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ALTERNATIVAS SÓCIO-AMBIENTAIS E ECONÔMICAS AO PROCESSO DE 

FRAGMENTAÇÃO DE FLORESTAS DE BABAÇU 

(Orhignya phalerata Mart.- Arecaceae) 

1 - INTRODUÇÃO 

- As Florestas de Babaçu ou babaçuais ocorrem com grande freqüência nos 

estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Goiás. Também ocorrem com menor 

freqüência nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Mato Grosso e Minas Gerais (Lorenzi 

et al., 1996; Peixoto, 1973; May et ai., 1985) (figura 1). Sua distribuição natural vai 

desde o México até a Colômbia, o Brasil e a Bolívia (May et al., 1985). A região do 

Bico do Papagaio, onde o Estado do Tocantins faz divisa com Maranhão e Pará, é 

considerada uma zona de transição de diferentes formações vegetais. As Florestas de 

Babaçu são encontradas principalmente nas terras férteis não alagadas, nos estágios 

secundários de regeneração das formações florestais. 
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Do ponto de vista botânico, os babaçuais são caracterizados pela elevada 

dominância da palmeira Orbignya spp (Veloso et al., 1991), alcançando densidades 

relativas superiores a 66% na Zona dos Cocais, Estado do Maranhão (Anderson, 1983). 

O babaçu apresenta várias características típicas da ecologia de espécies pioneiras 

colonizadoras, dentre as quais dormência de sementes, resistência ao fogo, capacidade 

de colonização de clareiras na floresta etc (Viana, 1987). 

,/"',., O coco do babaçu é dividido em quatro partes: amêndoas, endocarpo, mesocarpo 

e epicarpo. Das amêndoas é extraído um óleo fino de alto valor, utilizado na indústria 

saboeira, na cozinha, como lubrificante, combustível, dentre outros. O endocarpo pode 

ser usado como lenha ou para a produção de carvão de alta qualidade para a siderurgia e 

para a ativação. Do mesocarpo se produz farinha para alimentação humana (Rosenthal 

& Espindola, 1975) ou ração animal, bem como álcool etílico para diversas finalidades 

industriais, inclusive como combustível automotivo (Baruque Filho et alii, 1998). A 

casca também é utilizada como combustível primário (Anderson & Balick, 1988; 

Peixoto, 1973). 

Historicamente, o babaçu foi um recurso natural chave para o processo de 

ocupação social e desenvolvimento econômico do meio norte brasileiro. A história da 

produção de babaçu esteve sempre ligada às mulheres quebradeiras de coco, CUJO 

- 
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movimento social tem adquirido reconhecimento crescente nos últimos anos (Almeida, 

1995). Estima-se que cerca de 300 mil famílias dependam economicamente do babaçu 

(Pinheiro & Balick, 1993). As mulheres são as principais envolvidas nas tarefas de: 

coleta e quebra dos frutos para a separação das amêndoas, carvão artesanal para o 

abastecimento do comércio local e coleta de folhas para a cobertura de casas e 

confecção de materiais domésticos. 

- 
Figural: áreas de ocorrência da palmeira babaçu no Brasil, segundo May et ai. (1985). 

,, .. ., 
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Nas últimas décadas, as Florestas de Babaçu têm passado por um acelerado 

processo de fragmentação. Originalmente, estima-se que existiam em tomo de 13 

milhões de hectares de Babaçuais (Peixoto, 1973). Apesar do comportamento de 

espécies invasoras, em 1 O anos o desmatamento ocasionou uma redução de quase 50 % 

dessas florestas, as quais foram estimadas, em 1985, em 7 milhões de hectares (Pick et 

al., 1985). Esse processo de fragmentação está relacionado com políticas públicas que, 

de um lado, estimulam o desmatamento como parte do processo de fomento a sistemas 

convencionais de produção agropecuária e, de outro, desestimulam a atividade de 

processamento artesanal e industrial através da redução de alíquotas de importação de 

óleos vegetais concorrentes do sudeste asiático (Almeida, 1995). A região do Bico do 

Papagaio apresenta elevado índice de desmatamento pela implantação de pecuária 

extensiva (Asmubip, s.d.). 

!""· 
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A estratégia mais eficaz para reverter o processo de fragmentação florestal e o 

empobrecimento das comunidades tradicionais relacionadas à produção de babaçu é a 

integração de sistemas inovadores de manejo da produção florestal aliados com o setor 

industrial, capaz de agregar valor aos produtos derivados do coco de babaçu (figura 2). 

Quanto maior for o valor econômico da floresta, menor o estímulo à fragmentação. 

Desse modo, este projeto possui caráter inovador e grande potencial demonstrativo, já 

que promove a ação integrada do: (i) setor industrial, (ii) movimentos sociais e (iii) 

instituições de pesquisa. - - A estratégia de ação desse Projeto é atuar em quatro componentes ou sub 

projetos, diretamente inter-relacionados (quadros 1 a 4). O sub-projeto "Manejo 

Florestal" visa desenvolver técnicas mais apropriadas de manejo dos babaçuais, 

aumentando a produtividade de forma sustentável e, através da não fragmentação 

florestal, melhorar os serviços ambientais, especialmente a conservação da 

biodiversidade. O sub-projeto "Desenvolvimento Comunitário" pretente aumentar a 

renda familiar e fortalecer as estruturas de produção comunitária da "Associação 

Regional das Mulheres Trabalhadoras Rurais do Bico do Papagaio" (Asmubip), e 

possibilitar que as comunidades indígenas da região possam gerar renda de suas 

florestas de forma sustentável. O sub-projeto "Unidade Piloto de Carvão Ativado" visa 

a melhoria tecnológica da indústria para agregar valor ao carvão "in natura" oriundo do 

coco de babaçu. O sub-projeto "Políticas Públicas" tem o objetivo de realizar estudos 

que possibilitem a reformulação participativa de políticas públicas que afetam, direta e 

- 
- 
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indiretamente, o processo de fragmentação das Florestas de Babaçu e a desestruturação 

e proletarização das comunidades agroextrativistas envolvidas. 

Figura 2: estratégia conceituai do Projeto, indicando o processo de fragmentação, o desmatamento e o 
empobrecimento (A) e as altermativas pará conservação (B). 

- 
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2 - SUB-PROJETOS 

2.1 - MANEJO FLORESTAL 
Quadro 1: estrutura lógica do sub-projeto "Manejo Florestal". 

SUB-PROJETO MANEJO FLORESTAL 
PROBLEMAS CAUSAS/HIPÓTESES ESTRATÉGIAS METAS COORDENAÇÃO E PARCEIROS/ 

EXCECUÇÃO CONSULTORES 
l - elevada taxa de desmatamento valorização das florestas e aumento da produtividade nas 
fragmentação baixa produtividade de frutos redefinição fundiária áreas rurais e nos processos 

por área (kg/ha/ano) industriais (vide problema 2) 
2 - baixa densidade de plantas não experimentos com desbaste e realização de workshop com ASMUBIP 
rentabilidade do adequada enriquecimento especialistas para definição dos ASMUBIP 
sistema de produção modelos experimentais de EMBRAPA 

produtividade de frutos/planta e melhoramento genético e manejo ESALQ/USP 
amêndoas por fruto abaixo do desenvolvimento de sistemas FUNAI 
ideal; longo tempo para agro florestais instalação e acompanhamento de CONSULTO RIAS 
produção dos frutos área piloto com experimentos de TO BASA 

manejo florestal e agroflorestal 
sistema de produção baseado em UFMA 
um só produto treinamento de agentes para- 

florestais na comunidade de UNITINS 
mulheres 

3 - declínio da planejamento do abastecimento levantamento do estoque passível levantamento sócio-econômico 
disponibilidade de da indústria de colheita dos proprietários e inventário CONSULTORIA ASMUBIP 
matéria-prima florestal dos babaçuais 
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2.1.1 - Objetivos 

São objetivos do sub-projeto: (i) aumentar a produtividade das florestas naturais 

e a diversificação da produção; (ii) quantificar as Florestas de Babaçu na área de 

atuação geoeconômica da Tobasa e da Asmubip; (iii) elaborar plano estratégico para a 

sustentabilidade do abastecimento de coco; (iv) desenvolver programa de treinamento 

para os agentes de manejo florestal (comunidade extrativista e indígena). 

,,..... 2.1.2 - Problemas de Pesquisa 

Os problemas encontrados são: (i) elevada taxa de fragmentação florestal; (ii) 

baixa rentabilidade do sistema de produção e (iii) declínio da disponibilidade de 

matéria-prima. 

,,-. 

2.1.3 - Hipóteses 

(i) Uma das causas da alta taxa de fragmentação dos babaçuais é a sub 

valorização desses ecossistemas decorrente da baixa produtividade das florestas (kg 

fruto/ha/ano) e da baixa rentabilidade do sistema de produção. 

(ii) É possível aumentar a produtividade da floresta e a rentabilidade das 

mulheres extrativistas ( quebradeiras de coco). 

- 

,,-. 

2.1.4 - Metas e Resultados esperados 

As metas e os resultados esperados para este sub-projeto são: (i) levantamento 

das experiências de manejo e de sistemas agroflorestais na região do Bico do 

Papagaio/TO e da Zona dos Cocais/MA; (ii) realização de um Workshop, com 

especialistas em babaçu, para definição dos experimentos de manejo; (iii) implementar, 

acompanhar e analisar os resultados de experimentos de manejo e sistemas 

agroflorestais; (iv) realizar inventário florestal dos babaçuais produtivos e levantamento 

sócio-econômico e fundiário das propriedades que os abrigam, na zona de influência 

geoeconômica da Tobasa e da Asmubip; (v) apresentar um plano estratégico de 

abastecimento da indústria e da Asmubip, a curto, médio e longo prazo; (vi) realizar 

cursos práticos de treinamento para a Asmubip e os funcionários da Fundação Tobasa; 

(vii) proferir palestras e dia de campo sobre ecologia e manejo das Florestas de Babaçu, 

destinados a professores da rede estadual de ensino e (viii) realização de palestras e dia 

de campo sobre ecologia e manejo das Florestas de Babaçu, destinados às prefeituras da 

região (prefeitos, vereadores, secretários de meio-ambiente, ecologia e agricultura etc). 

r .. 
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2.1.5 - Justificativas 

A atividade de colheita do coco de babaçu é baseada apenas no extrativismo de 

áreas naturais, com baixo grau tecnológico em inventário, manejo, colheita e 

planejamento florestal. 

As áreas de colheita apresentam baixa produtividade (kg de coco/ha/ano) por 

uma série de fatores. Não existem informações científicas que atestem a densidade ideal 

de plantas adultas, sendo encontrados na literatura diferentes valores para babaçuais 

produtivos: (i) 143 plantas/ha (Peixoto, 1973 ); (ii) 120 plantas/ha (May et a!., 1985); 

(iii) 200 plantas/ha (Companhia de Pesquisa e Aproveitamento de Recursos Naturais, 

1981). A produção de frutos por planta é muito variada, também sendo encontrados 

diferentes valores na literatura: (i) média de 200 cocos por árvore/ano (May et al, 1985); 

(ii) média de 400 cocos por árvore/ano (Peixoto, 1973 ), sendo que algumas árvores 

podem produzir até dois mil cocos/ano (Peixoto, 1973; Lorenzi et al., 1996). A 

produção de amêndoas por fruto é muito variada, sendo encontradas de 3 até 1 O 

amêndoas por fruto (Peixoto, 1973; May et a!., 1985; Lorenzi et a!., 1996). 

O babaçu é uma excelente espécie para sistemas agrosilvopastoris. Na área de 

ocorrência natural, existem algumas iniciativas de consórcio de babaçu com pastagens, 

bananais e outros (Pinheiro & Balick, 1993; May et al. 1985). A diversificação da 

produção pode agregar valor aos produtos, aumentando a renda das comunidades 

extrativistas e a oferta de emprego nas propriedades que adotem o sistema. 

Como já existem algumas experiências com manejo em áreas naturais e em 

sistemas agroflorestais, torna-se fundamental um levantamento de campo e análise 

dessas iniciativas. Seguindo a mesma lógica, existem pesquisadores nacionais e 

internacionais com vasta experiência em Florestas de Babaçu. O Workshop tem por 

objetivo reunir estes profissionais e, de maneira eficaz, definir conjuntamente os 

experimentos a serem instalados. Devido ao baixo grau tecnológico da atividade 

extrativista, o treinamento de "agentes para-florestais" (comunidade em geral, Asmubip 

e Fundação Tobasa) é fundamental para o sucesso do manejo. A Fundação Tobasa e a 

Asmubip não dispõe de informações detalhadas sobre: (i) a área de Florestas de Babaçu 

produtivas, na sua região geoeconômica de atuação; (ii) o estoque de frutos de babaçu 

para curto, médio e longo prazo e (iii) a situação fundiária das propriedades, a situação 

sócio-econômica dos proprietários de Florestas de Babaçu e o interesse no manejo 

florestal e na comercialização de babaçu. A necessidade da Asmubip de aumentar a 

- 
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produção, já em curto prazo de tempo ( enquanto não existirem resultados experimentais 

do manejo e, conseqüentemente, de aumento da produtividade), exige um planejamento 

estratégico que contemple tais informações. 

A formação de uma nova consciência ambiental passa, primeiramente, pela 

capacitação de nossos educadores. Os professores da rede estadual de ensino podem 

instruir melhor os estudantes sobre a importância do desenvolvimento sustentável, 

baseado no uso racional dos recursos naturais. Os cursos previstos pretendem enfocar o 

desenvolvimento sustentável com ênfase na utilização racional das Florestas de Babaçu 

da região. 

2.1.6 - Métodos 

2.1.6.1- Levantamento das experiências de manejo e de sistemas agroflorestais 

Os métodos consistirão de levantamento de campo e de análise das experiências 

existentes com manejo de florestas naturais e de sistemas agroflorestais na região do 

Bico do Papagaio, estado do Tocantins e na Zona dos Cocais, estado do Maranhão. No 

estado do Tocantins, as áreas serão indicadas pela Asmubip e Tobasa e, no estado do 

Maranhão, por pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão e da Embrapa. 

Antes do levantamento de campo, também serão consultadas outras entidades 

sobre projetos/experiências de manejo de babaçuais nas duas regiões escolhidas, a 

saber: Associação Brasileira das Indústrias de Babaçu, Associação Brasileira das 

Indústrias Saboeiras, Ibama, Naturatins, Embrapa, Movimento Interestadual das 
Quebradeiras de Coco, dentre outros. 

Nas áreas florestais, serão realizados levantamentos qualitativos (perfil) das 

florestas visitadas e documentação fotográfica. As áreas serão locadas em cartas 

geográficas e os dados armazenados em banco de dados sobre a região. A etapa final 

será a elaboração de um relatório para oferecer subsídios aos participantes do 

Workshop. 

2.1.6.2 - Workshop com especialistas em babaçu 

Após o levantamento das experiências da região, será realizado contato com 

pesquisadores e especialistas em babaçu e em manejo de florestas naturais. Os 

participantes do Workshop receberão o relatório sobre as experiências encontradas e 

maiores informações sobre o projeto. 

O Workshop contará com dez pessoas e será realizado em Tocantinópolis/TO, 
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nas dependências da Fundação Tobasa, com a duração prevista para dois dias (1/2 dia 

de campo). Os resultados sobre o(s) delineamento(s) experimental(is) de manejo e do 

sistema de amostragem para o inventário florestal serão redigidos e apresentados na 

forma de relatório. 

2.1.6.3 - Experimentos de manejo e de sistemas agroflorestais 

As atividades de acompanhamento dos experimentos estão previstas para dois 

anos (vigência do projeto); entretanto, o acompanhamento terá continuidade por dez 

anos. A instalação dos experimentos será realizada em duas áreas piloto, uma na 

propriedade da Fundação Tobasa e outra em uma área definida pela Asmubip. A 

definição dos tratamentos será objeto de discussão do Workshop. Os tratamentos 

silviculturais deverão prever estudos de melhoramento genético através de seleção 

massal para maior produtividade de frutos por árvore, precocidade na produção de 

frutos e maior número de amêndoas por coco. 

Os experimentos serão instalados em esquema fatorial, sendo realizadas as 

seguintes etapas: (i) medições semestrais de crescimento em diâmetro e altura de plantas 

adultas e jovens (regeneração); (ii) medições anuais da produção de frutos/planta. Os 

dados serão analisados através de análise de variância e testes de média, utilizando o 

programa SAS. Serão elaborados artigos científicos e cartilha de campo sobre o manejo 

de florestas naturais de babaçu e os modelos de sistemas agroflorestais. 

2.1.6.4 - Inventário florestal e levantamento sócio-econômico e fundiário 

Serão utlizadas cartas geográficas do IBGE e imagens para o estabelecimento de 

padrões de Florestas de Babaçu e delimitação das áreas de ocorrência. Também serão 

utilizados os dados coletados no levantamento fundiário. 

O método de amostragem será revisado no workshop. Será apresentada a 

proposta de utilizar a amostragem sistemática com início aleatório e parcelas de área 

igual (transectos de 20 x 100 metros). O levantamento de campo consistirá de 0,5 % de 

área amostrada (sujeito à modificação de acordo com os resultados de variância do pré 

inventário, com os cálculos do número de parcelas necessárias e com o erro máximo do 

inventário de 1 O %. Serão coletados dados de diâmetro e número de árvores/ha; será 

apresentada, para cada área, a distribuição diamétrica da população a partir de 5 cm de 

Dap ( diâmetro a altura do peito - 1,3 m. ). 

O levantamento fundiário e sócio-econômico será realizado através de entrevista 
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direta, com uma amostragem de 20% das famílias nas áreas potenciais para a criação da 

reserva ou de assentamento extrativista (Sub-projeto Políticas Públicas). As entrevistas 

deverão seguir um roteiro que envolvam dados quantitativos (tamanho da família, 

escolaridade, atividades econômicas etc.) e qualitativos (perspectiva sobre a produção 

de babaçu, modelo fundiário apropriado, outras alternativas etc.) 

2.1.6.5 - Cursos práticos de Treinamento 

Estão previstos dois cursos de treinamento em silvicultura e manejo florestal 

para a comunidade em geral, a Asmubip e a Fundação Tobasa, com a distribuição da 

cartilha de campo. Os cursos terão duração de três dias ( dois de campo) e serão 

realizados nas dependências da Fundação Tobasa, para um público máximo de trinta 

pessoas cada. 

- 

2.1.6.6 - Palestras 

Serão proferidas 3 palestras e dia de campo sobre ecologia e manejo das 

Florestas de Babaçu, destinados a professores da rede estadual de ensino, dos 

municípios da região de abrangência do presente Projeto. 

Serão realizadas palestras sobre ecologia e manejo das Florestas de Babaçu para 

as prefeituras da região (prefeitos, vereadores, secretários de meio-ambiente, ecologia e 

agricultura etc). O local será a sede da Fundação Tobasa em Tocantinópolis. 

- 2.1. 7 - Indicadores de desempenho 

São indicadores: (i) levantamento das experiências de manejo e de sistemas 

agroflorestais; (ii) parâmetros para o delineamento experimental, oriundos do workshop; 

(iii) resultados do inventário florestal e do levantamento da situação fundiária e as 

condições sócio-econômicas das propriedades/proprietários das florestas inventariadas; 

(iv) resultados parciais de pesquisa; (v) treinamento de agentes "para-florestais" em 

técnicas de silvicultura e de manejo; (vi) cartilha e artigos científicos e; (vii) cursos para 

educadores e tomadores de decisão a nível regional (prefeituras). 

r-, 
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2.2 - SUB-PROJETO "UNIDADE PILOTO DE CARVÃO ATIVADO" 

Quadro 2: estrutura lógica do sub-projeto "Unidade Piloto de Carvão Ativado". 

SUB-PROJETO UNIDADE PILOTO DE CARVÃO ATIVADO 

PROBLEMAS CAUSAS/HIPÓTESES ESTRATÉGIAS METAS COORDENAÇÃO E PARCEIROS/ 
EXECUÇÃO CONSULTORES 

I - baixa agregação ausência do domínio da agregar valor aos produtos do implantar unidade piloto de 
de valor dos tecnologia de ativação de babaçu, a partir da implantação produção de carvão ativado 
produtos derivados carvão "in natura" de nova tecnologia COPPE/UFRJ 
do coco de babaçu avaliação de parâmetros 

baixo valor de mercado do técnicos, econômicos e CONSULTORES 
carvão "in natura" mercadológicos relativa à 

produção de carvão ativado TO BASA 
2 - desvalorização nível de diversificação incentivar a produção de coco de aquisição de coco de babaçu 
econômica das tecnológica aquém do babaçu, associando o conceito da comunidade indígena e de ASMUBIB 
atividades relativas ideal de sustentabilidade econômica e carvão 'in natura" da 
ao extrativismo do ambiental Asmubip EMBRAPA 
coco de babaçu 

assessoramento técnico à ESALQ/USP 
Asmubip na implantação e 
na operação dos fornos rurais FUNAI 
de carbonização 

UNITINS 

li 
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- 2.2.1 - Objetivos 

Os objetivos do sub-projeto são: (i) dominar a tecnologia de ativação de carvão 

de coco; (ii) produzir carvão ativado a partir do carvão "in natura" de coco de babaçu; 

(iii) apoiar a produção de carvão "in natura" pelas mulheres quebradeiras de coco e de 

coco inteiro pela comunidade indígena e (iv) incentivar a exploração do coco de babaçu 

em sistemas de manejo florestal e agroflorestal. .- 
2.2.2 - Problemas de Pesquisa 

Os problemas encontrados são: (i) ausência do domínio da tecnologia de 

ativação de carvão pela Tobasa; (ii) baixo valor de mercado do carvão "in natura e (iii) 

desvalorização econômica das atividades relativas ao extrativismo do coco de babaçu. 

2.2.3 - Hipótese 

É possível agregar valor econômico aos produtos derivados do coco de babaçu 

através da implantação de nova tecnologia industrial. 

- 

2.2.4 - Metas e Resultados esperados 

As metas e resultados esperados do sub-projeto são: (i) instalar uma unidade 

piloto-industrial de fabricação de carvão ativado (granulado e pulverizado); (ii) coletar e 

avaliar parâmetros técnicos, econômicos e mercadológicos, fundamentais para uma 

futura instalação industrial de grande porte de ativação de carvão de babaçu; (iii) 

treinamento prático de pessoal; (iv) assessorar a implantação e a operação dos fomos 

rurais de carbonização nos núcleos da Asmubip; (v) compra de coco de babaçu das 

aldeias indígenas Apinagé e de carvão "ín natura" da Asmubip. 

2.2.S - Justificativas 

A implantação de grandes projetos agropecuários na Amazônia Brasileira, 

mormente no Estado do Tocantins, vem contribuindo decisivamente para uma queda de 

produção da safra anual de coco de babaçu. Estes projetos não contemplam a aplicação 

de experiências de manejo florestal ou agroflorestal. Desse modo, a fragmentação dos 

babaçuais já é uma realidade preocupante, tornando-se incompatível com os objetivos 

do desenvolvimento sustentável. 

O babaçu apresenta elevada importância ecológica, social e política como 

produto extrativo, envolvendo uma infinidade de famílias nos Estados do Tocantins, 

.- .- 
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Maranhão e Piauí. Sua importância social é ainda maior porque a exploração do produto 

ocorre no período de entre-safra das principais culturas regionais, contribuindo para a 

manutenção dessas famílias e na diminuição do êxodo rural. Ademais, o babaçu exerce 

um papel fundamental na manutenção da fertilidade do solo - imprescindível para a 

sustentabilidade dos sistemas agropecuários (Amaral Filho, 1990). 

O aproveitamento integral do coco de babaçu no Brasil insere-se como 

instrumento estratégico de conservação da biodiversidade, com conseqüências reais e 

imediatas para o País no contexto macroeconômico de sua matriz bioenergética e auto 

sustentável. Esta atividade agroindustrial já é realizada, com tecnologia própria e em 

escala industrial, pela Tobasa. O projeto - genuíno e pioneiro - constitui o único 

complexo energético do gênero existente no País, produzindo óleo, farinhas amiláceas, 

álcool, sub-produtos proteicos e carvão "in natura". 

O aproveitamento integral do coco de babaçu, introduzindo novas tecnologias no 

processamento industrial dos produtos químicos gerados - corno a tecnologia de 

ativação do carvão "in natura" -, reveste-se de significante valor para o 

desenvolvimento econômico e social da região. 

A produção baseada no babaçu pode ser economicamente competitiva e uma 

fonte renovável de matéria-prima para produção, em larga escala, de energia, alimentos, 

álcool combustível, produtos químicos e, principalmente, carvão ativado que se destina, 

dentre outras importantes aplicações, para fins industriais, alimentícios e de tratamento 

de poluição ambiental. 

É importante ressaltar que na região onde se localiza a Empresa ainda existe uma 

grande extensão de terras cobertas por florestas nativas de babaçu. Estas florestas, se 

conservadas e manejadas, poderão disponibilizar grandes suprimentos de matéria-prima 

para o setor industrial, garantindo a continuidade da atividade. Isto é estratégico, já que 

as florestas nativas de coco de copra ( coco-da-Bahia) e de dendê, seus concorrentes 

mais próximos, devido a práticas predatórias e a controle inadequado, não apresentam, 
atualmente, os níveis de suprimento de matéria-prima necessários para o volume de 

demanda do mercado de carvão ativado de coco (Baruque Filho, 1996). 

O babaçu, por ser um recurso renovável e nativo, assegura a produção de energia 

e de derivados químicos sem a necessidade de implantar e desenvolver novas fronteiras 

agrícolas, evitando o dispêndio de elevados recursos financeiros para o plantio, bem 

como a substituição de áreas potencialmente destinadas às atividades florestal e 
agroflorestal. 

- - 

,-.. 
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A Tobasa vem exercendo, desde o início de suas operações industriais, um 

relevante papel no desenvolvimento econômico e social em sua área geoeconômica de 

atuação, mormente nos diversos municípios que compõem as florestas nativas de 

babaçu, onde centenas de trabalhadores rurais encontram-se envolvidos com as práticas 

de quebra, de cata e de manuseio do coco. Na falta de outras alternativas econômicas 

em certas áreas, o babaçu possui o importante papel de mantenedor de subsistência 

econômica dessas centenas de famílias rurais. 

Um outro importante segmento da comunidade local que será amplamente 

beneficiado com o presente projeto e seu desdobramento será a população indígena 

Apinajé das aldeias Mariazinha e São José. O envolvimento se concretizará a partir do 

fornecimento de coco de babaçu para os testes operacionais na unidade piloto. A 

atividade demonstrará a outros segmentos da sociedade regional a vantagem econômica 

de se conservar e manejar as Florestas de Babaçu. Portanto, pode-se afirmar que esta 

será uma "experiência piloto" de exploração extrativista do coco associada ao conceito 

de sustentabilidade econômica e ambiental. 

A Tobasa, com a consecução do projeto, poderá dominar a tecnologia de 

ativação do carvão de babaçu, realizando não somente testes técnico-operacionais, 

como, também, avaliações preliminares de aceitação deste produto no mercado nacional 

e internacional de carvão ativado de coco. Neste sentido, o domínio da tecnologia de 

ativação do carvão de babaçu permitirá à Empresa implantar, no futuro, unidades de 

porte industrial que capacitem-na a operar em escalas comerciais de produção. Pode-se 

antever a magnitude dos impactos sociais, econômicos e ambientais à região de 

influência da Tobasa: geração de novos e mais bem remunerados empregos rurais para a 

quebra, a cata e o manuseio do coco, maior incremento da circulação de recursos 

financeiros no interior de novas áreas florestais e, fundamentalmente, aumento 

significativo do volume de palmeiras nativas a serem conservadas. 

r>. 
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2.2.6 - Métodos 

A Tobasa dispõe de um complexo industrial já implantado e uma logística de 

processamento para o aproveitamento integral do coco de babaçu, desde silos 

armazenadores de coco, máquinas e equipamentos mecânicos de descorticagem e de 

processamento de corte transversal do fruto, até a distribuição mecanizada em suas 

fábricas de óleo, álcool e carvão "in natura". Assim, os métodos e procedimentos 

técnico-industriais para a obtenção da matéria-prima necessária à produção de carvão 

- 
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ativado já se encontram parcialmente implantados. 

Para a execução do presente sub-projeto, serão utilizados métodos convencionais 

de ativação física que objetivam a formação de um material de origem carbonácea com 

elevado volume de poros, de forma a promover as propriedades de adsorsão física no 

produto final, tornando seu emprego viável nas indústrias em suas mais variadas 

aplicações. 

O processo de ativação física do carvão de babaçu "in natura" será realizado em 

forno, que consiste de um equipamento vertical, construído com tijolos refratários, onde 

a matéria-prima é alimentada no topo e, por gravidade, percola toda a extensão do 

equipamento, saindo na parte inferior já ativada. Quanto ao beneficiamento do carvão 

ativado bruto, serão empregados os métodos de granulação e seleção de granulometria, 

cujos equipamentos utilizados são peneiras, moinhos, exaustores, ciclones e filtros de 

manga. 

,,... 
(' 

r, 
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As avaliações técnicas consistirão de: (i) controle de qualidade do carvão ativado 

produzido (índice de iodo, níveis de dureza mecânica, densidade volumétrica, 

granulometria de partículas etc), realizado no laboratório químico da Empresa; (ii) 

controle de produção do forno quanto aos parâmetros de processo, tais como, 

produtividade, tempo de residência, rendimento operacional, balanço de massa etc. As 

avaliações econômicas serão realizadas coletando os dados de produção da Unidade 

Piloto. O estudo de mercado abrangerá testes de aceitação do produto no segmento 

industrial consumidor de carvão ativado. 

,,...., 

2.2. 7 - Indicadores de desempenho 

São indicadores: (i) implantação da unidade piloto de carvão ativado; (ii) 

produção de carvão ativado estimada em 1 O ton/mês; (iii) análise técnica e econômica 

de viabilidade da produção de carvão ativado; (iv) treinamento prático para a equipe de 

produção da Unidade Piloto; (v) assessoria para a Asmubip na montagem e na operação 
dos fornos rurais e (vi) aquisição de 800 ton/ano de carvão da Asmubip e de 1.000 

ton/ano de coco inteiro da comunidade indígena. 

- 
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2.3 - DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

Quadro 3: estrutura lógica do sub-projeto "Desenvolvimento Comunitário". 

SUB-PROJETO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 
PROBLEMAS CAUSAS/HIPÓTESES ESTRATÉGIAS METAS COORDENAÇÃO PARCEIROS/ 

E EXECUÇÃO CONSULTORES 
1 - baixa remuneração do baixa produtividade e baixo aumento da produtividade na cursos demonstrativos para o 
trabalho das quebradeiras valor agregado da matéria-prima colheita e melhoria do sistema de incremento no sistema logístico 

beneficiamento de óleo de babaçu de cata,de quebra e de manuseio 
ausência de diversificação na do coco 
produção capacitação de pessoal visando o 

produção de carvão pela aumento da produção de óleo e 
extrativismo das mulheres comunidade visando do rendimento operacional 
baseado na comercialização comercialização ESALQ/USP 
apenas das amêndoas 

construção de fomos rurais nos ASMUBIP EMBRAPA 
núcleos da Asmubip 

TO BASA FUNAI 
2 - escala operacional atual ausência de fluxo de caixa da aumento do capital de giro através compra de equipamentos e 
é insuficiente para a Asmubip para aumento de do incremento da produção de aperfeiçoamento da unidade UNITINS 
sustentabilidade econômica produção amêndoas e, conseqüentemente, de semi-industrial de produção de 
da produção de óleo pela óleo de babaçu óleo 
Asmubip 

treinamento de pessoal 
cursos demonstrativos para o 
beneficiamento e a produção de 
carvão e cursos de prevenção 
de acidentes no trabalho 
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2.3.1 - Objetivos 

São objetivos do sub-projeto: (i) aumentar a renda das famílias envolvidas com o 

extrativismo e o beneficiamento do babaçu; (ii) tornar a Asmubip auto-sustentável na 

produção de óleo; (iii) agregar valor na matéria-prima ( coco de babaçu) da Asmubip, 

desenvolvendo sistema diversificado na produção; (iv) treinamento e capacitação de 

pessoal das comunidades para a produção de óleo e de carvão em escala comercial e (v) 

propiciar às comunidades indígenas da região a geração de renda através do manejo não 

predatório de suas Florestas de Babaçu. 

,- 

r-. 

- 
2.3.2 - Problemas de Pesquisa 

Os problemas encontrados são: (i) baixo nível de remuneração das mulheres 

quebradeiras de coco; (ii) escala de produção da Asmubip insuficiente para a 

manutenção da sustentabilidade da atividade (produção de óleo); (iii) ausência de 

diversificação na produção das mulheres quebradeiras e, conseqüentemente, da 

Asmubip e (iv) favorecer a comunidade indígena Apinagé através da compra de coco de 

babaçu inteiro em escala comercial. 

2.3.3 - Hipóteses 

(i) Existe um sub-aproveitamento de coco de babaçu. 

(ii) A produção de carvão das cascas quebradas, pela Asmubip, pode aumentar a 

renda das mulheres quebradeiras de coco, fortalecer a Associação e agregar valor à 

matéria-prima, desfavorecendo a fragmentação florestal dos babaçuais, 

(iii) A escala de produção de óleo da Asmubip é menor que o valor mínimo para 

sua viabilidade econômica (80 toneladas/ano). 

(iv) A venda de coco, em escala comercial, pela comunidade indígena gerará 

renda complementar e favorecerá a conservação de suas florestas. 

2.3.4 - Metas e Resultados esperados 

As metas deste sub-projeto são: (i) compra de equipamentos para os núcleos e 

aperfeiçoamento da unidade semi-industrial de produção de óleo da Asmubip; (ii) 

aumentar a produção e o rendimento operacional de obtenção de óleo de babaçu; (iii) 

montar fornos rurais de carbonização nos núcleos da Asmubip e iniciar a produção de 

carvão; (iv) realizar, nos 22 núcleos da Asmubip, cursos de treinamento sobre 

prevenção de acidentes e executar trabalho de base visando incentivar e organizar as 
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quebradeiras para os novos aspectos da produção; (vi) com o apoio da Funai, incentivar 

e orientar as comunidades indígenas Apinagé a coletar e a vender o coco inteiro, a preço 

de mercado, para a Tobasa. 

r- 

2.3.5 - Justificativas 

A Asmubip, fundada em 1992, tem por objetivo articular as mulheres 

quebradeiras de coco de babaçu da região do Bico do Papagaio/TO. Atualmente, a 

Asmubip conta com 22 núcleos de discussão em 9 municípios da região, desenvolvendo 

trabalhos de auto-formação, saúde, educação, geração de empregos, negociação de 

preços com indústrias e conservação dos babaçuais. 

Desde 1992, está sendo desenvolvido o "Projeto Babaçu" que, inicialmente, foi 

apoiado financeiramente pelo CNPT (IBAMA) e permitiu o processamento do óleo pela 

própria Asmubip, conseqüentemente, aumentando a renda e a mobilização das mulheres 

extrativistas. A Asmubip processa, anualmente, 95 toneladas de amêndoas, resultando 

em um produção anual de 45,5 toneladas de óleo. Entretanto, a partir de outubro de 

1996, houve uma queda de preço do óleo no mercado interno em conseqüência de uma 

série de fatores, dentre os quais, a redução das alíquotas de imposto de importação sobre 

os óleos competidores do sudeste asiático. 

A produção atual não está sendo suficiente para viabilizar a continuidade da 

atividade. O ponto de equilíbrio, para a sua sustentabilidade, gira em tomo de 80 

ton/ano de óleo. 

A produção de carvão de babaçu, aproveitando as cascas separadas pelas 

quebradeiras de coco, é uma atividade tradicional na região, mas a nível doméstico e 

sem a utilização da tecnologia de fomos rurais. Desse modo, a atividade visa o 

autoconsumo e a venda esporádica para o comércio local. A comercialização não 

ultrapassa a quantidade de 1 O sacos de 25 kg por família/ano. Freqüentemente, a renda 

diária de uma "quebradeira", na produção de amêndoas, é a única entrada monetária no 

orçamento da família. Com a venda da amêndoa quebrada, a renda diária de uma 

quebradeira ágil gira em tomo de R$ 3,50. 

A empresa Tobasa se propôs a comprar a produção de carvão da Asmubip, a 

preço fixo, na quantidade de 800 ton/ano (aproximadamente, o equivalente ao 

beneficiamento de 160 ton/ano de amêndoas ou à produção de 80 ton/ano de óleo). Para 

a produção em larga escala, a Asmubip deverá adquirir equipamentos e investir em 

infra-estrutura. A venda de carvão de casca de coco passará, assim, a gerar uma renda 

- 
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r": significativa, pois é susceptível, no mínimo, de dobrar a renda das trabalhadoras ( a cada 

kg de amêndoa estima-se que corresponda a uma produção de 5 kg de carvão). 

Todas as atividades previstas (unidade produtora de óleo e de carvão) 

necessitarão de treinamento de pessoal, já que a atividade é realizada, atualmente, na 

forma de extrativismo, sem o uso de tecnologias avançadas. As doze sub-cordenadoras 

existentes já realizam, através de encontros e reuniões regulares, um trabalho de 

organização e de formação de base nos núcleos. Essa organização já permitiu grandes 

avanços no campo sócio-econômico das mulheres quebradeiras. Entretanto, será 

necessário que três coordenadoras dediquem tempo integral para os trabalhos de base, 

visando incentivar e organizar as quebradeiras para os novos aspectos da produção. 

Próximo a indústria Tobasa, existe a área indígena Apinagé com 141.904 

hectares e um total de 1.034 índios. A tendência histórica é da área converter-se numa 

ilha de florestas circundada por fazendas agropecuárias. Esse processo de fragmentação 

florestal, por um lado, coloca as fronteiras do Parque numa posição crítica para a futura 

integridade ecológica do mesmo e, de outro, favorece a desintegração das comunidades, 

pela pressão de uso não sustentável de seus recursos naturais (mineração, extração 

predatória de madeira etc.) (Marquesini e Viana, 1995). As comunidades indígenas 

poderão fornecer frutos de babaçu, a preços de mercado, para a empresa Tobasa. A 

utilização dos babaçuais em caráter comercial, pelas comunidades indígenas, é um 

estímulo à conservação desses ecossistemas e da própria área indígena. 

,,-.., 
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2.3.6 - Métodos 

2.3.6.1 - Unidade produtora de óleo 

Serão necessários investimentos em infra-estrutura e aquisição de novos 

equipamentos destinados aos núcleos e à unidade produtora de óleo existente na sede da 

Asmubip. 

Nos núcleos serão instaladas 1 O balanças. A prensa da Asmubip receberá novos 

equipamentos para o aumento da produção e o incremento do rendimento operacional. 

Serão instalados: 1 filtro de óleo, 1 moinho 1 tanque de 15.000 litros, 1 bomba e 1 

tanque de decantação de 3 rrr', 

A instalação dos novos equipamentos será realizada sob o assessoramento e a 

orientação dos técnicos da Tobasa. A Asmubip será responsável pela gerência da 

unidade produtora de óleo. 

- 
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2.3.6.2 - Fornos rurais 

Serão instalados 15 fomos rurais de carbonização de tecnologia Tobasa, cuja 

capacidade de produção de cada unidade é de 5 ton/mês de carvão "in natura", em 15 

núcleos estrategicamente selecionados. Todos os trabalhadores rurais usarão 

equipamentos de segurança (botas, máscaras, luvas etc.). Serão implantados 15 galpões, 

em alvenaria, medindo 15 m2 de área/cada, para estocagem temporária do carvão. O 

baldeio dos cocos das florestas até os núcleos será realizado através de tração animal 

( carro-de-boi). 

A implantação dos fomos rurais e a instalação dos novos equipamentos ficarão 

sob a orientação e a assistência técnica da Tobasa. A Asmubip será responsável pela 

gerência das unidades rurais produtoras de carvão. 

r-. 
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2.3.6.3 - Treinamento e capacitação de pessoal 

Serão realizados cursos de treinamento para a montagem e a operação dos fornos 

rurais de carbonização e para a prevenção de acidentes, em nove municípios da região 

do Bico do Papagaio/TO. Os cursos serão ministrados por técnicos da Tobasa. 

A prensa de amêndoas está localizada no núcleo da Associação, município de 

São Miguel do Tocantins/TO. Para os trabalhadores da prensa será oferecido um curso 

específico para a utilização dos novos equipamentos. O curso, também, será ministrado 

por técnicos da Tobasa. 

- 

2.3.6.4 - Comunidade Indígena 

A comunidade Apinagé das Aldeias Mariazinha, Butica e São José fornecerá o 

coco de babaçu inteiro para a unidade piloto de carvão ativado da Tobasa. Este 

compromisso já está firmado desde 1997, com o apoio da Funai. O coco inteiro será 

comprado pela Tobasa a preço de mercado. 

As aldeias distam 18 km do local a ser instalada a unidade piloto. O transporte 

dos frutos será realizado através de caminhões e tratores da Tobasa e da Funai. Os frutos 

serão armazenados em silos agrícolas da Empresa. As autorizações para ingresso nas 

áreas serão solicitadas à Funai, Administração Regional de Araguaína/TO. 

2.3. 7 - Indicadores de desempenho 

São indicadores: (i) aumento na produção de amêndoas para 160 ton/ano e, 

conseqüentemente, de óleo para 80 ton/ano; (ii) incremento do rendimento operacional 
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de produção de óleo; (iii) produzir, em média, após 18 meses, 800 ton/ano de carvão "in 

natura"; (vi) trabalho de articulação nos núcleos, cursos para as mulheres e para os 

trabalhadores rurais e de operação da produção de óleo e (vii) fornecimento de coco 

inteiro pela comunidade Apinagé para a Tobasa. 



, ) ) r ) ) • ) ) ) ) ) i ) ) ) ) ' )' } ) 1j ) ) ) ', ) ) \ ) ) , ) ) , ) ) , ) ) , ) . ) 1 ) ') ) ) J } ) ) ) ( ) . ) ' ) ) ) ) ) 

2.4 - POLÍTICAS PÚBLICAS 

Quadro 4: estrutura lógica do sub-projeto "Políticas Públicas". 

SUB-PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS 

PROBLEMAS CAUSAS/HIPÓTESES ESTRATÉGIAS METAS COORDENAÇÃO PARCEIROS/ 
E EXECUÇÃO CONSULTORES 

1 - desmatamento e ausência de fiscalização; processo participativo de elaborar proposta de projeto de 
fragmentação politicas públicas favoráveis formulação de legislação para o lei ASMUBIP 

à substituição das florestas manejo de babaçuais 
por pastagens TO BASA ESALQ/USP 

UFMA 

UNITINS 
2 - desestímulos à situação fundiária estudo para a criação de reserva elaborar proposta de criação de 
conservação de florestas desfavorável extrativista reserva extrativista TO BASA 
naturais ESALQ 

UNITINS 
ASMUBIP 

EMBRAPA 
3 - sub-valorização do redução da aliquota de estudo de mercado e das políticas elaborar e encaminhar legislação 
produto e das questões impostos sobre importação de importação de óleos específica à Assembléia ASMUBIP 
sociais envolvidas de óleos concorrentes Legislativa, à Câmara Federal e 

estudo e elaboração de proposta às instituições do executivo TO BASA COPPE/UFRJ 
política de impostos para a redução de ICMS pertinentes 
desfavorável, com EMBRAPA 
conseqüente aumento do 
custo de produção ESALQ/USP 

UNITINS 
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2.4.1 - Objetivos 

O objetivo é encaminhar para os órgãos competentes: (i) proposta para a criação 

de reserva ou de assentamento extrativista; (ii) proposta de legislação referente ao 

manejo e à conservação das Florestas de Babaçu e (iii) proposta de incentivos fiscais 

para atividades relacionadas ao manejo e à conservação de Florestas de Babaçu. 

- 2.4.2 - Problemas de Pesquisa 

Os problemas são: (i) desmatamento e fragmentação florestal; (ii) desestímulos à 

conservação de florestas naturais e (iii) desvalorização da atividade extrativista de 

produção de babaçu, 

- 
r, 

2.4.3 - Hipóteses 

(i) As políticas públicas no setor florestal não estimulam a conservação das 

florestas naturais. 

(ii) O modelo de economia globalizada e de livre mercado, seguido pelo 

Governo, sub-valoriza o potencial da matéria-prima babaçu e não considera os 

aspectos ambiental e social envolvidos na atividade. 

2.4.4 - Metas e Resultados esperados 

As metas do sub-projeto são: (i) elaboração de proposta de criação de reserva ou 

de assentamento extrativista; (ii) realização de estudo de viabilidade sobre o sistema de 

alíquotas de imposto de importação de óleos competidores e da redução de ICMS para 

produtos elaborados a partir do babaçu manejado em florestas naturais; (iii) elaborar 

proposta de aprimoramento da legislação e de incentivos para a atividade de produção 

de babaçu, através de um processo participativo. 

.-. 2.4.5 - Justificativas 

O manejo florestal representa uma importante alternativa para a conservação da 

cobertura florestal em áreas situadas fora das unidades de conservação (Fao, 1994). 

Entretanto, existe uma série de políticas públicas florestais e agrícolas que, direta ou 

indiretamente, estimula a conversão de florestas naturais em outros sistemas de uso da 

terra (Prabhu et alii, 1995). 

Um dos problemas das políticas florestais foi, e ainda é, o seu distanciamento da 

realidade. As decisões são, frequentemente, tomadas com pouca participação dos 

- 
- 
,___ 
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diferentes segmentos relacionados com a atividade florestal. Uma de suas 

conseqüências é a complexidade das regulamentações para a elaboração de planos de 

manejo, o que estimula a ilegalidade de muitas atividades florestais. Em muitos países, 

existe uma tendência de simplificação das regulamentações para o manejo de florestas 

naturais (Cepamif, 1995). Um dos problemas identificados no Workshop sobre 

Prioridades para Pesquisas em Políticas Florestais na América Latina é a carência de 

exemplos e de métodos para integrar diferentes grupos de interesse no processo de 

formulação de políticas públicas (Alfaro et alii, 1994). 

Os problemas agrários existentes na região afetam diretamente a produção de 

coco e não estimulam novas indústrias a investirem no aproveitamento integral dos 

frutos. Levantamento, realizado na Zona dos Cocais/MA, mostrou que apenas 12% da 

comunidade extrativista detêm a posse das terras (Queiróz, 1989). A criação de reservas 

ou de assentamentos extrativistas pode ser uma das soluções para a conservação das 

florestas e para a redução dos problemas fundiários da região. 

Atualmente, os conglomerados econômicos da região têm perdido interesse no 

aproveitamento do óleo de babaçu. Dentre as razões apontadas estão: (i) falta de apoio e 

desinteresse pela questão por parte do Governo; (ii) preços baixos dos produtos e (iii) 

impraticabilidade de competição com as plantações asiáticas, fornecedoras de óleos 

similares, a preços mais baixos (Almeida, 1995). 

A realização de processos participativos na reformulação da legislação sobre o 

manejo florestal e na formulação de propostas de ajustes e de incentivos fiscais é uma 

experiência inovadora no setor e um importante instrumento de política florestal para o 

País (Marquesini & Viana, 1998). A representatividade de diferentes grupos de interesse 

e de informações científicas disponíveis sobre as Florestas de Babaçu poderá tomar o 

processo muito enriquecido. Os produtos finais representarão um avanço significativo 

em relação aos instrumentos vigentes. 

- ,-. 

r-, 
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2.4.6 -Métodos 

2.4.6.1 - Inventário Florestal e Levantamento Fundiário e Sócio-econômico 

Os levantamentos previstos dos proprietários/propriedades foram descritos no 

item 3.1.5. Eles fornecerão os subsídios para a elaboração da proposta de criação de 

reserva ou de assentamento extrativista. 

Os métodos para o levantamento fundiário e sócio-econômico já foram descritos 

no ítem 2.1.5. 
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2.4.6.2 - Processo Participativo de Reformulação da Legislação 

As propostas serão elaboradas de maneira participativa, através de Workshops, 

envolvendo diferentes segmentos (setor privado, universidades, instituições de pesquisa, 

órgãos governamentais, ongs e entidades de classe). A base para as discussões será o 

estudo de viabilidade sobre o sistema de alíquotas de importação de óleos láuricos 

competidores e da redução de ICMS para produtos elaborados a partir do babaçu 

manejado em florestas naturais. Este estudo será realizado por consultores da área 

econômica. 

O processo participativo será conduzido com a seguinte dinâmica: 

(i) elaboração da proposta (versão 1.0) pela Esalq/USP, Asmubip e Tobasa, baseada no 

estudo realizado e em outras informações existentes; 

(ii) realização do I Workshop para aprimoramento da versão 1.0, envolvendo 

Esalq/USP, UFMA, UNITINS, COPPE/UFRJ, Embrapa, Ministério do Meio Ambiente, 

Tobasa, Fundação Tobasa, Gaia, GTA, Associação Brasileira das Indústrias Saboeiras, 

Associação Brasileira das Indústrias de Babaçu, Asmubip, Movimento Interestadual das 

Quebradeiras de Coco Babaçu, sindicatos, lhama, Naturatins, Incra, Funai, dentre 

outros; 

(iii) elaboração da proposta (versão 2.0) e consulta interdisciplinar; compilação das 

sugestões recebidas no processo de consulta; 

(iv) realização do II Workshop, com a representação das mesmas entidades para a 
elaboração da proposta final. 

r: 

2.4. 7 - Indicadores de desempenho 

São indicadores: (i) resultados do inventário e do levantamento fundiário e 

sócio-econômico; (ii) proposta de criação da reserva ou de assentamento extrativista; 

(iii) estudo do sistema de alíquotas de imposto de importação e de ICMS; (iv) relatórios 

técnicos para subsidiar o processo participativo; (v) Workshops e (vi) resultados da 

consulta interdisciplinar sobre a versão 2.0. 

r-, 
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4 - CRONOGRAMA FÍSICO 

CRONOGRAMA FÍSICO ANOI 
Etapas/Atividades I Tempo* J M·;·;;;-------·--···················------··· .. ··--·· .. ·········- . 
~Ei;;j;;;/Aii;id;d~;;;;~r.;.;;.. i 1 12 13 14 1 s 

16 
1, 
1 ·,· s-·-T;;--·- .. T'i"ó I •.. 1-·--- .. 'f 12 

Compra.de equipamentos·e·de materiais------ j 
03--··r··----·j--·-- - i ·---··- . 

;,.;J;~;;,_:.;_;.;,~~;~;,;;;.;;:J~;,.~;~r~~ .. :~:ose· .. -L~~.-~ ~ ' ~j J j LJ- 
Produção de carvão i 06 1 · 
Acompanhamento da produção J 06 i 

1 ; 
Organização e formação de base nos núcleos i 12 
,,,_ .. _ .. ,, - - -·--·-·- - ---·····--- .. -· l ------ -------- - - -- - -- ---------·-····- ~=.;;;.:~écni~op~'.º~ 1 : j 1 1 1 1 ++-j 
··--···············-- _ - -............................. . -·-t·- l--···-•·---T··--t·--·--• _ _ . 
Descrição das Etapas/Atividades da ESALQ/USP i meses ! I j 2 4 5 16 l 1 i 8 i 9 110 l 11 112 

.. Levantamento· das.experiências de.manejo_ •.....•.. ,._ 05 -· · --,--·t---t-----·, -·-·- .. t-· j. . 
Eiãbõrãçiiõ .. ae·reiãtóriõ·---·---· r--oz--1 · l f-· .. -·--·-t-·· t,·······--·- t i 
....................... - - - - _. . ·J---........ i .. ---j f ___j t"'"'" .. -''''"" •............ - , 1 
Realização de Workshop com especialistas , 01 ! i i i ! i i i i 

l ; ! ; ; 1 ! ; i ' ,:::~~~~:~~:~~-~~~~~:~~~~~~~~::~~~~~~~~~·_º'_º5_-_-~.-- .. - .. _-:r~:::~~-:- -_1_ 1. __ i 1 . ~~~~:~~~:~I~~--~~=[~=::~::~J ... - ... · 
Acompanhamento dos experimentos 1 04 i i i 

............... - -, , ,, , __ ,,_ .. , - ········--·-·-·- i j, l.---i'i---+---+--~· 
Definição de padrões nas imagens orbitais l 02 ! 1 

, .. ,nv'êniiiiiõõõresiãI·ccãnii>õ·e·escritóriõf-·-·-···-----·----t--· .. õ9 i 1--- ... --- 
................................ _ - _ _ .. .. __ L : __ i 
Levantamento fundiário e sócio-econômico ] 09 1 1 
Elaboração do Plano estratégico Í _ 1 1·--4--~ 

i L 1 
(*) Tempo necessário para a realização das atividades ,, 
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Continuação ANO 1... 
CRONOGRAMA FÍSICO ANOI 

----· ·-···-······-·····-·-----········-·-···---··-········· 
Etapas/Atividades ! Tempo" ! Meses 

, .. Descrição das· Etapas/ Atividades. da .Esalq/USP··-------r-- meses ·--·i-1··-·-···-12--f 3·-- r 4 ·-11· 5 ~1· 6----i· 1··---,, 8 --T 9···-···········rl 1o-·-·"Il··11···-····-r12 . 
··Estudo·econômicoicriação·de·reserva -- .. --····-····---····!- 06 .! ' 

1 1 
' L. -1--·······1·····-··············j-·--· .. ······1····- .. ·········1 .. ·-··············· 

:::~ea~~.~~~-~-~.~-~~::~~~~~ho~~~~~~~~~~~:~~~~i~-~~~:~~~::- .. ---.~~~:[~-~~-J ! ! ._J _ _J __ . -··-··········r···---··-r··················r··--····-··r--------· 
Processo de consulta e compilação dos dados 1 04 l 1 1 1 i l l 

l••Realização.do·u·worshop·"Polfticas·Públicas"········-·--··----1·---- 02 -····-r--·-·- 1··- ("--l-i----· ··--+·---··r T l 
,_Elaboração de.relatórios - .. --········-·-······-·-···········-·--·--r-·-·· 02"--·-t---1---1 

1----1,----· '· .. -·---t,----"t1-·····--·····t1···········-·-··_ 
i I i I i l . 1 

(*) Tempo necessário para a realização das atividades 
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Continuação Ano 1... 
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CRONOGRAMA FÍSICO Anol 
Etapas/ Atividades Tempo* Meses 
Descrição das Etapas/Atividades da Tobasa I meses 

J. Projetos e estudos de engenharia do forno de ativação, 1 03 
lay-out e dimensionamento dos equipamentos principais 
e secundários e acessórios relativos à etapa de fabricação 
e de beneficiamento de carvão ativado; aquisição de 
equipamentos 

2- Obras civis, montagem e instalações elétricas, 1 06 
térmicas e hidráulicas 

3- Implantação, no laboratório químico, de testes de J 09 
desenvolvimento de processos a nlvel de bancada e de 
procedimentos e técnicas analíticas de controle de 
qualidade, bem como treinamento de pessoal 

4- Testes de produção de carvão ativado na unidade 1 03 
piloto: "start-up", definição de parâmetros físico 
químicos de processo, coleta e avaliação de dados 
técnicos e econômicos e treinamento de pessoal 

5- Aquisição de coco e de carvão "in natura" de babaçu 
para os testes operacionais na unidade piloto: estudos e 
orientação - nas áreas florestais pré-selecionadas - para a 
cata, o manuseio e o transporte do fruto, bem como na 
implantação dos fomos rurais de carbonização 

12 

(*) Tempo necessário para a realização das atividades. ·-, 
....• , .: ) 
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CRONOGRAMA FÍSICO ANO II 
'Etapas/Atividades j Tempo* j Meses 

Descrição das Etapas/Atividades da Asmubip r meses I • 12 13 14 l 5 16 j 7 J s l 9 r 10 J 11 r 12 
:~.~.~.~.~~~ .. ~.~ .. ~.~.:~.~ - ·········-······-······-- __ L __ - ..1 L ...! .L -- J 
Acompanhamento da produção i ! \ i ! i 

! : i : 1 l 
Organização· e"fonnação· de ·base" nos núcleos ·---------r 06 -·-·-·r···········-·-·-i f - t .. ·-·- .. ·····1 ··-- .. ---· 
~!~::~:,:::::técnico-operacional_ ~ = -, ' 1 ,--.,,. : .. :{ . '; __ j f __ J1 _ _Lf- 

.. Descrição.das.Etapas/Atividades.da ESALQ/USP -- ! meses I rl·2 f 3 --i 4 --·-·15',_, 
1 

•. -~!,6· .. ·. ·11 --t 8--··19"-1io -t 11!12 - 
................. -............................................................................................................................... : .•. -....... .;,.. 1, • ..• ··- · •••.. •................... _. . • '··· • 
Acompanhamento dos expenmentos · 

i 
Encaminhamento da.sproposfas de políticas públicas -r 
Elaboração do Plano estratégico de abastecimento j 02 ! 
'Descrição das Etapas/Atividades da Tobasa i meses i 1 

1 • ...................................................................................................... ,,,-, ,. -r-·· - . 
1- Implantação, no laboratório químico, de testes de! 
desenvolvimento de processos a nível de bancada e de j 
procedimentos e técnicas anallticas de controle de ! 
qualidade, bem como treinamento de pessoal ! 
2- Testes de produção de carvão ativado na unidade r--06- 
piloto: treinamento de pessoal, coleta e avaliação de 1 
dados técnicos e econômicos, acompanhamento / 
operacional e estudos de mercado ! 
3- Aquisição de coco e de carvão "in natura" de babaçu j 
para os testes operacionais na unidade piloto 1 

(*) Tempo necessário para a realização das atividades. 

r--···-1 .J ----·-t-" J _ _J ·······! -" -i····· ·· .. ·····! .. ·-····-······· 
1 1 i 1 1 i 1 1 ,--- ,- .. ·--T------·-t--- r - - .. r- ·--'T- , r- .. " 

1 4 : 5 , 6 ! 7 , 8 ! 9 , 1 O ! 11 , 12 : : : ; ; - .. -·i····---i··-·· .. ·----··!------·; - _, . 
: ' • i ' 

1 
1 

1 i 1 • 1 í 1 • 
·1 ·1 ! ! ! i i i 

! l 1 1 ·---r- _.T" -r "--r·-·-- r -- .. - 
i 1 1 1 
! ! 1 ! 
1 j 1 ! í 

l I i 1 1 
1 1 • : 
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5 - EQUIPE PROPONENTE 

,,-... Quadro 5: equipe de coordenação do Projeto. - 

rr-. 

NOME ENTIDADE DEDICAÇAO FUNÇAO NO PROJETO 
Horas/semana 

Xavier J. M. Plassat ASMUBIP 12 Coordenador técnico geral 
Raimunda N. Nunes Rodrigues ASMUBIP Integral Representante legal 
Ruidiard de S. Brito ASMUBIP 32 Coord. técnico do sub-projeto 

"Desenvolvimento Comunitário" 
Walter de Paula Lima ESALQ/USP -------- Representante legal 
Virgílio M. Viana ESALQ/USP 04 Coord. Técnico-científico do sub-projeto 

"Manejo Florestal" e colaborador do sub- 
projeto "Políticas públicas" 

José Batista Neto TO BASA 10 Representante legal 
Edmond Aziz Baruque Filho TO BASA Integral Coord. Técnico dos sub-projetos 

"Unidade Piloto de Carvão Ativado" e 
"Políticas Públicas" 

5.1 - EQUIPE TÉCNICA DA TOBASA 

;"""', 

Edmond Aziz Baruque Filho 

Função: Coordenador Técnico 

(i) responsável pela implantação e operação da unidade piloto de ativação de carvão: 

montagem, obras civis, instalações elétricas, hidráulicas e térmicas, processo de produção, 

laboratório químico, aquisição de coco e de carvão "in natura", bem como avaliação técnico 

econômica e estudos de mercado; 

(ii) tecnologia de processamento industrial do coco de babaçu: avaliações econômicas 

preliminares dos produtos oriundos de seu aproveitamento integral, quais sejam, uso do óleo 

para aplicações mais nobres de consumo ( cosméticos, ésteres químicos etc) e do mesocarpo 

para utilização industrial e alimentícia; 

(iii) responsável pelas atividades desenvolvidas no sub-projeto "Políticas Públicas", conforme 

descrição no quadro 04. 
r: 
r 

Dedicação: exclusiva, com 48 horas semanais de trabalho, durante os 18 meses de execução 

do sub-projeto industrial e das etapas relativas ao sub-projeto "Políticas Públicas". 
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r- 
Equipe de execução 

r-. Nome i Função ! Qualificação/Formação \ Dedicação 
. José .Batista Neto ..J Administrativa /Financeira .. ..J. Contador L_l o. horas/semana . 
Vera Lúcia Araújo 1 Contábil/Pessoal ; Téc. Contabilidade j 10 horas/semana 
Fredson Pereira Silva '. Técnica/Industrial l Téc.~ Industrial j 20 horas/semana - 

r'· 

Equipe de consultoria 

Nome [ Função ! Qualificação/Formação i Dedicação 
Germano Itiro Kuroda [ Tecnologia de i Engº Químico ! 200 horas/projeto 

i ativação de carvão i ! 
Geraldo Lippel S. Jr. ) Tecnologia de! Engº Químico, Prof. Dr.140 horas/ projeto 

i processos e de controle j Ing. i 
ide poluição ambiental i ! 

Diversos consultores [ Tecnologias industriais ! Engenheiros ( 120 horas/projeto 

r 
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6 - ORÇAMENTO GERAL DO PROJETO 

(' 
6.1 - QUADRO GERAL 

ORIGEM DOS RECURSOS PROBIO Contrapartida Outras fontes 

Despesas Correntes (R$) 

1) Pessoal - 98.331, 73 - 
2) Despesas de locomoção 43.840,00 770,00 - 
3) Diárias 9.000,00 16.100,00 - 

4) Serviços de Terceiros (Pessoa 98.980,00 10.000,00 - 
Física) 

5) Serviços de Bolsistas 57.048,66 - - 
6) Material de Consumo 72.340,00 39.842,00 - 

7) Custos Administrativos 6.400,00 6.600,00 - 

8) Taxa Geral de Adm. Projeto 20.000,00 - - 

9) Taxa de Acompanhamento e de 19.171,91 - - 
Avaliação do Projeto (4%) 

Subtotal 326.780,57 171.643,73 - 
Despesas de Capital (R$) 

l) Equipamento Permanente 167.189,00 145.469,00 - 
2) Obras e Instalações 4.500,00 550.970,99 - 

Subtotal 171.689,00 696.439,99 - 
TOTAL GERAL 498.469,57 868.083,72 - 
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6.2-SUB-PROJETO MANEJO FLORESTAL 

6.2.1 - Resumo 

ORIGEM DOS RECURSOS 
ITENS PROBIO Contrapartida Contrapartida Sub-total 

(Tobasa - C2) (Esalq/USP - C 1) (R$) 
Pessoal - - 5.712,00 5.712,00 
Transporte 26.000,00 500,00 - 26.500,00 
Diárias 6.600,00 12.100,00 - 18.700,00 
Serviços de terceiros 83.200,00 - - 83.200,00 
Material de consumo 3.200,00 - - 3.200,00 
Custos administrativos 5.400,00 - 6.600,00 7.600,00 
Sub-total 124.400,00 12.600,00 12.312,00 149.312,00 

r=. 

PROBIO R$ 124.400,00 
C-Partida R$ 24.912,00 
TOTAL R$ 149.312,00 

- 
6.2.2 - Cronograma de desembolso 

ORIGEM DO ANOI ANOI ANO II ANO II 
RECURSO 1 ° trimestre 3° trimestre 1 ° trimestre 3° trimestre 
PROBIO R$ 49.760,00 R$ 24.880,00 R$ 24.880,00 R$ 24.880,00 

CONTRAPARTIDA R$ 10.912,00 R$ 5.000,00 4.000,00 5.000,00 

r: 6.2.3 - Memorial de cálculo 

QUADRO DE CUSTOS PARA O PROJETO DE MANEJO FLORESTAL 
Módulo I: Levantamento de Experimentos em Manejo Florestal 

ITEM DISCRIMINAÇAO QUANTIDADE VALOR 
(R$) 

Passagens aéreas SP - Araguaína - SP/ coordenador técnico 
científico 01 p 600,00 
São Luís - Araguaína - São Luis OI p 400,00 

Diárias 7 dias (hotel, refeições, etc) 21 C2 2.100,00 

Serviços de terceiros Empresa de Engenharia Florestal 6 meses p 12.000,00 
R$ 2.000,00/mês 

Material de consumo imagens de satélite, mapas do IBGE, filmes e p 3.200,00 
revelação fotográfica 

Custos administrativos telefone/fax, fotocópias, etc p 500,00 

Sub-total 1 18.800,00 

Sub-total l' (Probío) 16.700,00 

P-Probio Cl - contrapartida Esalq/Usp C2 - contrapartida Tobasa - - 



QUADRO DE CUSTOS PARA O PROJETO DE MANEJO FLORESTAL (continuação ... ) 
Módulo II: Workshop Técnico 

Discriminação Quantidade Valor (R$) 
Passagens Aéreas SP - Araguaína - SP 02 p 1.200,00 

RJ - Araguaína - RJ 01 p 620,00 
BRA - Araguaína - BRA 01 p 460,00 
Belém - Araguaína - Belém 01 p 550,00 
São Luis - Araguaína - São Luis 02 p 400,00 
NY - Araguaína - NY 01 p 1.550,00 

Transporte terrestre Araguaína- Tocantinópolis (aluguel de Van) p 1.050,00 
Diárias 3 dias (hotel, refeições) 20 (x 3 dias) C2 6.000,00 

R$ l 00,00/dia 
Serviços de terceiros consultores 06 p 6.000,00 

coordenador 01 p 2.000,00 
assistente 01 p 1.000,00 

Sala de Seminário salas, equipamentos, coffee-breaks 02 C2 500,00 

Custos administrativos tel/fax,fotocópias, etc p 500,00 

Sub-total 2 21.830,00 

Sub-total 2' (Probio) 15.330,00 

Módulo III: Inventário florestal 

ITEM DISCRJMINAÇAO QUANTIDADE VALOR(R$) 

Passagens Aéreas SP - Araguaína - SP/ coordenador técnico- 02 p 1.200,00 
científico 

Transporte terrestre Aluguel de automóvel (Km iivre/16dias) / 02 vezes p 1.980,00 

coordenador técnico-científico 

Diárias hospedagem e alimentação (coordenador 16 dias C2 1.600,00 
científico) 

Serviços de terceiros Empresa de Engenharia Florestal 09 meses p .25.200,00 
(trabalhos de campo/200 mil hectares e R$ 2.800,00/mês 
escritório) 
(equipe de sete pessoas: 1 engenheiro, 2 
técnicos, 2 mateiros) 
(mais despesas) 

Custos administrativos ------------- •...•. ____________________________ ------· •....• - p 400,00 

Sub-total 3 30.380,00 

Sub-total 3' (Probio) 28.780,00 

- 

- 

r: 

- 
- 
- 
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P-Prob10 
Cl - contrapartida Esalq/Usp 
C2- contrapartida Tobasa 



QUADRO DE CUSTOS PARA O PROJETO DE MANEJO FLORESTAL (continuação ... ) 
Módulo IV: levantamento sócio-econômico 

ITEM DISCRIMINAÇAO QUANTIDADE VALOR(R$) 
Passagens Aéreas SP - Araguaína - SP/ coordenador técnico- 02 p 1.200,00 

científico 
Transporte terrestre Aluguel de automóvel (Km livre/8días) I 02 vezes p 990,00 

coordenador técnico-científico 

Diárias hospedagem e alimentação ( coordenador 16 dias p 1.600,00 
científico) 

Serviços de terceiros Empresa específica 06 meses p .12.000,00 
(trabalhos de campo/ 20% das familias área de R$ 2.000,00/mês 
50 mil hectares ) 
(equipe: 1 sociólogo, 1 engenheiro, 1 técnico) 
(mais despesas) 

Sub-total 4' (Probio) 15.790,00 

Módulo V: Treinamento (2 cursos de manejo; 2 cursos pi professores) 

ITEM DISCRIMINAÇAO QUANTIDADE VALOR(R$) 
Passagens aéreas SP - Araguaína - SP 04 p 2.400,00 

RJ - Araguaína - RJ 02 p 1.240,00 
Belém - Araguaína - Belém 02 p 500,00 
São Luís - Araguaína - São Luís 02 p 800,00 

Transporte terrestre Araguaína - Tocantinópolis (aluguel) 30 dias p 1.980,00 
Diárias 3 dias p/ cada curso 24 C2 2.400,00 

Serviços de terceiros Empresa 04 cursos / 3 dias p 6.000,00 
cada 

Material didático Confecção de apostila p 2.500,00 

Custos administrativos p 1.000,00 

Sub-total 18.820,00 

Sub-total 5' (Probio) 16.420,00 

Modulo VI: Instalação dos Experimentos 

ITEM DISCRIMINAÇAO QUANTIDADE VALOR (R$) 

Passagens aéreas SP - Araguaína - SP 02 p 1.200,00 

Transporte terrestre aluguel de automóvel 30 dias p 1.980,00 

Diárias Coordenador Técnico-científico 10 dias p 1.000,00 

Serviços de terceiros Empresa de Engenharia Florestal: 2 meses p l0.000,00 
(Engenheiro- Técnicos-Mateiros) 

Custos administrativos ------------------------------------- _,. .. _____ .. _ p 500,00 

Sub-total 6' (Probio) 14.680,00 r: .- 
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P-Prob10 
CI - contrapartida Esalq/Usp 
C2 - contrapartida To basa 



QUADRO DE CUSTOS PARA O PROJETO DE MANEJO FLORESTAL (continuação ... ) 
Módulo VII: Acompanhamento Técnico dos experimentos 

ITEM DISCRIMINAÇAO QUANTIDADE VALOR(R$) 

Passagens aéreas SP - Araguaína - SP/ coordenador técnico- 04 p 2.400,00 
científico 

Transporte terrestre aluguel de automóvel / coordenador técnico- 4 vezes p 1.300,00 
científico 

Diárias coordenador técnico-científico 1 O dias x 4 vezes p 4.000,00 

Serviços de terceiros Empresa de Engenharia florestal (Engenheiro, 9 meses 
Técnico, mateiros) R$ 1 .000,00/mês P ..... 9.000,00 

Sub-total 7' (Probio) 16.700,00 

GASTOS PERMANENTES 
ITEM DISCRIMINAÇAO QUANTIDADE VALOR(R$) 

Pessoal Coordenador técnico-científico ( 10% salário 5 horas/semana CI 5.712,00 
líquido) 

Infra-estrutura administrativa computadores, tel., fax, (infra-estrutura do --------- CI 6.600,00 
Laboratório de Silvicultura Tropical da 
ESALQ) 

Sub-total 8 12.312,00 
Sub-total 7' (Probio) ...• - ....... - .•.•...•.• 

r-. 

r-, 

P - Probio 
C 1 - contrapartida Esalq/U sp 
C2 - contrapartida To basa 

,,. 
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6.3 - SUB-PROJETO UNIDADE PILOTO DE CARVÃO ATIVADO 

6.3.1 - Resumo 

ORIGEM DOS RECURSOS PROBIO Contrapartida Outras fontes 

Despesas Correntes 

1) Pessoal - R$ 79.290,00 - 

2) Despesas de locomoção R$ 8.480,00 - - 

3) Diárias R$ 2.400,00 - - 

4) Serviços de Terceiros (Pessoa R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 - 
física) 

5) Serviços de Bolsistas R$ 57.048,66 - - 

6) Material de Consumo R$ 50.000,00 R$ 38.402,00 - 

Subtotal R$ 127.928,66 R$ 127.692,00 - 
Despesas de Capital 

Equipamento Permanente R$ 132.689,00 R$ 140.269,00 - 
Obras e Instalações - R$ 550.970,99 - 
Subtotal R$ 132.689,00 R$ 691.239,99 - 

TOTAL GERAL R$ 260.617,66 R$ 818.931,99 - 



- 
- 

- 

- 

- 

- 
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6.3.2 - Memorial de cálculo 

Discriminação dos Itens do Orçamento 

Pessoal 

1 (*) 1 Quant. 1 Custos R$ 

: j (meses) J 
............................................. . i ; .;. . 

l) Recursos humanos dos setores administrativo, industrial, de I C l 1 18 1 52.200,00 
transporte, técnico e de carbonização (pessoal que será parcialmente! ] ] 

.. util izado .. na. execução. do _projeto)- .. ·-·- - _ _ J L L -- .. 
2) Recursos humanos que serão empregados para a realização dos! Cl / 08 trab. / 27.090,00 
testes de produção de carvão ativado na unidade piloto ! ! 9 meses ! 
2.1) O 1 Chefe de produção da unidade piloto de carvão ativado ( C 1 l 09 '. 

2.2) 09 Operadores dos setores de fabricação e de beneficiamento I Cl 1 09 1 
da unidade piloto 1 ! 1 
....................................................................................................................................................................................................................•..................... : l 
2.3) 01 Auxiliar de laboratório químico da unidade piloto I Cl j 09 ' 

Descrição: Salários, beneficias e encargos 

4.176,00 

18.738,00 

4.176,00 

TOTAL 
1 

79.290,00 
(*) ORIGEM DOS RECURSOS 
P - Para itens a serem apoiados pelo PROBIO 
C l - Para itens de contrapartida em recursos financeiros 
C2 - Para itens de contrapartida apropriados em bens ou serviços disponíveis que possam ser 
mensurados financeiramente 
O - Outras fontes 

Discriminação. dos. I tens .. do. Orçamento.......................................................... . . 
Despesas com Locomoção 
Descrição f (*) i Quant. T Custos R$ 

................................................................................................................................................................................................................. i ; ( un id ) l . 
1) Passagens aéreas no trecho Rio/Araguaína/Rio i p 1 04 j 2.480,00 

. 2). Passagens. aéreas. no. trecho .. São. Paulo/ Araguaína/São. Paulo L.. P ...i _ .. 02 i 1_.200,00. 
3) Passagens aéreas no trecho Rio/Roma/Rio I p i 02 1 2.800,00 

4) Passagens aéreas no trecho Rio/São Paulo/Rio i.. ..... P ..... ..J 04 j 1.000,00 

1 P 1 5) Passagens aéreas no trecho Rio/Curitiba/Rio 02 1.000,00 

TOTAL 1 
8.480,00 

(*) ORIGEM DOS RECURSOS 
P - Para itens a serem apoiados pelo PROBIO 
C 1 - Para itens de contrapartida em recursos financeiros 
C2 - Para itens de contrapartida apropriados em bens 
mensurados financeiramente 
O - Outras fontes 

ou serviços disponíveis que possam ser 
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.Discrim inação .. dos. I tens .. do. Orçamento . 
Diárias 
••••••••••••••••••••••••••••••...••.•....•.....•••••••.•••.••••......••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..••••••••••••••••••••••••••••••• ,y,,, ••••••••••••••••.•..••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••.............••••••••••••••••• _ •••• 

Descrição ! (*) i Quant. 1 Custos R$ . . 
1) Diárias Internacionais (hotel, refeições, transporte etc) : p i 1 o i 1.200,00 

.................................................................................................................................................................................•...•....................... , f ,:,, .........•.................. + . 
2) Diárias Nacionais (hotel, refeições, transporte etc) 1 p : I o : I.200,00 

TOTAL l 2.400,00 
(*) ORIGEM DOS RECURSOS 
P - Para itens a serem apoiados pelo PROBIO 
C 1 - Para itens de contrapartida em recursos financeiros 
C2 - Para itens de contrapartida apropriados em bens ou serviços 
mensurados financeiramente 
O - Outras fontes 

disponíveis que possam ser 
r-: 

Discriminação dos Itens do Orçamento 

Serviços de Terceiros (Pessoa física) 

Descrição 
\""""""'" , . 

(*) ! Quant. i Custos R$ 
1 (horas) i 
' 

1) Consultoria em Tec. de Ativação de Carvão 1 C 1 200 10.000,00 

2) Consultoria em Tec. de Processos e de Controle de Poluição P 
Ambiental 

40 2.000,00 

2) Consultoria em Tec. de Processos Industriais p 160 8.000,00 

TOTAL 1 20.000,00 
(*) ORIGEM DOS RECURSOS 
P - Para itens a serem apoiados pelo PROBIO 
C 1 - Para itens de contrapartida em recursos financeiros 
C2 - Para itens de contrapartida apropriados em bens ou serviços disponíveis que possam ser 
mensurados financeiramente 
O - Outras fontes ,-..., 

Discriminação dos Itens do Orçamento 

Serviços de Bolsistas (1 bolsa código DTI-A para o coordenador Engº Edmond A. Baruque Filho) 

Descrição ! (*) 1 Quant. i Custos R$ 
: . 

1) Coordenação/Execução Técnica, Econômica e Mercadológica'. P 
relativa à Implantação da Unidade Piloto de Carvão Ativado 

18 57.048,66 
meses 

TOTAL 1 57.048,66 
(*) ORIGEM DOS RECURSOS 
P - Para itens a serem apoiados pelo PROBIO 
C 1 - Para itens de contrapartida em recursos financeiros 
C2 - Para itens de contrapartida apropriados em bens ou serviços disponíveis que possam ser 
mensurados financeiramente 
O - Outras fontes 

- 



I"'- 

r- 
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Discriminação dos Itens do Orçamento 

Material de Consumo 

TOTAL 
1 88.402,00 

(*) ORIGEM DOS RECURSOS 
P - Para itens a serem apoiados pelo PROBIO 
C 1 - Para itens de contrapartida em recursos financeiros 
C2 - Para itens de contrapartida apropriados em bens ou serviços disponíveis que possam ser 
mensurados financeiramente 
O - Outras fontes 
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Discriminação dos Itens do Orçamento 

Equipamento e Material Permanente -· 

- 

Descrição j (*) 1 QTDE. J Custos R$ 

1) Apropriação estimada de custos e despesas de recursos materiais i C2 i i 
que serão parcialmente utilizados na execução do projeto dos! ! 
setores administrativo, industrial, de transporte, residencial, técnico : i 
e . de carbonização, tais como: computador, fax/telefones, rádio ! 
transmissor; equipamentos mecânicos em geral (tomos, freza, J 

máquinas de solda, prensa hidráulica, retíficas etc), equipamentos 1 

elétricos (transPormadores, motores etc), equipamentos diversos de : 
uso industrial, silos armazenadores de coco, máquinas e l 
equipamentos de beneficiamento mecânico de coco 1 
(transportadores, peneiras, mesas vibratórias, descorticagem e 1 
processo de corte); caminhões, trator, jeep etc; unidades! 
habitacionais; laboratório químico para análises, desenvolvimento ! 
de processos e controle de qualidade de matéria-prima e produto ! 
acabado; fornos de alvenaria tipos "cupim" e vertical industrial.] 
galpão de armazenamento e processamento, transportador, peneira ! ! 
etc para produção de carvão "in natura" i J 

2) Caldeira vertical construída em chapas de aço carbono, para j Cl 1 1 unid ! 
queima dos gases provenientes da câmara de ativação do forno, com J ! [ 
capacidade geradora de 800 kg de vapor/hora, com válvulas, ! i 
conexões, instrumentação e bomba motorizada de múltiplo estágio, J · 

.estruturada _em _perfis metálicos - - 1 , ,---·-·---·- . 
3) Silo/moega em chapa de aço carbono, capacidade de 1 m3 , ! Cl ! 1 unid ! 1.100,00 
destinado à recepção de carvão "in natura" para alimentar o forno ! ! ! 
_de. ativação....................................................... . 1 ! ! 
4) Duto de escoamento de carvão ativado em chapa de aço carbono I C 1 ! 1 unid ! 
de 3/8", fixado com chapa de Y2" na base inferior do forno com 7 m ! ! 1 
de comprimento, e bocal de saída regulável com controle de! ' · 
temperatura, revestido com pintura anti-corrosiva : , 

5) Passarela em estrutura metálica de aço carbono, constituída dei C 1 i 2.320 t 
escada, piso de chapa expandida anti-derrapante, guarda-corpo, ! J Kg 
protegida com pintura anti-corrosiva, para deslocamento dos i 1 
operadores e dos técnicos de manutenção do forno i 

80.000,00 

9.800,00 

4.400,00 

9.280,00 

I""-, 

' 
oooHo •• •••+••+++++•+••++•000000000000000000000000-000000000000H*'H*'<"< •••• ,,_,,.,,,ooooOOOOOOOOOOOOO"'''''''''''''''''''"•••••••••••••HH•H•oo••••••••••••oooooooH-oo•••••••••ooooooooooooooooooooo.oê, ••• o •• oooo •••• o ••••• :•••-• •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

6) Transportador de correia, em ângulo ascendente de 35°, com I Cl i 1 unid ! 7.200,00 
taliscas de madeira, 20 m de comprimento e 0,30 m de largura, j ' ' 
estruturado em vigas de aço carbono e cantoneiras com apoio i 
central em coluna de perfis metálicos treliçados, acionado com f 
motoredutor, para abastecer o silo/moega do forno, protegido com ! 
_pintura_ anti-corrosiva _ _ -L ) ~ - . 
7) Peneira vibratória motorizada em chapa de aço carbono, tela! Cl 1 1 unid i 2.570,00 
com dimensão de (1,40 x 0,80)m, para retirada das cinzas do carvão ' ( 
ativado, protegida com pintura anti-corrosiva l ! 

i : 



............................... .. .. . ............................•.......... . . ...•...............................•....................... - - . 
8) Transportador de correia, em ângulo ascendente de 40°, com l Cl ! 1 unid i 6.330,00 
taliscas de madeira, 18 m de comprimento e 0,40 m de largura, j 1 
estruturado em vigas de aço carbono e cantoneiras com apoio j 
central em coluna de perfis metálicos trelíçados, acionado com ! 
motoredutor, para alimentação do silo receptor de carvão ativado ! 
bruto, .. protegido. com pintura .anti-corrosiva·····································-·······································'····················;············-·················; 
9) Silo receptor de carvão ativado bruto, constituído de chapas/ CI ! 1 unid ' 
galvanizadas com estrutura de sustentação, rosca helicoidal ! ! 
motorizada de descarga, com indicador de nível, capacidade de 1 O ! 1 

.m3 ····················································································································································-·--·---·· .. ! ) +··················································· 
10) Moinho granulador (PX 315) de martelos móveis e tela perfurada i P ! l unid 1 38.407,00 
em aço carbono de alta dureza, acionado por motor de 15 CV 1 ! ' 

: : 

l 1) Moinho pulverizador (ref. 6N) de alto impacto, acionado por l P j 1 unid ! 
motor de 45 CV, apoiado em estrutura metálica de sustentação ! ! ! 
12) Peneira classificadora para granulados de diversos tamanhos, j P / 1 unid f 
composta de uma base fixa e um corpo vibratório excêntrico, ! ! ! 
apoiada sobre molas de aço que amortece as vibrações com um ! ! ! 
sistema regulável vibratório, acionada por moto-vibrador blindado f ! · 
central de 2 HP í i 
13) Sistema de transporte pneumático composto por tubos retos, t P ! 2 unid i 
curvas, flanges, anéis de fixação, ciclone com estrutura de ! ! ! 
sustentação, filtro de mangas com suporte auto-portante, ventilador j ! ! 
de sucção com motor elétrico e válvula rotativa, protegido com I j 1 
pintura anti-corrosiva / 1 ( 
............................................... ..-·--·- .. -····---·-- -, -----~--··········= f ,- .. -·--·--------- 
14) Transportador de rosca helicoidal fabricado em aço carbono, 41 Cl 1 1 unid 1 1.280,00 
m de comprimento, 4" de diâmetro, com motoredutor, para repasse ! ! 1 
do carvão ativado granulado de alta granulometria, protegido com 1 1 
pintura anti-corrosiva ! j 

1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••••••••••••••••• -··-·- •••••• ---··i-· : . 
15) Silo receptor de finos de carvão ativado para descargas ! C 1 1 1 unid ! 3 .960,00 
periódicas do filtro de mangas, com estrutura de sustentação em aço 1 ! ! 
carbono e roscas helicoidais de alimentação e descarga motorizadas, 1 ! ! 
com capacidade de 5 m3 e indicador de nível, protegido com pintura i ! i 
anti-corrosiva 1 1 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

16) Balança para pesagens de carvões ativados beneficiados, 1 P ! 1 unid 1 1.330,00 
capacidade de 250 kg com controle digital ! 1 1 

18) Ensacadeira automática com esteira transportadora para / P ! 1 unid : 
embalagem de carvões ativados beneficiados em sacos de 1 ' 

polietileno i 

- 

- 
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6.820,00 

46.292,00 

7.558,00 

43.040,00 

3.620,00 

TOTAL 1 140.269,00 
(*) ORIGEM DOS RECURSOS 
P - Para itens a serem apoiados pelo PROBIO 
C 1 - Para itens de contrapartida em recursos financeiros 
C2 - Para itens de contrapartida apropriados em bens ou serviços disponíveis que possam ser 
mensurados financeiramente 
O - Outras fontes 

r- 
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Discriminação dos Itens do Orçamento 

Obras e Instalações 

Tipo de Construção/ Instalação 1 (*) Unidades Custos R$ 
diversas 

--- 

- 
1) Galpão Industrial em concreto armado, coberto com telhas 
de alumínio sobre estrutura metálica, pé direito de 7 metros, 
paredes de alvenaria de 5m, com área total de 1 OOm x 25m 
(25000m2); área parcialmente a ser utilizada de 900 m2 para 
a instalação dos equipamentos de beneficiamento de carvão 
ativado, de controle de poluição ambiental, de expedição, de 
embalagem e armazenagem de produto acabado 

C2 270.000,00 900 m2 

2) Área anexa com piso de concreto, coberta com telhas de C2 
alumínio sobre estrutura de madeira, pé direito de 6 metros, 
para recepção e depósito de matéria-prima ( carvão "in 
natura") . 

l 

560 m2 28.000,00 

3) Estrutura metálica com área da base de 150 m2 (15m x C2 
1 Om) e altura de 25 m, dividida em 5 pisos, coberta com 
telhas de alumínio apoiada sobre fundações de concreto 
armado com área total de 750 m2 .Área a ser parcialmente 
utilizada de 35 m2 para assentamento e instalação da 
unidade piloto de ativação 

35 m2 63.000.00 

- 
4) No primeiro piso da estrutura referenciada no item 3 foi C2 
construída laje de concreto rumado para suportar pesadas 
cargas concentradas com área de 35 m2 x 0,20 m de 
espessura (7 m3) com vigas I de 8", apoiada sobre 18 colunas 
metálicas de perfis duplos [ de 8" (13.920 Kg), e estas 
assentadas sobre 18 sapatas de concreto armado de 0,80 m x 
0,80 m x 1,5 m x 18 (17 m '), onde será construído o forno 
piloto de ativação. 24 m3 x R$ 600,00 = R$ 14.400,00 + 
(13.920 Kg x R$ 5,00 = R$ 69.600,00) = R$ 84.000,00 

35 m2 84.000,00 

5) FORNO PILOTO DE ATIVAÇÃO Cl 32.773,99 OI unid 

5.1.0) Forno Piloto de Ativação I Construção 

5.1.1) Tijolos maciços Cl 600,00 12 mil 

('"'-, 5 .1.2) Tijolos refratários Cl 6.125,00 3,5 mil 

5.1.3) Tijolos isolantes CI 

720,00 5.1.4) Cimento comum Cl 

1.650,00 

3 mil 7.950,00 

90 sacos 

,,-... 5.1.6) Areia CI 

C 1 i 11 O sacos ! 
l : 

500,00 

5.1.5) Cal 

25 m3 

5 .1. 7) Cimento refratário Cl 

100 Kg 60,00 5 .1. 8) Concreto refratário CI 

- ,. 5.2.0) Amarração 

l.500 Kg 1.005,00 

r- 
s.2.1) .cantoneiras.4 .Yi" l c.1 L 24 .. metros ..J. 2s,32 .. 
5.2.2) ferro redondo 5/8" 1 C 1 1 30 metros ' 510,00 
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5.3.0) Instrumentação 

5.3.1) Termopar de isolação mineral tipo "K" com poço de CI 
proteção etc 

03 peças 1.347,00 

5.3.2) Cabo de compensação tipo "K" Cl 12 metros 54,00 

5.3.3) Indicador digital tipo "K" - escala 0/200°c mod. CAT 
TC-900/12/K 

Cl 01 peça 560,00 

- 5.4.0) Distribuição de Vapor 

5.4.1) Tubo galvanizado de 3" com parede de 3mm p/ 
distribuição de vapor 

Cl 18 metros 1.620,00 

5.4.2) Tubo de l ", parede de 3mm , c/ ponteira de inox Cl 18 peças 2.700,00 

5.4.3) Flanges de W' com 15cm de diâmetro e Puro de 1" Cl 36 peças 2.160,00 
5.4.4) Ejetores p/ vapor Cl 04 peças 800,00 - 5.4.5) Tubo preto p/ serpentinas de vapor de W' Cl 30 metros 618,00 

5.5.0) Conexões, Válvulas, Manômetros/Termômetros etc 

r. 

5 .5 .1) Cotovelos, uniões, curvas, tês, luvas, válvulas globo, j C 1 j 90 peças l 787 ,22 
purgadores, manômetros etc i i ! 
......................................... -............................... . ,, , .. ,,,................... . i J ..•..•.............................••••••••••••. : 

6.0) EVENTUAIS i i i 2.979,45 

6) Construção de bases de concreto armado para j Cl i 35 bases ; 7.000,00 
assentamento de transportadores e equipamentos de I i ! 
beneficiamento de carvão ativado como silos, peneiras, ! j i 
moinho, ciclone, exaustor, filtro de mangas etc , incluindo ! ! ! 
escavações e apiloamento ! l j 
.................................................................................................................................... _. __ i .; = ••••••••••.•. ,, •••.•••••••••••••••••••••••••• 

7) Material para instalação de rede elétrica trifásica i C 1 ! 105 metros ' 1.575,00 
subterrânea de baixa voltagem (220v), composta de cabos dei ' 
cobre modelo AWG 4/0, para alimentação do setor que I i 
abriga a unidade piloto de ativação e do galpão dos diversos i ! , 
equipamentos. de_ beneficiamento .. de._carvão .ativadº : J... - .J 
8) Material para instalação de rede elétrica trifásica j CI i 1.200 metros i 1.740,00 
subterrânea de baixa voltagem (220v) em canaletas feitas de! ! ! 
alvenaria e cimento com cobertura de madeira, composta de! ; ) 
fios e cabos elétricos (marca pirelli), para a ligação dos i l ! 
motores da unidade piloto, transportadores e diversos ! ! i 
equipamentos de beneficiamento de carvão ativado I i ! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• __ •••••••• _, •••• ,-,,- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••• _ •• __ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• r •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,: •••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••• 

9) Material para fabricação e instalação de quadro de I CI ! 01 unid j 2.680,00 
comando e controle elétrico em chapa de aço carbono, ; ! ! 
revestida com pintura anti-corrosiva, composto de chaves i ! 
magnéticas, fusíveis, disjuntores com relé de proteção, ! / 
botoeiras com indicadores luminosos, chave geral de : ! 
proteção e barramento de cobre para isolamento destinado a ! ! 
atender o forno piloto de ativação ! 1 - 

(' 



,,-.. 

r· 

r-; 

r-.. 
,-.., 
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1 O) Material para fabricação e instalação de quadro de C 1 O 1 unid l 4.870,00 
comando e controle elétrico em chapa de aço carbono, ' 
revestida com pintura anti-corrosiva, barramento de cobre 
para isolamento, composto de chaves magnéticas, fusíveis, 
disjuntores com relé de proteção, botoeiras com indicadores 
luminosos e chave geral de proteção, para atender os 
equipamentos de benePiciamento de carvão ativado 

11) Material para instalação hidráulica de alimentação de CI ! 01 unid ! 1.980,00 
água da caldeira e sistema de proteção contra incêndio, 1 
constituída de tubo preto com diâmetro de 1 W', 75 m, com ! 
duas válvulas de gaveta de bronze com haste ascendente i 
12) Recursos humanos que serão empregados para a l Cl j 15 j 53.352,00 
realização de obras, instalações, fabricação e montagem da ! i trabalhadores i 
unidade piloto de ativação, compreendendo salários, 1 1 (06 ) j 
b fi . , , meses , ene reios e encargos i i ! 
12.1) 01 encarregado administrativo/técnico (inclusive ! CI 1 09 meses j 15.750,00 
período de testes de fabricação) : i i 
12.2)01montadorparaserviçosdeestruturametálica, i CI j 06meses i 8.100,00 
caldeiraria e fabricação i [ 
12.3) 04 auxiliares para serviços de estrutura metálica, j CI ! 06 meses 1 8.346,00 
caldeiraria e fabricação ! i 
······················---·····--·--- - : l - ,1, ••••••••••••••••••••••••• , _ 

12.4) OI pedreiro para serviços de alvenaria refratária e obras i CI ! 06 meses 1 4.410,00 
civis em geral ! 1 1 
_ •.................... _,,,,_,,,,,_, ,,, --·············i- ~ i ,_ .. ,, - - _, 
12.5) 04 auxiliares para serviços de alvenaria refratária e I Cl 1 06 meses ! 8.346,00 
obras civis em geral ! / ! 

: l : 

12.6) 01 eletricista para serviços elétricos em geral i C 1 j 06 meses i 2.808,00 
............................................................................. - ...••..•..••••••••..••..............................................................• ' ., ,.:•• . 
12.7) 01 auxiliar para serviços elétricos em geral ! CI i 06 meses ! 1.392,00 

12.8) O 1 instalador para redes hidráulica e de vapor f C 1 ; 06 meses 1 2.808,00 
.........................................••..•••••••••••••••••••••••••••••••..••.........•......•............................................. - .............................•••••••••......•• ; ~ ........................................................................................•........ 
12.9) O 1 auxiliar para redes hidráulica e de vapor 1 C 1 ; 06 meses l 1.392,00 

TOTAL , ' 1 550.970,99 
(*) ORIGEM DOS RECURSOS 
P - Para itens a serem apoiados pelo PROBIO 
C l - Para itens de contrapartida em recursos financeiros 
C2 - Para itens de contrapartida apropriados em bens ou serviços disponíveis que possam ser 
mensurados financeiramente 
O - Outras fontes 



- 
48 

6.3.3 - Cronograma de desembolso - 
- 

Cronograma de desembolso - ANO I 

ORIGEM DOS 1 ° trimestre 2° trimestre 3º trimestre 4º trimestre 
RECURSOS 
PROBIO R$ 80.848, 11 R$ 63.508,11 R$ 48.237,11 R$ 19.508,11 

CONTRAPARTIDA R$ 49.020,00 R$ 90.180,00 R$ 68.552,00 R$ 26.230,00 

Cronograma de desembolso - ANO II 

ORIGEM DOS 1 o trimestre 2° trimestre Total Ano I / Ano II 
RECURSOS 
PROBIO R$ 28.008, 11 R$ 20.508,11 R$ 260.617,60 

CONTRAPARTIDA R$ 23.730,00 R$ 23.730,00 R$ 281.442,99 

6.4 - SUB-PROJETO DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

6.4.1 - Resumo 

- ORIGEM DOS RECURSOS 
ITENS PROBIO Contrapartida Sub-total (R$) 

Transporte - 770,00 770,00 
Diárias - - ------ 
Pessoal - 13.329,73 13.329,73 
Serviços de terceiros 3.780,00 - 3.780,00 
Material permanente 34.500.00 5.200,00 39.700,00 
Material de consumo 19.140,00 1.440,00 20.580,00 
Instalações 4.500,00 - 4.500,00 
Taxa geral de adm. Projeto 20.000,00 - 20.000,00 
Sub-total 81.920,00 20.739,73 102.659,73 

- 
PROBIO R$ 81.920,00 

Contrapartida R$ 20.739,73 
TOTAL R$ 102.659,73 

6.4.2 - Cronograma de desembolso 

ORIGEM DOS ANOI ANOI ANO II 
RECURSOS 1 ° trimestre 3° trimestre 1 ° trimestre 
PROBIO R$ 49.152,00 R$ 16.384,00 R$ 16.384,00 

CONTRAPARTIDA R$ 12.443,83 R$ 4.147,95 R$ 4.147,95 
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6.4.3 - Memorial de cálculo 

r: 

Módulo I: Métodos para aumentar o volume de amêndoas processado 

ITEM DISCRIMINAÇAO QUANTIDADE VALOR(R$) 

Material permanente Filtro p/ prensa de óleo 01 p 6.500,00 
Moinho OI p 1.000,00 
Tanque de 15.000 litros 01 p 3.000,00 
Tambores 20 p 800,00 
Bomba 01 p 1.000,00 
Tanque de decantação 3 m3 01 p 1.000,00 
Balanças 07 p 2.100,00 
Balanças 04 c 1.200,00 
Impressora OI p 500,00 
Computador Compaq Presario 01 p 2.000,00 

Material de consumo (facão, botas, luvas, mascaras, papel para ___ .._,. .. _______ p 9.000,00 
impressão, cartucho de tinta etc) 

Pessoal 30 % do salário+ encargos sociais -------------- e 7.278,18 
20% do salário + encargos sociais e 1.791,55 

Melhorias diversas Instalações ...•..•....•..•• ______ p 4.500,00 

Sub-total 2 41.669,72 
Sub-total 2' (Probio) 31.400,00 

Módulo II: Implementação da produção de carvão de coco 

ITEM DISCRIMINAÇAO QUANTIDADE VALOR(R$) 

Equipamentos e material Fomos 15 p 7.500,00 
permanente Silos Primários (Galpõezinhos) 15 p 7.500,00 

Carroças 02 p 1.600,00 
Carroças 02 c 1.600,00 
Bois 04 e 2.400,00 

Material de consumo Sacaria 15.000 p 750,00 
Material de proteção e de higiene 03 p 2.430,00 
Outros X p 3.000,00 

Transporte Material de construção e 770,00 

Pessoal Montagem dos fomos 07 e 3.000,00 

Sub-total 3 30.550,00 

Sub-total 3' (Probio) 22.780,00 
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- 

Módulo III: Incentivo e conscientização das quebradeiras 

ITEM DISCRJMINAÇAO QUANTIDADE VALOR(R$) 

Serviços de terceiros Coordenadoras/20dias/mês 03 p 3.780,00 

Material de consumo Material pedagógico e outros 30 p 3.960,00 
Materiais diversos e 1.440,00 

Pessoal Ajuda de custo para coordenadoras 03 e 1.260,00 

Sub-total 3 R$ 10.440,00 
Sub-total 3' (Probio) RS 7.740,00 

Módulo IV: Administração e gerência do Projeto 

ITEM DISCRJMINAÇAO QUANTIDADE VALOR(R$) 
Taxa geral de 20.000,00 
administração do Projeto 

Sub-total 3' (Probio) 20.000,00 

r: 
6.5-SUB-PROJETO POLÍTICAS PÚBLICAS 

6.5.1 - Resumo 

ORIGEM DOS RECURSOS 
ITENS PROBIO Contrapartida Sub-total (R$) 

Transporte 9.360,00 - 9.360,00 
Diárias - 4.000,00 4.000,00 
Serviços de terceiros 2.000,00 - 2.000,00 
Material de consumo - - 
Custos administrativos 1.000,00 - 1.000,00 
Outros - 1.000,00 1.000,00 
Sub-total 12.360,00 5.000,00 17.360,00 

- PROBIO R$ 12.360,00 
Contrapartida R$ 5.000,00 

TOTAL R$ 17.360,00 
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6.5.2 - Cronograma de desembolso 

ORIGEM DO ANOI ANOI ANO II 
RECURSO 1 º trimestre 3° trimestre 1 ° trimestre 
PROBIO R$ 4.944,00 R$ 4.944,00 R$ 2.472,00 

CONTRAPARTIDA R$ 2.000,00 R$ 2.000.00 R$ 1.000,00 

6.5.3 - Memorial de cálculo 

r 

Módulo I- Woorkshops 

ITEM DISCRIMINAÇAO QUANTIDADE VALOR(R$) 

Passagens aéreas SP - Araguafna - SP 04 p 2.400,00 
RJ - Araguaína - RJ 02 p 1.240,00 
Belém - Araguaína - Belém 02 p 1.100,00 
São Luís - Araguaína - São Luís 04 p 1.600,00 
Brasília - Araguaína - Brasília 02 p 920,00 

Transporte terrestre Araguaína - Tocantinópolis (aluguel 02 p 2.100,00 
de Van) 

Diárias 40 C2 4.000,00 

Serviços de terceiros coordenador (responsável pelos OI (x 02) p 2.000,00 
aspectos logísticos) 

Sala de Seminário salas, equipamentos, coffee-breaks 02 (x 2 dias) C2 1.000,00 

Custos administrativos p 1.000,00 

Total 17.360,00 

Total solicitado 

(Probio) 12.360,00 

,-. 

/'""· 
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6.6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO GERAL DO PROJETO 

Cronograma de desembolso - ANO I 

ORIGEM DOS 1 u trimestre r trimestre 3° trimestre 4° trimestre 
RECURSOS 
PROBIO R$ 184.704,11 R$ 63.508, 11 R$ 94.445, 11 R$ 19.508,11 

CONTRAPARTIDA R$ 74.375,83 R$ 90.180,00 R$ 79.699,95 R$ 26.230,00 

- 
Cronograma de desembolso - ANO II 

ORIGEM DOS 1 ° trimestre 2° trimestre 3u trimestre Total 
RECURSOS Ano 1/ Ano II 
PROBIO R$ 71.744,11 R$ 20.508,11 R$ 24.880,00 R$ 479.297,66 

CONTRAPARTIDA R$ 32.887,95 R$ 23.730,00 R$ 5.000,00 R$ 332.103,73 

r: 

r 
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7 - INFRA-ESTRUTURA À DISPOSIÇÃO DA PROPOSTA 

7.1 - ASMUBIP 

A Asmubip, fundada em 1992, tem por objetivo articular as mulheres 

quebradeiras de coco de babaçu da região do Bico do Papagaio/TO. Atualmente, a 

Asmubip conta com 22 núcleos de discussão em 9 municípios da região, desenvolvendo 

trabalhos de auto-formação, saúde, educação, geração de empregos, negociação de 

preços com indústrias e conservação dos babaçuais, 

Desde 1992, está sendo desenvolvido o "Projeto Babaçu" que, inicialmente, foi 

apoiado financeiramente pelo CNPT (IBAMA) e permitiu o processamento do óleo pela 

própria Asmubip, conseqüentemente, aumentando a renda e a mobilização das mulheres 

extrativistas. Todavia, não houve financiamento de capital de giro. Este foi assumido 

por empréstimo da AST (entidade local de assessoria) e doações da CESE (1994), 

consolidado mais tarde pelo PP-G7 (1996/97). A partir de 1996, o programa PD/A 

trouxe mais um apoio ao projeto. A Asmubip processa, atualmente, 95 toneladas de 

amêndoas, resultando em uma produção anual de 45,5 toneladas de óleo. 

A Asmubip conta com uma estrutura organizada em 22 núcleos dividida em 3 

micro-regiões, abrangendo 9 municípios da região do Bico do Papagaio, sendo 31 O 

sócias efetivas. A Associação dispõe de um galpão com capacidade de armazenamento 

de 40.000 kg de coco, além de 8 cantinas com capacidade de armazenamento de 3.000 

kg de coco por cantina e um caminhão com capacidade de transporte de 4.500 kg. Na 

usina de São Miguel, há uma prensa semi-industrial com capacidade de processamento 

de 1.000 kg de amêndoas/dia. 

A Asmubip coloca à disposição do Projeto sua infra-estrutura administrativa que 

consta de: um gerente e uma secretária administrativa, mais a comissão gerencial da 

associação; além disso, conta com o apoio técnico da Ong Apa-To, destacando, para 

isso, um assessor responsável na área de gestão e contabilidade e o acompanhamento 

sistemático de um economista, com experiência em administração de projetos (ver 

curriculum em anexo). A Asmubip já possui 6 anos de funcionamento regular no plano 

administrativo e produtivo; com isso, consolidou sua capacidade para administrar 

recursos, com segurança e transparência. Vale frisar que mantém uma contabilidade 

informatizada, acompanhando, também, os dados de produção de sua atividade. 
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7.2 - ESALQ/USP 

O Departamento de Ciências Florestais (LCF) é um dos departamentos da Escola 

Superior de Agricultura Luiz de Queiróz da Universidade de São Paulo. 

O LCF possui uma área de 4.350 m2, contendo escritórios, salas de aula e 

laboratórios. É formado por um corpo de 21 professores, dos quais 16 PhDs, e 25 

funcionários. 

O LCF é responsável pelo curso de graduação em Engenharia Florestal e pelos 

cursos de pós-graduação em Tecnologia da Madeira e Ciências Florestais. A pesquisa e 

extensão desenvolvidas pelo Departamento englobam, principalmente, três linhas de 

atuação: Silvicultura, Ecologia Aplicada e Tecnologia e Ciência da Madeira. A 

Silvicultura reúne as áreas de: fisiologia florestal, mecanização e exploração florestal, 

bioestatística e inventário florestal, biometria, solos e nutrição florestal, economia 

florestal, dendrologia, restauração e manejo de florestas naturais e sistemas 

agroflorestais. A Ecologia reúne as áreas: manejo de fauna silvestre, ecologia florestal, 

educação ambiental e políticas públicas, manejo de unidades de conservação e 

hidrologia florestal. A Tecnologia e Ciência da Madeira reúne: conservação e secagem 

de madeira, propriedades fisicas e mecânicas, carvão, papel e celulose e incêndios 
florestais. 

O Laboratório de Silvicultura Tropical, coordenado pelo Prof. Dr. Virgílio M. 

Viana, dispõe de infra-estrutura suficiente para dar suportes a projetos de pesquisa. O 

laboratório possui 3 veículos próprios, seis computadores, uma mesa digitalizadora, 

uma plotter e equipamentos diversos. O quadro de pessoal é composto, em sua maioria, 

por estudantes de pós-graduação (8 mestrandos e 3 doutorandos), uma secretária e um 

coordenador técnico, 2 técnicos agrícolas para-florestais e estagiários. 

Atualmente, são desenvolvidos vários projetos de pesquisa e extensão 

interdisciplinares, na Mata Atlântica e na Amazônia. As principais fontes de 

financiamento são: Fapesp, WWF, Capes e Fundação Ford. 

r: 
r 

(' 

r: 
r 

7.3-TOBASA 

A Tobasa - Tocantins Babaçu S/A é uma empresa de direito privado e de capital 

aberto, incentivada pela SUDAM - Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 

e registrada na CVM - Comissão de Valores Mobiliário. A Companhia foi fundada em 

1968 com o objetivo inicial de beneficiar amêndoas de babaçu, por processo tradicional 
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de prensagem termo-mecânica, para produção de óleo e de resíduo proteico (torta). Não 

obstante a implantação industrial desta unidade, a Direção da empresa prosseguiu - 

tenazmente e com inabalável convicção - intensos estudos no sentido de desenvolver a 

tecnologia industrial de aproveitamento integral do coco de babaçu (à época 

inexistente), realizando, neste contexto, diversos projetos de pesquisa e 

desenvolvimento em parceria com universidades e institutos de pesquisas de renomado 

prestígio a nível nacional. 

Vale considerar que, atualmente, esta atividade agroindustrial inovadora já é 

realizada, com tecnologia própria e escala industrial, pela Tobasa. O projeto - genuíno e 

pioneiro em sua essência tecnológica a nível mundial - constitui o único complexo 

energético do gênero existente no País, produzindo óleo, farinhas amiláceas, álcool, 

sub-produtos proteicos e carvão "in natura". É, ainda, importante registrar que a 

Empresa obteve o CEI - Certificado de Empreendimento Implantado, aprovado pelo 

Conselho Deliberativo da SUDAM. 

A Tobasa já executou ou participou da execução, em parceria ou como 

contratante, dos seguintes processos e projetos: determinação de ângulo de escoamento 

e área de ventilação para armazenagem do coco de babaçu em silos, com a UFRRJ; 

projeto de carbonização e peletização do carvão de babaçu para fins metalúrgicos e 

processo de aproveitamento do epicarpo para produção de papel, com o IPT; processo 

de obtenção de farinhas alimentícias a partir do aproveitamento do mesocarpo, com o 

1T AL; processo de obtenção de álcool e purificação do mesocarpo para produção de 

farinhas alimentícia e industrial, visando, inclusive, fabricação de farinhas pré 

gelatinizadas, com o INT; dentre outros relevantes projetos executados. 

A Empresa já exerceu a coordenação técnica e econômica de pesquisas, projetos, 

processos e montagem de plantas piloto e industrial em setores multidisciplinares, 

relativa ao aproveitamento integral do coco de babaçu, corno a implantação de destilaria 

de álcool, de projetos mecânicos de processamento, de processos de carbonização e de 

tratamento de efluentes para conservação ambiental, de projeto de reflorestamento de 

palmeiras de babaçu, de sistemas logísticos de captação e transporte do fruto em áreas 

florestais, dentre outros importantes projetos coordenados. 

Neste contexto, a Tobasa considera importante realizações as pesquisas e o 

desenvolvimento de processos, a saber: projetos mecânicos de descorticagern e de corte 

transversal do coco de babaçu, patenteados no INPI; desenvolvimento industrial de 

processos mecânicos e químicos para o aproveitamento integral do coco de babaçu; 

r: 
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implantação de destilaria pioneira de álcool de babaçu, com a fase de pesquisas 

desenvolvida, em parceria, com o INT e a COPPE/UFRJ, gerando, inclusive, tese de 

doutorado e publicação científica em congresso internacional. 

O complexo fabril da Tobasa está localizado no distrito industrial da cidade de 

Tocantinópolis, com área total de 130.000 m2, cuja superficie coberta é de 25.000 m2, 

composta de salas da administração, laboratório químico, galpões industriais e de vila 

residencial constituída de 38 casas. Todos os bens são de propriedade da Empresa, não 

existindo gravames de ordem jurídica ou financeira. 

A Empresa dispõe de salas com ar condicionado e refeitório para funcionários, 

laboratório químico para análises, pesquisas e controle de qualidade de matéria-prima e 

produto acabado, galpão de oficinas mecânica e elétrica, tanques para depósito de óleo e 

álcool, e galpões industriais dos setores de óleo, de processamento mecânico do coco, 

de destilaria de álcool e de carbonização. 

A Tobasa possui equipamentos industriais para produção de óleo, torta, farinhas 

amiláceas, álcool e carvão (fomos de carbonização nas áreas rural e industrial); 

equipamentos de laboratório químico como mufla, espectrofotômetro, polarímetro, 

balanças analíticas etc; equipamentos de oficina mecânica como tomos, frezas, plaina, 

máquina de solda etc, dentre outros equipamentos de uso industrial geral. Todos esses 

equipamentos citados são de sua total propriedade. 

A equipe administrativa da Tobasa é composta pelo Conselho de Administração 

(três membros), Diretoria Executiva (dois membros), duas superintendências, um 

contador, um gerente geral, uma secretária executiva e dois auxiliares, todos de caráter 

permanente. A Empresa dispõe, ainda, de auditoria independente, sendo executada, 

trimestralmente, pela MÁRIO ROCHA AUDITORES ASSOCIADOS. 

A equipe técnica da Tobasa é formada, permanentemente, por dois engenheiros 

civis, um engenheiro químico, um químico, técnicos industriais e de laboratório, e, de 

forma eventual, por consultores especializados nas diversas áreas de sua atuação 

científico-tecnológica. A Empresa é registrada no Conselho Regional de Química do 

Estado do Tocantins, com um químico exercendo a função de responsabilidade técnica 

perante o referido órgão. 
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7.4- FATURAMENTO/ORÇAMENTO 

Quadro 5: valor médio anual das instituições proponentes nos últimos 3 anos (R$). 
ASMUBIP ESALQ/USP TO BASA 

80.000,00 1.050.000,00 1.530.000,00 

8 - APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS 

r: 

Pretende-se informar a comunidade local da realização e dos impactos que 

deverão resultar da execução do presente Projeto através de dados informativos à 

Associação Comercial e Industrial de Tocantinópolis e à UNITINS - Universidade do 

Estado do Tocantins, de reuniões periódicas com as entidades de classe e lideranças do 

município, de comunicações em estação de rádio AM local e, principalmente, através de 

cartas-convite de visitação - endereçadas para os diversos segmentos das comunidades 

local e regional - aos locais de desenvolvimento e execução do projeto, tanto na área 

industrial como na florestal. 

Para a comunidade acadêmica e científica, prevê-se publicar os resultados 

obtidos ( exceto os que não forem passíveis de sigilo e de patenteamento) em revistas 

e/ou congressos científicos e tecnológicos relativos aos temas em questão. Neste 

contexto, vale salientar que, recentemente, a TOBASA obteve a aprovação e o convite 

para participação em um dos mais respeitados congressos de biotecnologia que se 

realiza anualmente nos Estados Unidos, Nineteenth Symposium on Biotechnology for 

Fuels and Chemicals. Foi apresentado o trabalho intitulado "Ethanol from babassu 

coconut starch: technical and economical aspects", que versa sobre o pioneirismo e a 

descrição de aspectos técnicos e econômicos da produção de álcool de coco de babaçu 

produzido pela TOBASA. A fase concernente ao desenvolvimento de pesquisas foi 

realizada conjuntamente com a COPPE/UFRJ (gerando, inclusive, uma tese de 

doutorado), sendo a execução do projeto e a montagem da planta industrial coordenadas 

pela equipe técnica da própria empresa. 

As perspectivas de multiplicação/transferência dos resultados que serão 

alcançados pelo projeto são promissoras, já que o processo inovador de aproveitamento 

integral do coco de babaçu implantado pela TOBASA se configura como paradigma 

para outros projetos no Brasil que venham a se interessar pela industrialização integral 

da referida biomassa. A realização do presente Projeto, em parceria com a Asmubip e 

r: 

r 
r: 
r'· 

r 
r: 
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com a Esalq/USP, vem consolidar mais uma etapa tecnológica relativa ao 

beneficiamento industrial do fruto, agregando-lhe, desta forma, maior valor econômico, 

o que permitirá viabilizar, em menor tempo de maturação, a implantação, no País, de 

futuros projetos de manejo florestal e de aproveitamento integral do coco de babaçu, 

r- 
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Declarações 



61 

FROM CPT. ARAGUAIA TOCHNT I t-lS PHONE NO. 0055 63 6022526 Mar. 12 1998 01:07PM F 

P19,urnmt/lfle epl't1v<ilt 
o,~ P~uz;-~ 
,,,._,,,. ,ebtio •• 6elN,çtt 

r 
r: TER.MO DE COMPROMISSO 

- 
Eu, Xavi.er Jean Marie Plassat, venho por meio desta dec/artu' que conheço os termos da 
proposta do Projeto intituladO '~ALTERNATIVAS SÓCIO-AMBIENTAIS E 
ECONÔMICAS AO PROC.."1!.'SSO DE FRAGMENTAÇÃO DAS FLORESTAS DE 
BABAÇU'' e, na minha qualidade de Assessor de Administração e Gereneiamento da 
ASMUBIP, assumo o compromisso como Coordenador Técnico Geral. 

Silo Miguel. do Tocantins~ 10 de março de 1998 

r: 

O Enftcmo o coco. enfrento a roça. enfrento .A. casa 
Mulher e brasa viva em qualquer lugar. Sou cidadã no meio da sociedade. 

Sou lutadcrra. sou bi:uilcira, :,on fillta de Javé. 
Estou sonhando com a minha relic1dade ! 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- ----- --- 
01/83/1995 01:11 06344711311 Ct~S [SECRETARIA AZON PAGE Ell 

- 
c,11· •• u ~ i, 

ASSOCL\ÇÃO IIEGIONAL DAS.MVUIUIS TBAUll&\DORAS RIJIIAIS DO BICO DO 
.'PAPAGAIO ; 

• _,.: Wlnidll Goin, 32.0 •. 17.170-000 . AUGUlfflNOPOUS! (TO) • ~: 25.08'.ee8/0001-23 - in.a . ..t. 
. ~; ~ 

• Ulllne: rua Ol'*4lo ~ S01 - 77;e:26-000 d.O:MtOUEL ~ TOCANTINS (TO) - ttt. 063 +t7-1140 

r: 
são Miguel do Tocantins, 10 de Março de 1998 

r: 
r- 

DECLARAÇÃO 

r: 

Eu,Emilia Alves da Silve. Rodrigues,venho por meio desta declarn.r 
que conheço os termos da proposta do projeto intitula.do Alternativa.e 
Sócio-Ambientais e Económicas ao processo de Fragmentação das Flore~ 
ta.a de Baba.çu e, na qualidade de Coordenadora Oer::.i.l da ASMCJBIP assumo 
o compromiseo como representante legal da referida Associação. 
RG ~96 896 CPF 188 225 171 72 

- 
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FRDM CPT.ARAGUAIA TOCANTINS PHONE NO. 0055 63 6022526 Mar. 11 1998 09:09AM P1 

i"" l',-OIIIIIWC..,,.......... 
•• ,..,._..,~ ál"",lafN 

("9', ~··:ibSo·~ 

DECJ~CÃO 
1 
i 

1 
Eu, Ruidiard de Sousa Brito, R.G.11.225.393 SSP/MA, venho por meio desta declarar que 

conheço os termos da proposta do Projeto intitulatlo "Alternativas Sócios Ambientais e Eeononomicas ao 
processo de fragmentação das florestas de !Babaçu", na qualidade de Gerente de Produção, 
Comercialização e Admini~raçã.o, assumo b compromisso de coordenador do sub-projeto 
"Desenvolvimento Comunitário u desta referida A~ciação. 

1 

São Mi1:,1Uel do Tocantins, jl 1 de Março de 1998. 

,I"'- 

1 

C1~L~&ttti&~,~ 
Ruidiard de Sousa Brito · 
Gerente do P. Babaçu 
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IPEF TO 0212408~99 P,02 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
Campus =Luiz de Queiroz- 

EsCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIR.OZW 
DEPARl'AMENr< > DE CltNCl'AS FLORESTAlS 

DECLARAÇÃO 

- Na qualidade de Chefe do Departamento de Ciências Florestais (LCF) da 
r: ESALQIUSP, estou de acordo com a participação do LCFIESALQ/ÚSP, através.do 
r-. -'prof. Virgilio M. Viana no Projeto "Alternativas Sócio-ambientais e· Econ.6micas ao - 

. -- 
r- Processo de Fragmentação das Florestas de Babaçú•. 
r- 
r> 
r-. 

,-. 

I"' 

WAL lER DE PAULA L1MI 
-- • l.CF-ESILQ/U. 

,.....,,; 

I"'' . 

r- 

r- 
/> · Piracicaba. 1 o de março de 1998 
.,..... 

r-. 

"" 
r' .. AV .PÁDUA DIAS. 11 • CX. .POSTAL 11 • CEP ll4lS-900 • l'lll.ACICABA • SP - PABX (0194) 33-61'Sl29-4.1t6129.iQ64. FAX (Ol""') 3MOI! • -'/liMaa.~111p.btf 

~ . . - .. , '. .. . .. , ·1:···~-,, .. --,,..,, _..,,,:.", •....... 
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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Campus "Luiz de Queiroz" 
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ" 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS 

DECLARAÇÃO 

Eu, Virgílio Maurício Viana, venho por meio desta declarar que conheço os termos da proposta do 

Projeto intitulado "Alternativas Sócio-ambientais e Econômicas ao Processo de Fragmentação das 

Florestas de Babaçu" e, na qualidade de Coordenador do Laboratório de Silvicultura Tropical do 

Departamento de Ciências Florestais da ESALQ/USP, assumo o compromisso como coordenador do sub 

projeto "Manejo Florestal" e colaborador no sub-projeto "Políticas Públicas". 

r: 

r-- Piracicaba, 10 de março de 1998. 

{""' AV PADUA DfAS. 1 l · <'X POSTAL 9 -CEP 13418-900 - PIRACICABA- SP -PABX (0194) 33-6155/29-4316/29~264- FA.X (0194)33-6081 • http l1S1lvica.esalq usp br1 
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PHONE NO. 0638412166 Mar. 14 1998 09:10RM P02 

TOCANTINS BABAÇU S/ A 
luc. n.,. IOOaol6117 • C. G, C, Ol,H'.251/0001-'0 

J>ICCLARAÇÃO 

Eu, José natirda Neto, venho por· meio desta declarar que 
conheço os termos da proposta do Projeto intitulado "Alternativas Sócio-ambientais e 
Econômicas ao Processo de Fragmentação das Florestas de Babaçu" e, na qualidade ele 
Direíor Administraiivo e; Financeiro da Tobasa, assumo o compromisso como representante 
legal da referida empresa. 

Tocantinópolisf'I'O), J O de março de l .998. 

r-, 

f"""'. 

I' #. b r I e• 1 nu.a. cn1aTAI.-, GG - Cl!f- - 7'7'.0UC> - Toc:.-.NTINOPOLI ••• (IOIÂS 
~.aor1u,,1c- 1 AVA uv ••• ,,.,o º"' VEIGIA, 35 - GRU ••• 0 1"P•O - Cl!P' - 90,03• 

ODD co:n> ,. •••••• : 2 •• 0 •• :IQO - 11,0 ••••• lil' - ::r•0-0499 - AIO - Rol 
COLABOAAC.1.0 & U O A p.A 

=-!!!. - ----- - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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DECLARAÇÃO 

Eu, Edmond Aziz Baruque Filho, venho por meio desta declarar que conheço os 

termos da proposta do Projeto intitulado "Alternativas Sócio-ambientais e Econômicas ao 

Processo de Fragmentação das Florestas de Babaçu" e, na qualidade de consultor 

independente, assumo o compromisso como coordenador dos sub-projetos "Unidade Piloto 

de Carvão Ativado" e "Políticas Públicas". 

CRQ 03312749-3ª Reg/RJ 

Rio de Janeiro, 10 de março de 1998. 
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+ 2t:,l POl 

,....., 
FUNAI 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

OF. 049/GAB/AER-AUX/98. Araguaína-TO, 16 de março de 1.998. 

- 
Prezado senhor, 

- 

' 
1 

1 Vimos por meio deste atestar nosso compromisso no que se refere ao 
desenyolvimento e a exeouyão do projeto intitulado "ALTERNATIVAS SÓCIO 
AMBIENTAIS E ECONÔMICOS AO PROCESSO DE·FRAGMENTAÇÃO FLORESTAS DE 
BABAÇU". 

Na oportunidade, convém lembrar que a comunidade indígena Apinajé, 
das aldeias Mariazlnha, Butlca e São José se comprometem a fornecer comercialmente, o 
coco de babaçu para a TOBASA realizar os testes operacionais na unidade piloto. utilizando 
a sua infra-estrutura já disponfvel, como trator para o auxílio na coleta e galpão de 
armazenagem agrlcola, de acordo com os entendimentos infciais, selecionaremos algumas 
áreas florestais para em parceria estudarmos e otimizarmos o manejo florestal e a 
exploração extrativista de coco babaçu. 

. Por último, a FUNAI salienta que, no transcorrer das atividades 
ruraísnormas de prévia solicitação a esta Administração Regional de ingresso na área, por 
outros ·segmentos da comunidade local e regional. para que esse trabalho possa ser 
completamente divulgado e discutido no interesse do bem comum, gerando, em 
consequência, um projeto piloto-demonstrativo de exploração ~rativa do ooco _assooiado, 
em harmonia, ao conselho de sustentab!fidade saciai, sconõrmcá e'arnbiental. 

.- 

- 
r 

Ilustríssimo Senhor. 
DR. JoSé Batista Neto 
TOSAS~ TOCANTINS BABAÇU S/A 
TOCANTINÓPOLIS - TO 
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Ilustrações 
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Região de ocorrência de palmeiras de babaçu 
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Foto Superior: Vista aérea do Complexo Industrial TOBASA 

Foto Inferior: Vista aérea da Vila Residencial TOBASA 
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Foto Superior: Vista aérea da Fundação TOBASA 

Foto Inferior: Palmeira de coco de babaçu 


