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1. INTRODUÇÃO 

O presento tr abatho tem corno o l1Jd1v0 lor necer subsiuios ao 
"Pro J e to C as ta n l I d - 1:: s trate y Ias par a /, u m e n t.1 r u s H e t 0 rn os 
Econórmcos de Populações Extranvistas através do BenP,f1c1amerito 

Descentralizado da Castanha" e diretamente a Ccopei atrva 
Agroextrativista de Xapur: e outras entidades atuando no 
desenvolvimento agro-florestal no estado do Acre quanto as ruais 

perspectivas mercadológicas para certos produtos oriundos de áreas 
extrativistas e outras regiões do estado 

' 
·t 

Os extrativistas e pequenos produtores rurais representados 
por suas associações, cooperativas, comunidades e agrupamentos 
mlormais formam a população enfocada neste estudo 

A produção, quer extrativista quer agrícola, que proporciona a 
renda familiar é a atividade objeto do estudo. 

1 
' 

Alguns produtos serão analisados para determinar quais 

apresentam melhor potencial para contribuir para um apreciável 
incremento da renda familiar sem demandar capital adicional ou a 
contratação de mão-de-obra suplementar e que possam ser 
explorados de forma sustentável e ecologicamente coerente. 

i' i' 
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Além de analisar produtos específicos, este documento 
pretende provocar a discussão do conceito "risco comercial 

comparativo" oferecendo algumas metodologias e ferramentas para 
este exercício. 

Uma análise de risco é fundamental na elaboração de 

programas visando o fomento de qualquer atividade produtiva ou 
extrativa junto a população aqui enfocada. 
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11. SITUAÇAO ATUAL 

~_;1.:utmc.io o "Censo Â~Jrupccuwro d1~ l '..,1Híi'' do I r~GE. o estado do 

Acre tinha 2/.371 propuedade s rur ars ocupando unia ar ea de 
5 G80 000 hectares. A metade desta l:rlr ,-1. ou sei a cerca do 13 360 

µr opr renades são de exploração vegetal 011 extrativista. ccupando 

2.917 000 hectai es ou pouco mais que a metade de toda área dos 

estabelecimentos rurais. Os dados de l 985 mostram um aumento 

para 35 320 proprredades com uma área de 5. 926.000 hectares. 
demonstrando um incremento de 29% e 4°-a respectivamente durante o 

período 1980/1985. O crescimento maior rio número de propriedades 

em relação a área ocupada é consequência de subdivisões de 

seringais em fazendas e um aumento do nú mero de projetos de 

colonização no estado. 

O extrativismo vegetal ainda é a princi pai e mais importante. 

atividade econômica no estado do Acre. Segundo dados do Governo do 
Acre, mais de 25 mil famílias. ou seja. um terço da população do 
estado vive do extrativismo de borracha e da cata de castanha do 

Pará. Além deste contingente expressivo. mais de 10.000 indígenas 

vivem diretamente da borracha e outros produtos florestais 

Apesar da queda relativa dos seus preços nos últimos anos, a 
borracha e a castanha ainda foram responsáveis por 18% da 
arrecadação do ICMS no ano 1987 enquanto a pecuária, agricultura e 
ativrdades madeireiras juntos não alcançam 5% do total arrecadado. 
Admitindo que quase toda a comercialização dos produtos 

extrativistas se dá através da troca de mercadorias, estima-se que 
aproximadamente um terço da atividade comercial do estado esteja 
diretamente ligado ao extrativismo. Somando a contribuição do 
setor industrial da borracha, de cerca de 5% do ICMS, podemos 
afirmar que o extrativismo gera direta ou indiretamente cerca de 40 

a 50% do ICMS do estado do Acre. 

; 1 
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O Quadro 1. a seguir oferece alguns dados básicos sobre a atual 

situação da atlvrdado extrativista no Estado do Acre, detalhando as 
origens das recoitas familiares da população sob análise 
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( Jt1,1tl111 1 '. ;11 wH;/\o I\ r lJAI l )( l 1 XI Ili\ ilVl~,M( Jr'I() J\( 1 H 

f '..!'Hill ( I) 

/\JU·/\ r , /() •• / /) 

C()I ( x;flÇOI S li 1 (j ()1111 '.. ,, 
1 AMIUAS li I r , _ 1 !(!() • .s.ocr. 1\() 

Aíl(/\ Ml::.UIA t la/1 ,u111ila 

Bo1rud1a ( 011•; 1 li {J()O 2,100 3!, 
Produção 

1 ala~/ !O I< q íJIJO.fJOO 341) 000 

IOIAl 

Preçns . 
tlorrad1J $0 so /k!J (4) ll~~ $ /\, .1 (l( J, ()/)( 1 1,::'íiD,000 :, 1.ono 

Castanha $0 10 /kg (4) US$ 800,üOO 340,0CO i8,000 

Agricultura US$ 1,01 ~.88!) 36,28?. 

us s _ :!!~-~-~08~- .. 75,;>UO 
-- ------ ., --- ---· --- -- ·- ----···· - -·- .. 

: 1 

Vnlor 

MllJIA POU 1 /\Mil IA 

Borracha 

i •. 

Kg /14 6~bl ! 
.! 

1 1 
Lata~/10 Kg 1?~ ·,:, 1 

Volume 

Castanha 

Valor 
~~~s __ 

Borrachn $0 no /kg (4) us $ ars co 

Cu\,lunha $O to lk.!J (4) 11·~ $ 

Agricultura US$ 683 00 648 00 

TOTAL US$ 1236.40 1344.43 

• onnmauva 
Fonte: 
( 1) La.lmJo uo Ac:ro, "Anué.111, u:ilu\lul1cu uu Acre - W8/" H10 Uumc...:i, 1 !Jtfü 

(:') Comi N11c do·1 i,m1nuu11uo11,''llol1dór10 !lt'li:10 íu>110m11:o o C:mlat1\ro 1·x1r1111111:11it Cl11cu MumJos", A('. 
(3) Hecht, S "VAlu1ng Land Uses ln Amazorua: Colonist Agnculturo, Caule, and Petty F.xtracuon m Comparat111e Perpecuve", 
(4) L11Hour, J., "ProJe\Q de Apoio ao Deuenvolvlmento Da Coop. Ayroexl!tt\1v1sta da Xapun Ltda., 1989 
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Conforme exernphücado nos Quadros 11-,\ e 11-8 a seguir, o pernl 

médio da ocupação. utilização e disponrorhdade de mão-de-obra por 
iamüra. mostra que entre a~ lavour ns permanentes dostaca-se u 
cultivo de fruteiras em volta da casa enquanto que as lavouras 
temporárias mars comuns são a mandioca. milho, arroz e o feijão 
dependendo das condições específicas do local. A criação de 

pequenos animais complementa a receita familiar via consumo 
próprio e ocasionalmente para venda a terceiros. 

Calculando 22 dias de trabalho por rnós, em média uma família 

dispõe de 558 dias por ano para dedicar ;.0 a exploração de castanha 

o extração de borracha. Foi excluído deste cálculo o período das 

chuvas, que se estende por quatro meses por ano, e deduzico mais 
10% a título de dias perdidos por dooncns no decorrer do ano 

111. ESCOPO: 

A. OS PRODUTOS 

Os produtos enumerados abaixo, que serão analisados no 
presente trabalho, representam um consenso de várias entidades 
engajadas em trabalhos agro-florestais no Estado do Acre. O escôpo 
deste exame é limitado porém, certamente abrange os principais 
produtos agro-florestais que vêm sendo objeto de análises ao longo 
dos últimos anos no vários fórums de discussão sobre problemas da 
população e do meio-ambiente do estado do Acre. 

-1 
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• Produtos Alimentícios: açai, cupuaçú, guaraná, pupunha, 
palmito, urucum 

• Nozes: castanha do pará, castanha de 
c aj ú 

• Commodities: borracha, café, cacau, 
pimenta-do-rei no 

• Oleos: copaíba, dendê 

• Madeira: r serrada 
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1 AVOlJHf,S· 1 li. !1 l lf C l f.111 S 
Au:.r. 

ll' !lllliHll!lll1 !'i 

!«:mpor :111,1:; 
1 f, ,:;r:illl! ;, ) 

1 !, h••c.l,11<'', 
:.lO tH:c;l:11,•:, 

:l 1 / ri.', 1.111. ·, 

suínos 
4 () 
10 

1 LOIILST AS. 200 U[C 1 /\HlS _f.~plura_çao [x1ral1v;i 

ANIMAIS Quantidade 

av()r, 

Fonto: (1) 1 !,laclo cio Acr«, "Arnu1110 m:1111i:;tic-o tio Ano l!IJI/" Ili•> Jlr11nro 1•111•, 

Uuadro li - 8 MAO DE OBRA FAMILIAR DISPONIVEL 

Mombros ela tarruha/mós 
1 2 3 4 5 n / íl !J 1 o 1 1 ! ? total ·--·-·- -·· ---····-- ··-----·-·· --------- 

J'<11 18 18 18 22 22 22 22 22 22 22 22 18 248 

M:'lu 9 9 o 11 1 1 1 1 11 11 11 11 11 9 1 :>4 r- 
1,lt~ 1 18 '8 1S 22 22 22 22 22 22 :n 22 1 B 24fl 

lotal 45 45 45 55 ss 55 5 :i s lj 55 !;5 55 4 !; 620 

rnonos doenças 5 5 !:, 6 6 6 6 6 6 li 6 5 6~ 
1(1 10'11,)" 

1nTAI l 41 41 41 50 50 50 50 50 50 50 'iO 41 55ft 

, :i,11111at1va 
Porfodo chuvoso 

o oxplomçl'lO do cui;11111lw oxplornçào do ~;0111 t!Jª 
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n. AS ANAL!SE~:; 

, l 1 • I \ \' : t , t ~ 1 1 

1. INfORMAÇóES GERAIS SOBH+= O::; ?FtODUTOS: 

O trdb;..11110 1J 1111c1i..!do a pa: l1r :E. i1'.,t~igein do::, 1 ~) r,ro~l::tof; 
oxuauvistas e/ou cultivados que ser ao ,;omentr1dos ele .orrna 

abreviada quanto ao seu respectivo qr au de adaptcbiüdade 

agronômica, que incluí as condições e'.Jato-dimá11ca::: no Estado do 

Acre; a sua situação de mercado atual, sequida pelas 

considerações gerais sobre cada pr odu to 

F 01 dado aos tres itens monc 1011; ido.: ac1 ma um peso nu r mia 
nota que variava entre 3 (Otimo) f? O (Ruim). O somatório destas 
notas resultou numa pontuação total por produto que vana de 9 
(Excelente) a 3 (Ruim). 

São apresentados também as tontos consultadas na elaboração 
do presente trabalho. Veja Ouadro Ili P- Gr,íf1co I a sequir 

2. ANALISES QUANTITATIVAS E COMPARATIVAS POR PRODUTO 

A investigação a seguir procura dar uma idéia do tamanho dos 
respectivos mercados •...... valor e volume dos produtos sob análise, 

os preços a nível de produtor e o nível F.0.8. Brasil, 
produtividade e receita por área e, finalmente, introduz o 
conceito renda por dia de trabalho por produto 

; 
1 
' 

A dimensão do mo reado a nível mundial o nacional per nuto 
situar cada produto quanto a sua suceptrbrhdade a mudança Quanto 
menor o mercado mais sujeito ou vulnerável se torna frente as 
oscilações de oferta e/ou demanda. 

O valor do mercado exprcsno em dúl.u cs 11orte-~111c1 .canos 
(US$) também permite situar cada produto no que se refere a sua 
unportáncia comercial Alguns produtos tem mercados restritos. 
tocais. do pouca expressão como óleo de cupüiba, cuouaçu e pupunha. 
Ouu os produtos corno os "conunornues ·· cacau, café. denue. nnnenta 

) 

~ J: ·-;-_ .. 



- 
Quadro Ili PRODUTOS: INDICADORES 

;:,ROOUTOS NOTAS GERAIS" ADAPTABILIDADE 
AGRONOMJCA• 

SITUAÇAO 
DO 

MERCADO" 

AÇA' 

~ACAU 
multo perecibijidade 
susceptíbilidade a doenças, requer insumos & pré-processamento pelo produtor 
Vida produtiva curta & requer insumos 

_t:J%·-4A.Nff•i94 -:~~l.:!~~:~~~1~~~~-~~~~-::~/~:'.:~_;::'i::_~::---!~~!M~:?;~Jt:~;;=:~!:(:~':!-:j::_r~j~~-:::~-::~~!~~i~L SOPAJBA 
CUPJM;U 
D~DE 
GUAF,ANA 
MACBRA 
PAL.'AITO 
;:,1 M =NT A-DO- REINO 
PlJPJNHA 

L.R.a.M 
CASTANHA-DO-PARA 

BORRACHA 

1 BA,::o DO NORDESTE DO BRAZJL S.A. "AGROINDUSTRIADO CAJU" FORTALEZA.1981 
2 E'-'PRAPA "DENDE • INFORMAÇES BASICAS PARA O SEU ClA. TIVO" BRASIL IA 1987 
3 EM" RAP,; · CPATU 'RECOME'lDACOES BA.SICAS · 1-CUPUAÇUZEIRO. 2· PUPUNHEI RA. 3·ACAIZEIRO. 4-CAJ UEIRO 11-C AST ANHA- ê)().BRASIL 13·PIMEN1 A-DO-REINO 13· URUCUZEIRO 
4 EM=qp,p4 • CPAW 'RECOMENDAÇ,JES PARA O CULTIVO DE ESPECIES PERENES EM SISTEMAS CONSORCIADOS' BEL EM. PARA. 'il91 

5 FAC· "ASJSTENCIA PREPARATORIA AL PAOYECTO DE INTENSIFICACION AGRICOLA DE AONDONIA". ROMA 1987 

6 GAZETA MERCANTil · vanos nurne-os ·SALVADOR.BAHIA. 
7 GIL~ & DUFFUS • vanos numeres • LONDON U K. 

8 lBG= • "LEVANTAMENTO SISTEMA TICO DA PRODUÇAO AGRICOu\" {mensal de 1986 a 1989) 

9 IBG:: • "PAODUÇAO AGRICO!..A MLNICIPAL'· 1988 Volume 15 RIO DE JANEIRO 1990. 

1 O IBG= • "PAODUÇAO DA EXT?.AÇA0 VEGETAL E DA SILVICULTURA'· 1980 Vol 8 &1986 Vol 1. RIO DE JANEIRO 1982 & 1988 
11 LaF _EUR. J .. "MARKETlt.J. OF BRAZIL NUTS" FAO ROMA 1992 
12 LaFLEUA J. BRYON J. "PEPFERS-uDY'COMPANHIASOUZA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO. RECIFE 1988 

PONTUAÇAO FONTES 1 Íf· 
TOTAL'' CCNSUL TA DAS 

5 3.4,10,15,19 

}.\".-.?- -;:: ... 4.5 7.B.9.14.17.18.19,20 

5 5. 6.8.9.14, 17, 1 B.19,20 
6 1.3 8.9.10.13.17,19,20 

5 10,15,19 
8 3,4, 1 S 

5 2.16.17.18,19,20 
6 5.8.9,14,17 

:};; ':Z'. 10 16.18,19,20 
6 1 0.15 

3 3 5.6 B.9,12,18,19 
5 3,4 

5 3.4,10,15 
8 ::: .. .. 
8 't. ;, 

3.5,10,11,17 

g-jj 5.6 :o.10.14.16.17,19,20 

8 

INDIC.AOORES' UNITAA:) 
. s OTt.10 

- ;:---:_.,:,.; :L:' /:'.-_:'.:-\ü_: ::· (D.1 
=3 
= 2 

13 LOPES 11.ETO. ALFREDO 'AGROINJUSTRIA DO CAJU', FORTALEZA. CEARA. 1981 
14 HOM)ONLA. ESTADO DE 'PLANOAJ.ROPECUAAJO E FLORESTAL DE RONDONIA" • 1987 

15 SCr-WAR1ZAMAN S "MARKETING Jf EXTRACTIVE PAODUCTS IN THE BRAZILIAN AMAZON". OCTOBER 1990 
16 UN,-ED NATJONS 'STATISTICS OF NTEANATONAL TRA;:>E JN COMMODfTIES COVERED BYTHE INTEGRATED PAOGRAMME FOR COMMODíTIES. 1970·1081. VOL I VALUES. 1983 
1 7 wo=ro BANI< "BRA.ZJL • TREE. CAC-PS SURVEY JUNE 1982 
18 WC:0,LD BANK "COMt,,IODITY TRAC:: AND PRICE TRENDS'. ALJGUST 1980 

19 wo=.o at..NK "METl1000LOGIES F.:>RMEASL'RING AGRCULTURAL PRICE INTEAVENTION EFFECTS', WASHINGTON D;: JUNE 19~ 
:?O WO>iLD BANK "PRICé Pf1.:>SPECTS =os MA..101'1 PRIMARVCOMMODITIES'. VOLUME li WASHINGTON D.e DEC'EMBEA H,-00 

REGULA.:: 
AJM 

= 1 
= 0 

iifmEXCaE\TE 

·_:":.-: '.~: l:=k:Jt:/.;,_:{v_; ~:~ ~.I 
0CM 

=; ,. 
= s 

:. o 
REGULA::; = 5 
RJt.1 = 3 



Quadro IV DADOSQUANTITATIVO~OMPARATIVOS 

PFm.JTCS PRODUCÃO VALOR PREÇOS PROOUTIV'ID,a..:)E RENDA POR r.lÃO-C~-ci::;-'-- RENDA POR 
MUf-OlAL EFW;iL MUNDIAL BRASIL R:8 PFO:).JTOR HECTAAE /.NO DlA 
TOS TOS US$MIL US$MIL US$1r<G USS/KG KG.+tA US$1HA Dl/>S(r.:. uss 

AÇl>J o 137,595 32.439 - 0.24 14,063 . 828.83 ::-3 2.65 
CACAU 2,477,000 354,000 2,265,712 323,804 0.91 0.55 541 296.91 55 3.49 
CAFé 5,830, 11 O 1.890,000 11,193,811 3.628,800 1.92 O 71 528 373.06 . l ô 3.22 
CAJU 75,601 22.854 378,005 114,272 5 00 0.50 289 144.43 52 2.78 
COPAIBA 300 • 1,059 3 53 O 84 133 . 112 27 40 2.81 
CURJ.t,Q.J 500 • 1.500 3 00 O 10 . 1,600 160 00 58 2.35 
DENDE 9,343,000 22.000 3,200,912 7,537 C.34 0.05 2,453 124.48 :2 2.39 
GU.ARMIA 2,239 1,939 11,195 9,695 5.00 0.52 156 81.40 72 1.13 
M.õOBRA 250,480,250 19.451.000 13,209,481 160,518 •• 0.31 O 01 750 . 9 05 ~o . 0.91 
PALMITO 122.711 8,310 3.55 O 07 1,000 . 67 72 EO . 1.13 
AMENT A-00-RBNO 137,000 22,000 223,310 35,860 1 .63 1 17 1,586 927.46 276 3.36 
PUFUNHA 40,000 • 1,333 - 0.03 . 14,040 468 00 3:'0 1.56 
UFI..O..M 8,308 4,893 9,540 5,619 1 15 0.71 834 591 28 ~í5 2.75 
CASTANHA-DO-PARA 45,100 36,300 33,419 26,898 2.47 0.10 3,000 .(1) 300.00 .(11 90 3.33 

Cultivado :2 47 0.1 O 1,375 137.50 .20 6.88 
BORRACHA 4,635,400 32,600 4,070,808 51,834 1.Si 0.60 781 .( 1) 468.60 .(1) 1 71 2.74 

Cultivado 4,635,400 15,265 4,070 808 24.271 1 59 O 60 734 -440 40 .. .,,:: 3.90 - - 
·Estimativas 
•• Valor dos expor:açaos 
( 1 ). por extranvrsta 

PRODUTOS PRODUÇÃO VALOR PREÇOS PROOUTIV!DACE R::NDAPOR '.1.:.J.C::c-CE::..:. RENDA POR 
MUNDIAL BRASIL MUNDIAL BRASIL F08 PACOJ10R HECTARE ANC DIA 

AÇAI • fruta ~ 980&.86 - 1986&80 4. d 

Cl>CPJ.J - amêndoa 1988@92 1988@92 1988@89 d 

C/lFE • grão verde 1985@89 11785@89&92 1984/5@87/8 5 
CAJU - amêndoa 1988@91 1988s91 • castanha 1988 . - r o 

COPAIBA - óleo em tambores 1980&86 1986& 80 • óleo bruto estimativa e strmanv; 

CUPU.t,Q.J • polpa congelada estrrnauva • fruta 4. 4 

D8\IDE - óleo bruto 1988@89 1S8B:S92 2 2 
GU.ARMIA - semente estimativa 1988 5 1987 1988 A ~ 
M.õOEIRA - serrada 1988@89 1S85sB9 • em pé 1986 asnmauva e stunanv., 
P,AlMITO • processado e enlatado 1980&.86 • oastão 1986&80 esnmatva e stvnanva 

PIMENTA-DO-REINO. grão seco 12 12 12 12. 12 ,- ,:e 
F\JF\JNHA • fruta estimativa esnrnanva 4 ' ~ 
LRn...M • semente 1988 1988. 9. ,J 

CASTANHA-DO-PARA· amêndoa 1970@91 1990s91o castanha 1992 3 i , 

9:JRA/JCHA - Importação latex coagulado 1988 1985@89 1990~91 • bruto 1992 1988 4 

• 

IO 
-- ---- ---· - r:. -- -- -- 



CAST ANHA-00-PARA Cultivado 

3QF.RACHA Cultivado 

CACAU 

PIMENT A-00-RE!NO 

:AST ANHA-00-PARA 

CAFÉ 

COPAIBA 

CAJU 

LRUCUM 

·"' 

us $ 
N (.) ~ (J1 ~ ..•..• 
o o o o o ....... 
o o o o o ....•.• - 

o 
o e o o 
----------------------~----------~--~-------~------------- ------------- ------~ 

-------------· --- - ------ --- --- ....• 

.:=::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::========================---~ 

-, .:J 

~-----------------------------~· 1 

-============================================~= ' ) 

AÇAl 

[3CRRACHA -- 

DENDE 

CUPUAÇU 

PUPüNHA 

GUARA NA 

------ ------ --. 

,. 

- ---- PALMITO ------- ' 
-- ---------- __, 

MADEIR.A ------~-- 
- --------- -- -·--- - ---- ~--------~ --- -------·----- --· -- -· 

• 



3. POTENCIAL OE MERCADO 

O Ou.ulr« V ;1tJ;ux<1 cl,!~;<:11:vc 1i J)!Jlt>r,1;1,tl do lrH!ILi.1C1u pura os 

pt oduto s SCJU ~111úl1:;u ctJ11:..;1cJu1;.111do ;.1!j v;111avu,::, do incr emor.to d8 

oferta versus pi oço dentr o dos merendas local, nacional e 
Internacional. Classifica-se os produtus dentro das categorias: 

com potencial de crescimento, com crescimento limitado e 
estagnado ou em declínio. 

Os produtos no segmento "estagnado ou em decllmo'' são 
aqueles onde hojo existe comprovadamente uma oferta em excesso a 
demanda sem perspectiva de mudança de curto ou médio prazo. 

4. INDICE DE ESTABILIDADE 

Dentro de uma análise de mercado, R questão de estabilidade de 
preço tem que ser enfocado de maneira comparativa consideranoo os 
produtos contemplados. O Quadro VI. apresenta os resultados desta 
análise levando em conta as variáveis ou índices relevantes como: 

A magnitude do mercado: expresso em US$ para cada produto, é o 
valor atual e o valor potencial do mercado considerando o possível 
uso como sucedâneo do outros produtos dentro do mesmo segmento 
mercadológico. Veja Gráfico Ili. 

Elaatlcldade da oferta frente ao preço: indica o grau de 
aumento ou redução da oferta do produto em resposta a mudança de 
preços praticados no mercado. 

Flexlbllldade de preços frente a oferta: indica o grau de 
aumento ou redução dos preços em resposta a mudança no volume 
ofertado de um produto no mercado. Por definição é o inverso da 
elasticidade da demanda frente o preço. Veja o Gráfico IV. 

lndlce de oscilação de preço: é a média aritmética anual de 
oscilação de preço de um produto. No caso presente, só existem 
dados históricos para os commodities: cacau, café, pimenta do reino 
e castanha do pará. 
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Quadro V: POTENC&AL DE MERCADO 

MERCADOS LOCAL INTERNACIONAL NACIONAL 

·.:•. ·-.; 

.' .. : :·AÇAI~ 

.-.-- RJPUNHA 
OLEO DE vOPAffiA 
: .: JA8:JRANDI . : 

--i; ciww ·. 
P1'lJ ROS.A(OlEO 

}..1;~t~- 
::: . :.:-.:.?>:;:i,:.- .. · .. 

. ·"·ACAJ'°: 

.::·~ 

)· J;·:}·J_: ( :({ _: 

;.;=· 
·:·::_,;;:·: 

..~? 
·:- -:: :,.•· .. ,{ .. : 

-·: 
··: 

): COM POTENCIAL LIMITADO 

CULTIVADOS 
--~ :- ::-~·. ·r:· 

:·· .. . Cl!C1'JJ. -; : . :: 
CAfé--":,, : . 
CAJJ ·, 

PIMENTA-00-RSNO PIMENT A-D0R8NO 

r· 
.. ·:.: -·=·· 

ESTAGNADO OU 
EM OECLINIO 

EXTRATl\:OS ANDIROBA GUARANA GUARANA 
GUARANA 
URUCUM 

GUARMIA 
UAUCUM CULTIVADOS URUCUM 

OBS: Os procutcs Babaç.r, Andíroba, Jaborand1. Cumaru e Oleo de Pau Rosa, foram incluídos no Oi.adro acima meramente para 
efeito cemparatwo. 
F:>nte 
AFSAH. S •ext~act1ve Reserves: Economic Environmental lssues and Marketing Strategies for Non-Tímber Forest Prooucts". 
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Referencial do coeficiente de rtsco: t) o mesmo que o ínrnco de 
coeficiente de risco som considerar o índice de oscilação de preço, (., 

que permite urna análise mais ampla dos produtos enfocados cem os 
dados estatísticos dispon (veis. 

Coeficiente de estabilidade de preço: ó o resultado do valor da 
magnitude do mercado de cada produto, d.vrdido pela renda por dia de 
trabalho, que por sua vez é divrdroo pelo índice de flexibilidade. 
levado ao 10-100 para tacintar a cornpar açào entre produtos Veja 
Gráfico V. 

5. FATOR RISCO 

Considerando os conceitos desenvoivrdos acima, apresentamos 
a seguir o Gráfico VI. onde se pode visualizar e comparar o grau de 
risco dos produtos sob estudo. Basicamente, confronta-se as 
variáveis magnitude de mercado com o índice de flexibilidade 
de preço, podendo portanto situar, de forma gráfica, a posição de 
cada produto dentro de uma escala de risco. Evidentemente. quanto 
maior a dimensão de mercado de um dado produto, tende-se a um 
menor risco. Porém, é evidenciado no caso de alguns commodities 
que apesar de terem mercados de grande magnitude ainda 
permanecem com fator de risco elevado. 

O fator risco é derivado da confrontação da magnitude do mercado 
ou valor do mercado por cada produto em US$; a flexibilidade do 
preço, que é a resposta do preço frente a aumentos da oferta: e o 
coeficiente de establlldade que é um índice do conjunto dos três 
fatores. Portanto, o fator risco é o produto da magnitude do mercado 
em relação a renda por dia de trabalho que por sua vez é dividido pelo 
índice de flexibilidada. 
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1V CRITEAIOS DE SELfÇAO 

m<1nt11rii ecolomcamcnto cocronro. dti 1n,;c10 qur: :;1! v;,ic,11ti• :1 f:·i1c·,t,1 

onrío so dá il sua 8X()lOr ação 1\ VdiOI ILd<,:ao (1()~ 1 (JCUI ~()~ f iuro:.,t~:1::, 1': 

rmportante, não só por urna postura conscrvaciorusta rna:, corno 

f illOI docisrvo na soqur anca da m.urutoncào das ;'11 ea~ ocupadas por 

oxtranvistas e pequenos produtores r ur ~11s I rente a demanda por 
estas terras por outros setores da economia. 

Os outros critérios básicos que Julgamos importantes na precente 
análise dos produtos são: 

A. ADEOUABILILIDADE AO MODELO DE PRODUÇAO/EXTRAÇAO: 

maxirnrzar mão de obra familiar disponível de forma 
mais equitativamente distribuída ao longo do ano: 

não demandar insumos externos. capital e mão de obra 
fora da unidade básica de produção (a tamlliaj. 

8. VALOR UNITARIO: 

o produto deve ter alto valor unitário por definição ou ser 
passível de agregação de valor via algum beneficiamento 
pela própria família produto ra/oxtrntivista; 

o processo do agrogação do valor também abranqe: 
diminuição do peso, eliminação ou redução de 
perecibilidade e consequente elevação dos aspectos 
qualitativos. 
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C. COMPROVADA EXISTENCIA DE MEi~CADO: 

rnercaco quantmcável. conhecvto com r(<J~2s 
opor acro n ar s r ran aparentou. e'; t,.l,; cl anz.icão ,.t ,, qual 1cJc:1rl o 
o tc : 

estruturas de apoio comercial existentes (estocaqern. 

transporto, etc.) 
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V. CLA ssu lCAÇAU E llECOMEND1\CO[~; 

,\ t:l.i:,·,lftr',:1:,t(I 1111;11 ldl!,il p:t1;i flll.!!•lllo;f ;1'1v1d;1(i(• f,l<•<itll:1: 1 ,r '.,•.'I 

111c,rnt1v;1d<-t <11w1.~ lt:V,lf f·!lll c:nnl,\ ,11: v;,11;1v,','.: 

IJ<llllLJ,Wé-lU <kd:1 

111aq r11t1 ide du 11,r;rc:ll10 

cistab1lt(l.tclci de; p: ,~ço 
tloxunhdado do preço ucnto ;1 <il,ift;, 

1 ond:t por dra - 

Gr aüco VII mosu a urna suuacao 1d0.J.1 ou seja. uma etevado 

pontuação, amplo mercado. baixa ílexrbrhrtarte de preço, alta 

estabilidade de preço e renda máxima por dia de l1 abalho. 

OS PRODUTOS: 

AÇAI 

• INDICADORES DO PRODUTO: 

Adaptabilidade agronômica: o açaizeiro é nativo da 
região amazônica, e apresenta um bom desenvolvimento em vários 
tipos de solos, especialmente nas terras firmes e de várzeas: o açai 
é tanto produto extrativo como cultivado. 

Situação atual do mercado: o cultivo ou extração do 
fruto do açaizeiro é atividade típica limitada a locais próximos a 

concentrações urbanas na amazônia onde o produto é colocado para o 
mercado "in natura" ou de processamento artesanal ou industrial. O 
mercado se encontra bem abastecido. 

Notas gerais: o açaizeiro produz um fruto de alta 
porecibtlrdade necessitando de transporte rápido para o mercado 
consumi~or ou o seu processamento dentro de um prazo 
relativamente curto, cerca de 48 horas após a colheita. 

PONTUAÇÃO: 5 

• RENDA POR DIA DE TRABALH01 a exploi açao extrnnv.sta ou 
o cultivo do açarzeiro proporciona uma renda por dia do trabalho que 
pode ser considerada média baixa quando comparada aos ouu os 
produtos examinados US$ 2.G5 por di.i }....:';!, .. 

.. ----- -·---- --, . - ~ -- .. . 
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• RENDA POR DIA DE TRAOALI-IO: 

• POTENCIAL DE MERCADO: 

e nacional e to talrnontn dc~;cnr1~iuc1dr> 11u que :.;u ll:fr~rtJ au 
internacional. Pequenas quanudade s de polpa conqelada de L!Çai 

ostào sendo comercralizndus no mei cado do cu,itro -i~11I nir.1'.; ;irm! •. 1 ú 
cedo para contu mar urna demanda f1111H] µi.11 a este produto. 

• FATOR RISCO: 

Magnitude do mercado: a maqrutude do mercado de acar e 
relativamente grande a nível regional ou cerca de USS 32 milhões. 

Fora algumas pequenas partidas expenrnentars, não há demanda pela 

polpa de açaí no mercado internacional até o presente. 

Flexibilidade de preço: 
de preço frente a oferta de "-2.0011• 

apresenta uma média flexibilidade 
Um aumento da oferta do produto 

causará uma redução proporcionalmente maior no preço. 

Coeficiente de estabilidade: o açaí tem seu coeficiente de 
estabilidade classificado como regular de -ti, 12. 

RESUMO: .. FATOR. RISCO; devido a sua alta flexibilidade de 
preço, dimensão reduzida do seu mercado, altamente concentrado em 
grandes centros urbanos, e com coetrcionte de estabilidade apenas 
regular. o açaí se configura como um produto de risco médio. 

Recomendações: 

Não recomendar iarnos proqr amas de fomento ria exu ação ou 
cultivo do açaizeiro devido aos fatores citados acima. Jusutica-se 
porém. ~m locais de alta densidade da palmeira e relativamente 
próximos a concentrações urbanas. anahsar a viabilidade da 
instalação de unidades do beneüciarnouto ;.i.µós estudo do rnei cado 
especlnco. especialmente no que se r etur o ao fator flux1b1l1dacJc de 
preço frente ao aumento da oferta do pi o duto Também deve ser 
avauaoo o potencial para a exploraçao ~ 1t11ql!{rn~-:n do açarzeuo como 

• .• '(1'~ 
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CACAU 

· INDICADORES DO PRODUTO: 

Adaptabilidade ag ronõ m 1 ~~: o t...'.í::l.Cri.U nr r o L' r: a tt vo r! a 
reqrão amazônica e apresenta urna boa adactabikdaoe c:1.grorrj1111cn em 

outras reqiõe s au aves ele pi ancas ~1q1ícol:1~~ modernas ~:rlmO 

produto cultivado exige alto aporte de insumos corno tertihzantes e 

f unqicidas. O cacaueiro é. suceptivel ,·, "va ssour a de bruxa", uma 
doença túnqica endêmica da roqiào au,11ô111cr1. o que aumenta a 
necessidade de insumos e de n.ao-ue-obr a e pr ejut.ica a 
produtividade 

Situação atual do mercado: o mercado mundia: do cacau 

é imenso. cerca de US$2.3 bilhões anuais. consolidado, corn regras 

conhecidas tanto no mercado interno como no exterior O mercado de 

exportação é dividido entre empresas que exportam amêndoas e 

_indústrias de processamento que exportam produtos beneficiados 
como manteiga, licor e chocolate em pó O mercado interno consome 

por volta de 5% da produção total, portanto o cacau depende 

fundamentalmente do mercado internacional. No momento os preços 

estão em baixo com estoques altos equivalentes a um ano de 

consumo a ruvel mundial. 

Notas gerais: o fruto do cacaueiro também exige um pré 

processamento (fermentação e secagem) a nível do produtor o que só 

é viável a partir de certa escala e com as respectivas instalações 

ff sicas. 

PONTUAÇÃO: 7 

RENDA POR DIA DE TRABALHO: o cultivo do cacau 
proporciona urna ronda média alta do US$ 3,'1fJ por dia de trabalho 
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• POTENCIAL DE MERCADO: o potonc: ai de mercado do c., .. .::ati 
se encontra e111 crcscnnento lento mas po:,1t1v,,i tanto a rnv.-~1 mtr.rno 

como externo, apesar do mercado , nterno -~:=; r rcd:·1t1 vameute p,x~ u (~na 

• FATOH RISCO: 

Magnitude do merendo: 
1 l J (' <j' ') 'l (;1111:él ( O .),> ••.. ,, 

Flexibilidade de preço: cacau 1, .n urr.« all,1 f1i.~x1iJ!l:u:::1ir.: 
de preço frente a of erta de"-5.00". 

Coeficiente de estabilidade: o cacau é r elauvamente 
estável ou bom, e sua classificação r> de - l 2D. 73. 

RESUMO FATOR RISCO: com um mercado mundial imenso. 
uma alta flexibilidade de preço e um bom coetrciente de estabilidade 
o cacau se configura como um produto de risco médio. 

Recomendações: 

Não recomendamos o fomento do cultivo do cacaueiro devido a 
escala mínima necessária para viabilização da etapa pre 
processamento e por causa da alta demanda de insumos que a 
cultura exige. Estes dois fatores obrigam a investimentos além da 
capacidade do público aqui enfocado. 

CAFÉ 

• INDICADORES DO PRODUTO: 

Adoptabllidadc agronômica: como o cacaueiro. o cafeeiro 
é exigente em matéria de solos e suceptível a uma série de doenças 
fúngicas. portanto, altamente demandador de insumos. apresentando 
uma média adaptabilidade agronômica. 

Situação atual do mercado: o mercado do café é ainda 

maior do que do cacau, bem consohdado com regras cornerciais e 
operacionais conhecidas tanto no mercado interno como no exterior 

1 
fl,,---· 
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Atualmente os preços estão ern barxa dr;),,xk, a rrnfh.1r~~10 Sll()1:~·1.:;r ,'"! 

o tJ man d a 

Notas gerais: cxpenóncra.. 1(1 1 ci;:,i::,- é1::, · :; n : , (:() í,·,~, ,,:r1i:/.:,1 , •• .a 

clt!nHH1str;11n quo o catoouo tr·J1n u1,1:: .. 11,:.1 i.,1od!1t1·.1; .. :.-:l~.1:1·:;•rr1,.:ntF: 
l;lJI l,l. COI Ccl de H nno s UlJll!JdlH1tJ , 1 , i illOV,t<,.iW utl ~;utJ~,ltL:!i, :,:, rJ;: 

cultura após este perrodo O produto exiqe urn pró processainer.to 

(dospolpa) por pai te do pt odutor o que demanda rn vestunemos «rn 
1m,1alaçõu~; e equrp.unontos 

PONTUAÇÃO: 5 

· RENDA POR DIA DE TRABALHO: o cultivo do e a t é 
proporciona uma renda US$ 3,22 por dia rl•·i trabalho. o que pode ~er 

considerada médra alta em relação aos produtos aqui estudadcs 

· POTENCIAL DE MERCADO: a demanda pelo café se encontra 
estabilizada a nível do mercado internacional, enquanto o potencial 
no mercado interno é limitado. 

• FATOR RISCO: 

Magnitude do mercado: o mercado de café é imenso. de 
cerca de US$11.2 bilhões anuais. 

Flexibilidade de preço: café tem uma alta flexibilidade de 
preço frente a oferta de 11-4, 17" 

Coeficiente de estabilidade: é classificado como bom, ou 
seja. "-835,34". 

RESUMO FATOR RISCO: devido a sua alta flexibilidade de 
preço, a grande dimensão do seu mercado e um bom coeficiente de 
ostabilidade o café se configura como um produto de risco baixo. 

t 
• 
' t 
a • • 
~ 

t • • • • "'J .. 

Recomendações: 

O culuvo do caté mostra urna a.Iaptaçáo aqronômica para o 
estado do Acre apenas razoável. é urna planta que exige praticas 
culturais caras o investimentos r par n D' 1! proco ssarnento que não 
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seriam f acei s 
recomendamos 
comerciais . 

especialmente para os extrativistas. 
o fomento do cuitivo elo cafeeiro em 

Não 
bases 

CAJU 

• INDICADORES DO PRODUTO: 

Adaptabilidade agronômica: apesar de nativo da 
amazônia, o cultivo do cajueiro apresenta apenas uma média 
adaptabilidade agronômica. O cultivo em bases comerciais e 
extensivas não ocorre na região exceto um projeto no estado do Pará 
em zona costeira de transição. Na região nordestina a coleta da 
castanha do cajú é uma atividade tanto extrativa como cultivada . 

Situação atual do mercado: como "co mmod ity" o 
mercado para castanha de cajú é parecido com do cacau o de caté, de 
certa magnitude, bem estabelecido com regras conhecidas tanto no 
mercado intorno como externo. A castanna do cajú ó um produto 
eminentemente voltado para o comércio internacional com o mercado 
interno para castanha representando cerca de 2 a 4% do volume total 
da produção. O mercado está firme praticando altos níveis de preços . 

Notas gerais: no clima típico do estado do Acre, o cajueiro 
cultivado demandaria alguns insumos, especialmente para o controle 
de doenças fúngicas como a antracnose. inimigo número um do 
cajueiro. 

, . 
P_ONTUAÇÃO; .. 6 

) : 
J • RENDA POR DIA DE TRABALHO: a receita auferida por dia de 

trabalho na cata da castanha ou no cultivo do cajueiro é média baixa 
comparada a outras atividades principalmente devido a baixa 
produtividade dos cajueiros, mesmo sob regime de pomar. O cajueiro 
proporciona uma renda de US$ 2, 78 por dia de trabalho. 

> . • POTENCIAL DE MERCADO: A castanha de cajú tem mercados 
normas e práticas comerciais 

unitário ai to. O mercado 
1, 
• 

conhecidos, bem consolidados, 
universalmente aceitas e preço 

1 .... 



uuor nacrcual tum u1i1 potoncrul (J11urr11c c!,JV:<Jti --!U ;dtu <J:::u ,J,: 

suusuturção que ocor re entre u~; r:o?e~: no comércio :n!err:a·~1· inal 

· FATOR RISCO: 

Magnitude do mercado: o mercado anual do castanha de 
caju atualmente é de US$ 378 milhões. O mercado internanonal de 
nozes como um todo é maior que US$ 2 bilhões anuais e estimamos 
que a participação potencial da castanha r1e cajú poderá chegar :1 

LJS$ 756 milhões em função do "efeito substituição" entre as nozes 

Flexibilidade de preço: murto baixa ou seja, tlexlbrudace 
preço frente a oferta de 11-0,71" 

Coeficiente de estabilidade: o cajú está classificado 
como bom, e de coeficiente -383, 78 

RESUMO FATOR RISCO: pela dimensão do seu mercado 
computado o "efeito substituição", baixa flexibilidade de preço e bom 
coeficiente de estabilidade, a castanha de cajú tem um fator de 
risco baixo comparado aos outros produtos. 

Recomendações: 

Não recomendaríamos o fomento do plantio do cajueiro sem 
uma maior investigação quanto a sua adaptabilidade as condições 
climáticas específicas do estado do Acre {quente e húmido) e quanto 
a introdução de variedades mais produtivas e precoces nestas áreas. 
A castanha se presta para um beneficiamento caseiro (descasque) 
por parte do produtor o que permite agregar valor e elevar a 
qualidade do produto. 

f 
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COPAIBA 

· INDICADORES DO PRODUTO: 

Adnptnbilidndc aq r o nó mic a: p11Jdt1t() oxu auvo ;,!!1r,·1d(1 

(lo tr onr:o da .u vnr o C(l(la1f('1n f1111ll1Jt1<1:i •1·1ttVé1 d;1 1uq1{1<1 :11r~;1;i,n1,.~, 

f,J;11l li:'1 di.HJO;, (11spollÍV(!I~; ~,OlHu il p1w.l1JÇdü <Ili p.oduuvrdade '.,UI; 

regime de espécie cultivada. 

Situação atual do mercado: o óleo de copaíba tem um 

mercado muito limitado, seja nacional ou internacional. 

Notas gerais: a produção deste óleo vana muito de acordo 
com a ocorrência da espécie (densidade média: 1 pé por hectare), o 
acesso e o próprio rendimento da árvore que difere muito de um para 
outro. 

1 

PONTUAÇÃO: 5 

RENDA POR DIA DE TRABALHO: osumado em uss 2.81 por 
dia , o ganho auferido por dia do trabalho na extração de óleo de 

copaíba está na faixa média .. baixa quando cotejado com os outros 
produtos. 

•• 

• POTENCIAL DE MERCADO: o atual mercado para óleo de 
copaioa é basicamente o setor farmacêutico nacional onde o produto 
é ernpreçado como elemento medicinal. No mercado externo, ainda 
muito. limitado, tem sido usado de forma experimental em xampús e 
cremes hidratantes. O potencial para o produto, que concorre com 
outros óleos vegetais naturais, óleos derivados do petróleo e 
substâncias smténcas, é limitado . 

• FATOR RISCO: 

Magnitude do mercado: muito pequena. tanto a nível 
nacional como mternacronal. estimado ern cerca de US$ 1 milhão. 

Flexibilidade de preço: óleo de copaíba tem uma alta 
flexibilidade de preço frente a oferta de "-7,69''. 

' 
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Coeficiente de cs tubitidadc: (J oloo do CCJµé.llba krn ~,VJ 1...:f~ 

cue hcrente de estabrlrdade de -O.OS e 0sl,i cl..:ss1l1c:.1.d~ corno ruuu 

RESUMO FATOR RISCO: dos prorluto s aqui exa.runadc.s. o 

óleo de copaíba tem o rnars alto tator de .rsco ao consmer ar a 

pequena dimensão do seu mercado, a alta ílextbrhdade de preço e 

baixa coeficiente de estabihdade 

Recomendações: 

Não recomendamos desenvolver proqrarnas específicos para o 
tomento da extração do óleo do copaíba polos tatorcs citados acima 

e ainda pelas dúvidas que existem sobre os danos às árvores pela 
tecnologia de extração atualmente ernpreqada. 

CUPUAÇU 

• INDICADORES DO PRODUTO: 

A doptabilldade agronômico: árvore nativa encontrada por 
toda bacia do rio amazonas, tem uma boa adaptabilidade agronômica, 
prefere solos de terra firme, profundos o do boa fertilidade. A 
pesquisa e experiencias práticas demonstram que o cupuazeiro se 
adapta bem ao cultivo organizado incluvise no sistema de consórcio. 

Situação atual do merendo: além de coletado. o 
cupuaçuzeiro vem sendo cultivado em regime de pomares em locais 
próximos a centros urbanos onde se concentra o consumo via 
mercado da fruta "in natura" e para industrialização. Com mercado 
essencialmente regional da amazônia, a demanda a nível nacional é 
pequena e o produto practicamente desconhecido internacionalmente. 

Notas gerais: sob regime de cultivo organizado. o 
cupuazeiro exige razoávet aporto de uisurnos o um escoamento rápido 
o sequio para o mo1 cado devido a sua per ecibrlrdade. 

PONTUAÇAO: 6 
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· RENDA POR DIA DE TRABAUiO: 
cuouacuz cuo proporciona urna rocoua d1círia ap,;11;:ic~ 11:,::clia p;.1rr.1 
1;H!(Jf,'l t,;11.v:1 dn LJS'.5 2.2.5 por dia di: u~;l;i1!l10. 

· POTENCIAL DE MEHCADO: 

rupuacu pode se, ctassurcado corno pJOcluto com r:ou::nc1J.I ue 
mercado limitado A oferta do fruto deve aumentar bastante ao 

101190 dos próxunos anos devido a C>'.().1n:,iiu de· plu11l10:; na rGrJ1.io 
umazómca nos úlumo s anos. A polpa congelada do cupuaçu iorn 

demonstrado algum potencial baseado em rrucratrvas recentes por 

parte de processadores na r e q 1,10 do baixo amazonas 
especrncumento próximo a cidade dn Bnlom A polpa congelada está 

sondo vendida para o r.011110· !:JUI (H10 o S,m Paulo) e exportado em 
pequonns quanudadus 

• FATOR RISCO: 

Magnitude do mercado: a magnitude do mercado interno 
para o fruto do cupuaçú é bastante pequena , ou seja de US$ 1.5 
milhões enquanto o mercado internacional para a polpa é incipiente 

Flexibilidade de preço: cupuaçú 
flexibilidade de preço a oferta de "-5,00". 

tem uma alta 

Coeficiente de estabilidade: o cupuaçú í e rn um 
coeficiente de estabilidade de -0, 13 classificado como muito baixo. 

RESUMO FATOR RISCO: o cupuaçú é classificado como 

i 
• 1 

t 
' 1 ! 

produto de altissmo risco devido a dimensão do seu mercado e a alta 
flexibilidade do seu preço. Não obstante, e a luz das experiências 
comerciais recentes, a polpa congelada de cupuaçú deve ser 
considerado como produto com algum potencial de mercado 
necessitando de melhor quantificação. 

Rec.omendações: 

Não recomendamos estimular a expansão do cultivo do 
cupuazeiro. Dovido ao aumento irninontn da oferta A o altissrmo 

fator do nsco. existe uma posstbihdade do saturação do mercado o 
conscq uente queda de preços/ ~jcri II cri nven rente e studar é.t 
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v1.tl)i11rlildn do prou~·;sarn<into do lr:110 !!o r:1ipL1:t(:l1/!;lfiJ r.rn poipa 

conquld<i.t 1111m prújtilo "rn:nq1,1dCl" clu 1111111:1 1rr111ritu 1ln n1~1t<1r!.: µ11n1d 

em iocal de oferta abundante 

Dl:NUE 

• INDICADORES DO PRODUTO: 

Adaptabilidade agronômica: palmeu éi que apresenta boa 
adaptabrlrdade aqronómrca. embora mio adequado para cultivo por 
extrativistas ou pequenos pro d utor e s r urais. O dencez etro é 
cultivado hoje om larga escala sob sistema "plantauon " 

Situação atual do mercado: o mercado para o óleo de 
dendê é muito grande, de cerca de US$3,2 bilhões a nivel mundial. 

Notas gerais: o dendê é um produto cultivado, tranportado, 
processado e comercializado sempre em grande escala em projetos 
agrícolas que exigem equipamentos de alta capacidade do extração 
para alcançar um mínimo grau de eticiencra e consequentemente 
proços competitivos. 

PONTUAÇÃO: 5 

• RENDA POR DIA DE TRABALHO: a renda diáua decon ente do 
culuvo do dondoletro,US$ 2.39 por dia de uabalho é considerada de 
média uarxa nesta comparação entre produtos. O dado é oriundo de 
planilha da custo de mão de obra em cultivo organizado em base 
extensiva tipo "plantation. 11 

• POTENCIAL DE MERCADO: a demanda nacional pelo óleo de 
dendê, quer do setor da indústria alimentícia quer do setor 
metalúrgico, ainda não está sendo satisfeita pela oferta nacional. 
existindo" portanto ampla possibilidade para o aumento da produção. 

• FA TOA RISCO: 

Magnitude do merendo: o mercado anual de óleo de dendé 
atualmente fl de US$ 3 ?. btlhões y.) mercado internanona! dos óleos 

, \ -· 
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Flexibilidade de preço: dcncó tem :11n~ baixa flüY.1hil1dad<: 

de pr eço trento a oferta de ''-0.41" 

Coeficiente de estabilidade: está 
ótimo apresentando -6.498,65 . 

ct as si tic arto como 

RESUMO FATOR RISCO: peta situação de demanda 
insatisfeita, o óleo de dendê tem o mais baixo fator de risco entre 
todos os produtos analisados 

Recomendações: 

Não recomendamos fomentar o plantío do dendezerro. A 
indústria do óleo de dendê opera em grandes escalas de produção e 
processamento. Os plantíos são instalados em modelo "plantation" 
em áreas extensivas cobrindo centenas de hectares, o transporte dos 
cachos é feito em caminhões ou carretas H o parque mdustnal, para 
sor competitivo a nlvol nacional e inter nacional, é de grande escala . 

A agroindustria do dendê é pouco adequado as condições de 
exploração agrícola familiar. 

GUARANA 

• INDICADORES DO PRODUTO: 

Adaptabilidade agronômica: planta nativa da região 
amazónica, o guaraná tem excelente adaptabilidade agronômica e 
responde bem a adubação e tratos culturais em plantíos organizados. 

' 

Situação atunl do mercado: o guaraná tem um mercado 
ainda multo limitado, tanto no mercado nacional como no 
internacional. O mercado nacional encontra-se plenamente 
abastecido. 1 

- ... -- . . .... ·- - -·------------------ - -··----· - . - , ,-- 
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Notas gerais: na última dP-cada assisurno s a urn 
processo do u.cnnuvo ao plantio do q11,11ar1;'~ ~<;rJtJ1d:.1 d o ,ima 
mundacão do urn mercado mal dunuru.rouaco pulo~, autor cs do 

programa do tomento da produção. Naquela ocasrâo rnurtos 
produtores de guaraná tiveram grandes prejuízos com muitos 
abandonando a cultura. 

PONTUAÇÃ0: 6 

• RENDA POR DIA DE TRABALHO: o cultivo do guaraná 
proporciona uma receita muito .. baixa em decorrência da cultura ser 
relativamente intensiva em mão de obra e ter, ao longo do últimos 
anos, preços muito baixos. Desta forma apresenta uma renda de 
US$ 1 , 13 pQLijjà__de trabalho. 

• POTENCIAL DE MERCADO: entre os produtos analisados o 
guaraná ~~m um.. dos piores indicadores de potêncial de mercado 
decorrente da produção em excesso a demanda nacional ocorrida ao 
longo da última década. 

• FATOR RISCO: 

Magnitude do mercado: 
magnitude relativamente . baixa 
nacional. 

o guaraná apresenta uma 
de US$ 11 milhões no mercado 

Flexlbllldade de preço: a flexibilidade do preço frente a 
oferta é de ~''.'3,00",considerado apenas regular. 

Coeficiente de estabilidade: o guaraná 
coeficiente de estabilidade classificado como 
coeficiente pode ser considerada como ruim. 

tem seu 
:-3.30. Esta 

. 
RESUMO FATOR RISC~ como decorrente do vários índices 

já examinados o guaraná tem um alta __ .Jatcr.i.da .rtsco comparado aos 
outros produtos. 

I 
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Rccomendaçócs: 

Não recomendamos fomentar do plantio do quaraná 

MADEIRA SERRADA 

• INDICADORES DO PRODUTO: 

Adaptabilidade agronômica: a madeira serrada, de 
espécies nativas da região amazônica. é uma atividade extrativa que 
faz parte do mercado nacional e internacional de madeiras nobres. 

Sltuaçõo atual do mercado: 
a nível nacional· como internacional. 

existe demanda firme tanto 

Notas gerais: devido as dificuldades de derrubada, desbaste 
e transporte em condições técnicas recomendadas, a exploração 
racional e tecnificada de madeiras nobres exige investimentos em 
equipamentos específicos de corte •. tração e beneficiamento. 

e.DNT.UAÇÃO:_.z 

• RENDA POR DIA DE TRABALHO: o ganho pelo trabalho na 
extração da madeira é um dos mais baixas entre os produtos 
examinados, apresentando US$ 0,91 por dia de trabalho. 

• POTENCIAL DE MERCADO: a demanda insatisfeita por 
madeiras . nobres no comércio nacional e international garante um 
bom_potencial de mercado. 

l 

1 ! 
f 

• FATOR RISCO: 

Magnitude do mercado: o mercado global de madeira 
movimenta cerda de USL13 bilhões anualmente. 

J •: 

Flexlbllldade de preço: a madeira serrada tem uma alta 
flexibilidade preço frente a oferta de "-10,00". 

I 
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Coeficiente de estabilidade: ctassrtrcauo corno ótimo a 
madeira serrada apresenta um coeficiente de -1A59.37. 

RESUMO FATOB RISCO: a madeira serrada tem um dos 
mais baixos fatores de risco devido a grande magnitude do mercado 
international e ótima coeficiente de estabilidade apesar da sua alta 

flexibilidade de preço. 

• Recomendações: 

Como recurso florestal espalhado sobre largas extensões de 
terras e considerando a situação locacional, capacidade financeira e 
técnica dos estrativistas e pequenos produtores rurais, não 
recomendamos incentivar a extração de madeiras nobres. 

eAJ..MlIO. 

• INDICADORES 00 PRODUTO: 

Adaptabilidade agronômica: palmeira nativa, Euterpe 
Oleracea, cresce em touceiras que produzem várias hastes ou 
troncos que, se seletivamente cortadas podem ser extraídas de 
maneira renovável e sustentável. Hoje a extração se concentra no 
Pará, Amapá e Rondônia de forma predatória causando a eliminação 
da planta. 

Situação atual do mercado: o mercado do palmito é de 
dificil quantificação a nível de faturamento porém, a partir de dados 
sobre a atividade no Brasil, podemos inferir um mercado de cerca da 
US$ 8,3 milhões anuais. 

Notas gerala: Apesar de ser um produto perecível, e exigir 
processamento próximo ao local da extração, o palmito pode SE.Ir 

' analisado a partir da Identificação de concentrações de palmeiras 
que possam ser exploradas de forma sustentável. 

P.ON.TUA ÇA O:.._ 6 
I 
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· POTENCIAL DE rAERCADO: 
no uuornactonat c1 demanda pelo pal,~11to ainda esta 1:1sé1t,:;1c1ta 

caractenzando-se portanto como prcdu to de mal potencial 

FATOR RISCO: 

Magnitude do mercado: o mercado do palmito apresenta 
uma magnitude relativamente baixa de US$8.3 milhões, drstnbuiuos 
entre os mercados nacional e internacional. 

Flexibilidade de preço: a flexibilidade do preço do palito 

frente a oferta é classificado como apenas regular. ou seja, ". 3.00" 

Coeficiente de estabilidade: o palmito tem s eu 
coeficiente de estabilidade classificado como ruim de -2.45 

RESUMO FATOR RISCO: o palnuto tem um tator de nsco 

médio devido a uma flexrbrhdade regular frente a preço mesmo tendo 
um mercado relativamente pequeno e um coeficiente do estabilidade 
baixo. 

Recomendações: 

Como existe uma demanda firme, e considerando que o 
processamento é relativamente simples permitindo-se agregar valor 
apreciável neste estágio, recomendamos analisar o potencial deste 
produto em áreas onde há alta mcidóncra da palmeira próxima ~1 

concentrações de extrativistas e pro dutor e s rurais. A exploração 
deve ser feita de forma sustentável incluoive satientando octe tato 
junto ao público consumidor, especiatrnerue no exterior 

f 
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PIMENTA DO REINO 

• INDICADORES DO PRODUTO: 

Adaptabilidade agronômica: planta de cultivo intensivo 
que domanda muitos insumos devido a sua sucepnbilmado a doenças 
túnqrcas o alta exigência em matéria de nutnontes 

Situação atual do mercado: o mercado Internacional 
encontra-se bem abastecido e numa fase do preços históricamente 
baixos. 

Notas gerais: O cultivo da pimenteira é muito intensivo . em 
mão .. .de. .. obra desde o plantio, tratos culturais e colheita. A planta 
também é muito exigente em matéria de solos e fertilidade 
demandando altas doses de fertilizantes orgânicos e químicos. 

PONTUAÇÃO: __ 3 

• RENDA POR DIA DE TRABALHO: o 
apresenta uma renda por dia do trabalho 
rnédia.alta frente aos outros produtos. 

cultivo da pimenteira 
de US$ 3.36. portanto 

• POTENCIAL DE MERCADO: o mercado da pimenta-do-reino se 
apresenta com um potencial limitado, seja no mercado nacional ou no 
mo reado intorn acional. 

FATOR RISCO: 

Magnitude do mercado: a magnitude do mercado de 
pimenta do roino é relativamente grande, ou so1a de US$ 223 
milhões anuais a nível mundial. 

Flexibilidade de preço: a flax1 bilidado d9 preço da 
pimenta. frente a oferta é alta ou seja, 11-4.26". 

Coeficiente de ostabllldodo: a pimenta do reino tem seu 
coeficiente de estabilidade classificado como regular e de ::15..60. 

{ 
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RESUMO FATOR RISCO: 
preço !J coencrente do e stabilidudo apuna~, : tiqulur. u pimenta cío 

mino so contiqura como um produto de rrco alto. 

Ftecomcndilçócs: nào r ccornenrtrrr-.s tornerunr u plan1ío d e 

prrnentu devido ; 1 ;.!lta demanda por 11ú.: dt' obra 1: insumos i:ió1n L!•.1 

seu alto fator de risco. 

PUPUNt-tA 

• INDICADORES DO PRODUTO: 

Adaptabil!dade agronômica: palrneu a nativa da região, 
produz frutos de alto valor proteico de onde ainda se ex.rai cm óleo 
comestível de boa qualidade. Em cultivo organizado o desbaste de 
plantas mais velhas também proporciona excelente matéria prima 
para palmito. 

Situação atual do mercado: o consumo da fruta da 
pupunheira, mesmo no estado do Acre. ainda é muito limitado e 
restrito as populações locais onde também se dá a extração do óleo 
de forma artesanal. 

Notas gerais: O fruto da pupunheira, o coquinho, é 
relativamente parecível precisando de certos cuidados na colheita, 
manuseio e estocagem para evitar perdas. 

P.ONJUAÇÃO:_ 5. 

• RENDA POR DIA DE TRABALHO: a renda por dia auferida na 
extração ou cultivo da pupunheira está entre as mais baixas dos 
produtos examinados, apresentada como US$ J.füLpor__dia de trabalho. 

• POTENCIAL DE MERCADO: o consumo do fruto e óleo da 
pupunheira é muito pequeno e pouco conhecido fora das áreas de 
ocorrência intensiva. O potencial de mercado ó muito limitado. 

t 
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FATOR RISCO: 

Mngnitudc do mercado: .:-t m:1on1tude do morcaco f,c~a. 
pupunha é multo pequena, csnrnado <11-:i cerca de LJ~3$ í ,:-1 n~1ir,r.es 

anuais. 

Flexibilidade de preço: a flr.)x1b1i1dacte do preço da puounh a 
frente a oferta é de "-5,56" ou seja. muno alta 

Coeficiente de estabilidade: r • pupunha seu 
coeficiente de estabilidade classificado como ruim· ·O, 15. 

RESUMO FATOR íllSCO: a pupunna tem um alto fator de 
risco devido principalmente ao diminuto tamanho do seu mercado. 
alta flexibilidade de preço frente a oferta e o seu barxi ssimo 
coeficiente de estabilidade. 

Recomendações: 

Não recomendamos o fomento da extração ou cultivo da 
pupunheira. 

UAUCUM 

• INDICADORES DO PRODUTO: 

Adaptabilidade agronômica: planta nativa da 
Latina o urucuzeiro vem sendo cultivado em várias regiões 
com destaque para os estados da Paraíba, Pará e São Paulo. 
tem uma excelente __ .adap.tabilidad.fL.agr.anômica. 

América 
do país 
A planta 

Situação atual do mercado: a demanda nacional e 
internacional está amplamente satisfeita no momento. 

Notas gerais: da semente do urucuzeiro se extrai a "bixina" 
elemento corante n aturai usado pelas indústrias ali mentlcia. 
farmacêutica, têxtil o cosmética. 
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PONTUAÇÂO: 5 

· r-iENOA POR íllA OE TRABALHO: 

comparativa entre os produtos anal.sadoc com USS 
trubalho. 

r..., ., f. 
~. I ., f:IJr 

• POTENCIAL DE MERCADO: tanto o mercado nacional quanto o 
mternacional encontram-se bem abastecidos ao ponto do preço 
médio real do produto ter caído ao longo da última década. O urucurn 
pode ser classificado como produto com potencial de mercado em 
declínio sem perspectivas reais de melhoria de curto ou médio prazo. 

,., ... ,, 

\ 
u • 

• FATOR RISCO: 

Magnitude do mercado: o mercado de urucum é 
rolativamente pequeno, movimentando US$ 19 milhões anualmente. 

Flexlbllldade de preço: a flexibilidade do preço do urucum 
fronte a oferta ó alta ou seja, '.'·4,26" 

1· 
•'. !. 

Coeficiente de estabilidade: o urucum tem seu ~ '. 

coeficiente de estabilidade unitário classificado como ruim: -0,63. 

RESUMO: _ FATOR ... RJSCO: devido a todos os índices 
analisados acima, o urucum te,n um alto fator de risco. 

Recomendações: 

Não recomendamos programas de fomento do cultivo do 
urucuzeiro. 

' 
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CASTANHA DO PAHA 

• INDICADORES DO ?1"100UTO: 

A d a p tu b i li d n d e a g r o n o m í e n : : ·d v o r n n a t I v a e! a r, ~ !J r ; \O 

amazônica. a castanheira apresenta um r.om dosenvolvrrnon:o 1~m 
vários tipos de solos mas especralmerne nas terras firmes 

Situação atual do mercado: o mercado mundial de 
castanha do Pará movimonta cerca de US$33 milhões anuais Jus 
quais US$ 27 milhões do Brasil. O mercado é bem estruturado com 
regras conhecidas tanto no mercado interno como no exterior. O 

mercado do exportação é dividido entre empresas que exportam 

castanha em casca e descascada. O mercado interno consoi ne por 
volta de 5% ela produção total, portanto a castanha depende 
fundamentalmente do mercado internacional. No momento os preços 
estão em baixo com estoques altos. 

Notas gerais: como cultivo em I cqirne de pomar ou 

consorciado tem demonstrado alta adaptabrlrdade em vánas reg1õu~ 
no estado do Acre demandando relativamente poucos insumos e 
tratos culturais. Os canais d e comercialização estão bem 
estabelecidos há décadas. A castanha do Pará pode ser beneficiado 
de forma decentralizado até o nível caseiro agregando-se valor ao 
produto via utilização da mão de obra familiar disponível. 

PONTUAÇÃO: Extratl vo: 8 
C.ulti.v.ado : __ _a 

• RENDA POR DIA DE TRABALHO: a renda por dia trabalhado, 
na extração da castanha é media alta No sistema cultivado é uma 
das mais altas. Extrativo: _ US$ 3,33 por dia 

Cultivado: _ US$ 6,88 por dra 

• POTENCIAL DE MERCADO: o mercado da castanha do Pará 
apresenta potencial de crescimento tanto pela demanda per se como 
pelo fator de substituição que caracteriza o mercado internacional 
de nozes e amêndoas. 

'--· . . .•... .. ... .: •. ~ ~.. . ~- .. , ••• &l'\,,.--.,&1-o ••• ~ •••• --- ••. - •••••• _ •••••• • ···- ~-1- --~·-~·- l, ••• , •••• ...,._ ••••.• , 
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FATOR RISCO: 

".Jlog:iitude do mercado: a ·n:=tgn1~ucJ8 rlo mercado da 
castanha do Pará. 6 do US$ 33 rrulho e s anuais. O mercado 

mternational de nozes como um todo é maior que US$ 2 bilhões 
anuais e estimamos que a participação potencial da castanha do Pará 
poderá chegar a US$ G? rruthõ-is em função do "efeito subst.tuiçào" 

entre as nozes 

Flexibilidade de preço: a flexibilidade do preço frente a 
oforta é de "·O. 71 ", ou seja, baixf ssirna por causa do fator de 
substituição. 

Coeficiente de estabilidade: a castanha do Pará está 
classlticada como regular com os valores: Extrativo: . ·28.27 

Cultivado: ... : 13. 71 

RESUMO: FATOR RISCO: a castanha do Pará tem um fator 
de risco baixo devido a dimensão do seu mercado especialmente 
quando computado o fator substituição. sua baixa flexibilidade de 
preço e seu coeficiente do estabilidade regular. 

Recomendações: recomendamos incentivar a expansão do 
trabalho com castanha do Pará na busca de maior produção via coleta 
mais intensiva bem como via programas do expansão do cultivo desta 
espécie. A castanheira deve ser usada em sistemas de 
reflorestamento de áreas degradadas bom como consorciada em 
plantíos com culturas de subsistência. Deve-se também incentivar o 

processamento decontralizado por parte de extrativistas e pequenos 
produtores aproveitando a mão de obra familiar para agregar valor ao 
produto final. 

' 

~- ... . . ~ ..• ~ .• , .. ..: .. _.., ·- - ·- ~ . ·-. 



·-·- ·--~ ---- -- . ---- - - --·-· ~ -- - -· --- -----~--·----- --- . ·-·- -· 
GRAFICO V 1: ANALISE DE RISCO. ESTABILIDADE E PCTEN-:IAL 

CASTANHA-DO-PARA 

POt-..sTUAÇAO 

8.00 • 

7.00 

6.00 

5.00 

4.00 
\ 
\ 

MAGNITUDE - US$ BILHOES s.oo T 
' t 2.00 

;.--. 
/ 

\ 
\. 

~· 

ESTABILIDADE /-1000 

1 -----------·-··--·-···-·- .... ·'·""' ••. -···'· ,. . -"'- --- ·--- 

1 4 

. - ___ ... ..,.- 

- '----- - ··-- ·-· 

R!::ND/\iOIA - USS 

FLEXlBILIDADE (-) 

,. 

.. -- •.... ~ . -~ - ~ . -. ·1=-- 



. ·---- . 

MAGNITUDE - USS BILHOES 

.... .. _, ---- ----- ------------·-------- .. ----- - ----········ ······ ---·--~t 

CASTANHA-DO-PARA Cultivada 

PONTUAÇAO 

8.00 • 

7.00 - 

6. oo 
5.00 

/ 4.00 
/ 

3.00 -· 

2.00 - 

• 

ESTABILIDADE '-1C20 

, 5 

• 

1' 



.. 

E.!OAHACHA 

lí'·JDlCADOnES DO PRODUTO.: 

/.\ d a p t a b i I i d a ~ e a g r o n ô m i e a : n s f-; r in SJ u o I r a é u rn a ó r v o r e 
nativa c1;:1 reqrào amazônica. Não se adapta bem ao sistema de cuinvo 
mtensrvo devido a sua suceptibihdade ccençao endémicas na região 
/\ árvora se adapta bem ao plantio quando usada de maneira não· 

mtonsrva corno 110 srstema de enriquecuner.to c19 estradas de serinqa 

Situoçao atual do mercado: o mercado para a borracna a 
nivel mternacionat é de USS 4 bhnões cor, a particrpação brasileira 

em torno de US$ 76 milhões incluindo os tipas cutuvado e extrativa 

Notas gerais: produto com lor.qa tradição no ectaoo do Acre 
com práticas comerciais conhecidas e com industrias locais atuando 
regularmente no mercado. 

PONTUAÇÃO; Extrativo: 9 
Cultivado: 8 

• RENDA POR DIA DE TRABALHO: 
extração da boracha é como seguo: 

a renda por dia trabalhado na 

Extrativo US$ 2.74 por dia 
Cultivado .1JS$. 3,90 por.. dia 

• POTENCIAL OE MERCADO: o potencial do mercado da 
borracha se encontra em crescimento, especialmente no mercado 
interno onde ainda se importa o produto de outros paises. 

• FATOR RISCO: 

M_ognltude do mercado: aprnsonta urna das mais altas 
magnitudes dos produtos aqui analisados O mercado mundial 
movimenta US$ 4.1 bilhões anuais. O mercado brasileiro é de cerca 
de US$ 200 milhões anuais dos quais US$ 120 milhões ern 
importações. 

{ 
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flexibilidade de preço; é baixa ~1 tloxibnidad« de nroço 

freme a oferta ou seja, "-1,0011 

Coeficiente de ontabütdnde: a borracha está ctassuicuda 

como to ndo u m o tuno coof I crente · Í:)(triJliVO · 1.405,51 
Cultivado: - l. 044. !31 

RESUMO FATOR RISCO: ó de baixíssimo ricco dado a 
dimensão do seu mercado lnternacicnat, os níveis de importação no 
mercado nacional, a baixa ttexrmudade do preço frenta a oferta o 
ótimo coeficiente do estabilidade. 

• Recomendações: recomendamos intensificar programas de 
incremento da produção via aumentos de produtividade através de 
sistemas de manejo que reduzam os custos de produção. Também 
recomendamos o plantío de seringueiras dentro das estradas de 
seringa que diminua as distâncias percorridas pelos seringueiros, o 
mais importante fator do custo de produção. Estas medidas terão um 
efeito direto sobre a renda diária dos seringueiros. 
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VI. CONCLUSOES 

p1 odu lo r es via a11 v1d dd os p I od u uv.«, e Ji,·.; •;; tll;f 11.e n- él m ~1 nu ,1::1;c;~r, cê• 

flnr·}~;ta e sous ,.-Jr.Ulf.OS ror10Vé1v0.1:-; 

PRODUTOS RECOMENDADOS: CASTANHA 00 PARA E 80RAACHA 

O aumento de renda família, pode ser alcançado, pelo menos 
parcialmente e talvez de maneira mais direta, pelo incremento. via 
maior eficiência. nas principais atividades p1 ocutivas de hoje, quais 

!; 
'• ·~ 

sejam. a extração da borracha e coleta de castanha Respeitado as 
diferenças de densidade e ocorrência de castanheiras n sennquerras 
nos vários locais no estado do Acre, certamente existe um imenso 
potencial latente a ser explorado de maneira sustentável. 

Entre outras iniciativas, no que se refere especrticarnente a 
castanha do parti, rocornenda-so o plnntlo dontro do áreas atualmente 
sendo exploradas com lavouras de subsistência e na recuperação de 
terras degradadas. Nos novos plantíos de castanheira deve-se 
utilizar material genetica se,c:...onada e onde apropriado. empregar a 
técnica de enxertia. O resultado concreto só será visto a longo 
prazo. mas a valorização da área começa quando se inicia o plantio 
das primeiras mudas. 

!', 

1.· 

i 
1· ,. 
1 

Do curto pr azo o do unplmnon ração rolativamonto rápida. 
devem ser ontocudos proqrarnas visando ruduzrr perdas e elevar a 
qualidade da castanha coletada a nlvol da unidade familiar. Pre 
processamento, descasque caseira, devem ser incentivados 
acompanhado de tecnologias adequadas que conservem a qualidade e 
consequentemente o valor comercial cio produto. Iniciativas 
coletivas e comunitárias devam SfH iructad a s onde houver 
receptividade ou já exrsur interesse para que se vrabiítze micro 
usmas de processamento e de seleção e embalagem para as amêndoas 
descascadas em unidades caseiras descentralizadas 
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1;1.1cronc1a através <iP- ~·~,s~E;íllé'.::. ce ,·.-1<Lnc..,:o r: ·11:L o ennouecrmento oas 

ustmdas de :·.a.rn11q::1 com o pl.Jnt:~J :.:ri i.1t:~1;is ::r:lec10n~r.as e~ <piar,<1o 
.1p1ot)íl,Hln. ri11xnrto:, r,·:·,ult.inr1:-1 r··q .11rnwrirn d~, pt,p11l;-i,-;i·: :;,• 

:.r:1111u1u:1r ;1!; 11.i:~ :,, r•.i•; < 1:-:plor:H1, ,:; 

Tão importante quanto o íl u mcru () cio volumo do produto 

cototndo ou cultivado ~;;10 as in.ciativas vo ltacíac par a uma 
co rne rei ahz ação mais e! icrerite que efetivamente resulte em 

111c1 emento cio valor da produção a nivul do oxtruuvista ou pequeno 

produtor rural. Alguma experiência neste sentido pode ser observada 
nas cooperativas, associações e outras organizações populares de 
base que atuam nesta área. É necessário reforçar estas iniciativas e 
ao mesmo tempo difundir as experiências entre a várias entidades 

militando neste setor. 
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PRODUTOS PARA ANALISES COMPLEMENTARES: 
CUPUAÇU, PALMITO E MADEIRA 

AÇAI, CAJU, 

Açai, caju e cupuaçu necessitam várias pesquisas adicionais 
No caso do cajú para analisar sua adaptabuidade agronômica no 

estado do Acro Um estudo e.e mercado. especialmente no que se 

rofero ao fator tlexiuihdade do preço. ó essencial para o açar. Para 

todos estes produtos é necessário um estudo sobre a viabilidade da 

instalação de unidades de beneficiamento especialmente no que se 
refere a escala e localização. No caso do cupuaçú deve-se estudar 

a viabilidade do processamento do fruto do cupuaçuzeiro em polpa 
congelada num projeto "integrado" de fornecimento de matéria prima 
em local de oferta abundante. 

No caso específico do palmito, existe um potencial de mercado 
firme, e considerando que o processamento é relativamente simples 
permitindo se agregar valor apreciável neste estágio, recomendamos 
analisur a exploração deste produto em áreas onde há alta incidência 
da palmeira próxima a concentrações do extrativistas e produtores 
rurais. Também recomenda-se adotar um modelo de exploração 
sustentável, ecológicamente responsável, realçando este aspecto 
junto ao morcado externo, especialmente nos países onde Já existe 
um torta movimento "verde." 1 
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Será necessário coletar intormucocs existentes e taz er 
estudos o tostes cobro sistemas cio oxploracno do rnadcu i..l cm l''...c,dé.: 
r,iimor p0lu puqucn.. µr udutor ou c':W ~.1t1v1: .t,1 

0111 ccnsrdcr açao tucrucas e s1:..;torr1é.lJ d,· c·r:irtíi bu11et1C1é.trnort1G e 

transporte apropriados bem como as lurutacoes de capital e mao-de 

obra dos estrauvrstas e pequenos produtores rurais. 

l 
:: 

PRODUTOS NAO RECOMENDADOS 1: "OS COMMODITIESº CAFÉ, 
CACAU. DENDE E PIMENTA DO REINO 

Para os objetivos a que se propõe o p: esents estudo. os 

cornrnodrues comumente cultivados na região amazônica OIJ que 

tenham algum potencial como: café. cacau, dendé e pimenta do reino, 

não foram incluídos entre os produtos recomendados. Os produtos 

demandam insumos como adubos químicos, fungicidas, inseticidas 
etc. e oxrqern uma escala mínima do produção o/ou de beneficiamento 
primário não condizente com o pertrt U(~ extrauvistas ou pequenos 
produtores. Como visto acima, os quatro produtos também tem um 

fator de risco médio para médio-alto dentro do mercado mundial. 
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Convém também comentar que os quatro commodme s 
mencronados, como vános outros e, merciahzados em g1a11de escala 
no mercado mundial, são altamente "politizados" ou seja, são 
produtos vistos como estratégicos por governos dos países que os 
exportam e importam. Como estratégicos ou "poütízados" são 
sujeitos a intervenções governamentais como: preços controlados, 
preços subsidiados na produção ou na importação etc. Os 
commodities ainda são passíveis de manipulação através de acordos 
multilaterais que estabeleçam estoques reguladores, quotas de 
produção e comercialização, preços mínimos de exportação e outros 
mecanismos. 
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l'IIODUTOS NAO í!ECOMLNUADOS !I: OLEO DE COPAIBA, 
GUAAANA, PUPUNHA E UílUCUiV1 

Estes p roo uto ~., t ém O<-' mais ,.1 to f r.tor o s :.!G : icco ,.o .J 

considerarmos a pe qunna ormonsào rir,:~ ~,:us .nercado o '.1'.':. ·~!tT:: 

flexibilidades dos seus proços tr erue 2 otor:« e as suas t arxas 
coeficientes de estabi lidade. Enquanto a pupunha e óleo do copaíba 
têm poténcrars de merendo muito 11n11Wcio. o tu ucum H ri quar aná tórn 

mercados trancamento estaqnadoe ou om doclimo. No Cí1SD do t"Jli::o rto 
copatba existem tnrnhom dúvidac sohr0. o s dnnr»: às .uvot or. pera 
tocnoloqia <1n oxtr açào ;1tualrnrn ito nrnprcq;1(1:1 

A Despesa Familiar 

Alem de analisar quais produtos podem contribuir para a 
elevação da receita familiar, deve-se também atentar para a 
despesa para identificar quais são os gastos que mais pesam no 
orçamento familiar para desenvolver atividades que eliminam ou 
reduzam parcialmente estes drspéndios. 

Programas de fomento do uso de sementes selecionadas e que 
introduzam novas técnicas e tratos culturars adequados seguramente 
resultarão em incrementas na prod mvidado com consequente 
aumento da produção das lavouras de subsistência. Medidas que 
buscam melhores condições de manuseio pós-colheita como pequenos 
silos, paióis ou processamento primário irão contribuir diretamente 
para a consecução do objetivo de aumento da renda familiar ao 
tornar o pequeno produtor e extrativista mais eficiente nas suas 
atividades agrícolas mesmo quando estas são apenas 
complementares. 
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DESVIOS E BANDEIRAS 

~Jo movimento ecoloqico. especrarn.ente no case de ao erues 

externes. por mais bem mtoncionados qL,O SBJam. nxrste um real 

periqo de abraçar "cegamente" a1gu111 caso. propondo "a solução" 
(milagrosa) para os males que afligem este mundo. As bandeiras 
sectárias, os "pet products and projects" podem se tornar um fim 
em si, a própria razão de ser da pessoa, grupo ou organização. 
Quando este "desvio" se transforma em linha programática que venha 
a influir na concepção e impíernentação de programas que possam 
induzir a investimentos ou novas atividades produtivas, a 
responsabilidade do agente externo, ou falta de, é muito grande. 

Não podemos assistir passivamente a iniciativas totalmente 
desprovidas de · informações do mundo comercial real em que se 
pretende em fim, coexistir e progredir. 

{ 
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