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RESUMO  
 
A organização produtiva de base social das comunidades agroextrativistas na região sul da 
Amazônia brasileira começou na década de 1990. Nessa época, a realidade social e econômica 
de parcela significativa da população era de extrema pobreza. Antes, as pessoas viviam sob o 
jugo das figuras dos patrões e coronéis de barranco, personagens com influência e poder 
político local, que se diziam arrendatários de terra, donos dos castanhais e seringais. Nessas 
condições, a possibilidade de regulação da sociedade por meio da economia solidária 
significaria reconhecer uma possibilidade de sustentação das formas de vida dos indivíduos 
em sociedade/comunidade não centrada nas esferas do poder do mercado. Hoje, a livre 
produção agroextrativista, nessa porção da Amazônia, ainda enfrenta problemas de gestão; 
defasagens na escala de produção; reduzido número de cooperativas; intensa presença de 
produtos importados; baixo valor agregado da produção; não há conformidade nem tabelas de 
preços; produtores com déficit de formação técnica e necessidade de maior investimento no 
setor. Esses problemas acabam restringindo o processo de crescimento e de desenvolvimento 
das comunidades do local e demandam novas alternativas de mercado para suas realidades. 
Em se tratando da produção de castanha-do-Brasil, sua participação relativa como produto da 
economia e da cadeia produtiva extrativa na Amazônia é realçada no período da safra por 
conta dos vários agentes que dependem de sua produção para subsistência. Este trabalho 
analisa o comportamento do mercado da castanha, a dinâmica da renda e a organização 
produtiva das comunidades extrativistas da castanha-do-Brasil no sul da Amazônia brasileira. 
Os resultados mostraram que a demanda carece de estudos meticulosamente aprofundados, 
pois corre em contradição à lógica de mercado, em que o produtor não pode garantir que para 
toda demanda existirá uma oferta correspondente. Em relação à oferta, identificou-se uma 
rigidez (inelasticidade ao preço) que aparentemente poderia ser flexibilizada pelo cultivo da 
castanha; entretanto, na Amazônia Brasileira há plantios de castanha-do-Brasil que ainda não 
evidenciam eficiência econômica em se tratando da produção apenas de amêndoas. A 
sazonalidade dos produtos florestais não madeireiros coaduna com os plantios agrícolas e, 
neste caso, ambos estruturam o sistema econômico produtivo no sul da Amazônia brasileira e 
a subsistência das famílias. As famílias e as comunidades na região vivem em restritas 
condições de subsistência, que o diagnóstico socioeconômico obtido neste estudo identificou 
poder estar relacionado diretamente ao modelo histórico-produtivo dessa região do Brasil, 
onde as diferenças regionais estão principalmente na renda, nível de escolaridade e 
desenvolvimento humano e social. Palavras-chave: produtos florestais não madeireiros; 
economia invisível; concorrência perfeita; socioeconomia; inelasticidade-preço; economia 
florestal. 
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ABSTRACT 
 
The production organization of social base of communities in the southern Brazilian Amazon 
region began in the 1990s, at time that social and economic reality of a significant portion of 
the population was of extreme poverty. People lived under the figures of the patrões and 
coroneis de barranco, people with local political power and influence, who claimed to be 
tenants of land, owners of the Brazil nuts and rubber. Therefore, the possibility of regulation 
of society by the ideal of solidarity economy, meant to recognize a possibility to support the 
ways of have to pattern life of individuals in society/community, not centered in the spheres 
of political power and the market. Today, the free agro-extractive production in this part of 
the Amazon have to face management in production scale; small number of cooperatives; 
intense presence of imported products; low value-added production; no conformity or price 
lists; producers with technical training deficit and have a need a greater investment in the 
sector. These variables were restricted the process of growth and development of local 
communities that demand new market alternatives to their realities. In terms of production of 
Brazil nuts, its relative share as a product of the economy and the mining supply chain of non-
timber in the Amazon is enhanced during the harvest and on behalf of several officials 
dependent of the its subsistence production. This paper analyzes the market dynamics of the 
Brazil-Brazil in the Brazilian Amazon with the estimation of the function of supply and 
demand function, considering the limits. The results show that the demand lacks studies with 
further elaboration, since the chestnut production is in contradiction to market logic, where 
producer cannot guarantee that for every demand there is a corresponding offer. On the supply 
side, we identified the inelasticity to price. This offering of stiffness in the extraction process 
of natural forests could be eased by the cultivation of the species; however, Brazil nuts 
plantations in the Brazilian Amazon not show yet economical and market efficiency in the 
case of plantations for the production of almonds. Agricultural production is allied to the 
extraction of nut to structure productive economic system in southern Brazilian Amazon. 
Families and communities in the region live in different conditions of survival and 
infrastructure. Socioeconomic diagnosis obtained in this study can be related directly to the 
historical model of landlordism and monoculture still entrenched in this region of Brazil, 
where regional differences are mainly of income, level of education and human and social 
development. Keywords: non-timber forest products; invisible economy; perfect competition; 
socioeconomics; price-inelasticity; forest economy. 
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INTRODUÇÃO GERAL 
 

Na porção sul da Amazônia brasileira muitas comunidades rurais dependem dos 

recursos florestais para o sustento. A dimensão econômica dos produtos florestais não 

madeireiros representa relativa participação no incremento da renda local em 

complementação à renda gerada pelo cultivo agrícola. Dentre os produtos florestais não 

madeireiros existentes na região, destaca-se a castanha-do-Brasil, que lidera a produção não 

só com capacidade técnica, mas com qualidade sanitária e maior valor agregado dentre as 

atividades extrativas do local. O uso de técnicas de boas práticas tem auxiliado os extrativistas 

da castanha-do-Brasil na região a obterem melhores preços de comercialização no decorrer 

dos anos, se considerarmos períodos anteriores em que estas técnicas não eram comumente 

utilizadas. 

A economia de Manicoré, município localizado na Mesorregião, Sul do estado do 

Amazonas sob as coordenadas geográficas 07º 59’ 77,1” S e 61° 39’ 51,2” W, com altitude 

média variando entre 60 a 150 metros acima do nível do mar, tem aproximadamente 52.200 

habitantes (IBGE, 2014), assenta-se no setor primário, tem a madeira, a banana, farinha de 

mandioca, castanha-do-Brasil, melancia e outros produtos do extrativismo, os mais 

comercializados. Na região, os extratores que efetivamente trabalham na coleta da castanha 

vivem na zona rural, porção da população que compreende 26,7 mil habitantes 

aproximadamente. O município está a 409 km de Manaus, sendo possível apenas o acesso por 

via fluvial ou aérea. A produção extrativa da castanha-do-Brasil é realizada por diversas 

comunidades distribuídas ao longo da floresta e a comercialização acontece de forma 

individualizada e de modo cooperativo, este último possibilita que as comunidades 

extrativistas refinem o produto para colocá-lo no mercado, agregando valor à castanha. As 

comunidades possuem distintas estruturas sociais (assentamentos, reservas extrativistas, 

comunidades indígenas, ribeirinhos e outros). A cadeia produtiva da castanha pode ser 

estruturada a partir da venda da produção a varejo e/ou pela cooperativa local. 

Aproximadamente 520 extrativistas trabalham no sistema cooperado desde o ano de 2006, 

apresentando um histórico de fluxo comercial com preços de aquisição da castanha de R$ 

2,50 e o repasse dos dividendos aos cooperados variando entre R$ 5,00 a R$ 7,00 no período 

de 1997 a 2014. O preço de venda final praticado foi de R$ 25,00 pelo quilo da amêndoa 

beneficiada na última safra. O processo produtivo individual ou cooperado compreende 

apenas um produto: a amêndoa. 
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O extrativismo da castanha é um sistema produtivo histórico, cultural e social que 

ainda se legitima como opção econômica, uma vez que são reduzidas as alternativas de renda 

nas comunidades da região.  

Os estudos atuais sobre a dinâmica de mercado para a castanha ainda são limitados, 

em função da escassez de informações disponíveis ou sistematizadas; se conhece pouco do 

cenário microeconômico de quem demanda, o quanto demanda e principalmente como alinhar 

oferta com a capacidade ecológica da espécie.  

As análises econômicas da produção extrativa geralmente apresentam uma 

abordagem sistêmica aos produtos florestais não madeireiros na sua totalidade, com ênfase 

nos segmentos das cadeias produtivas e na comercialização mais do que no equilíbrio do 

mercado. Nesta pesquisa busca-se analisar o mercado da castanha-do-Brasil e a renda das 

comunidades extrativistas na porção sul da Amazônia brasileira. 

OBJETIVO GERAL 
 

Analisar os modelos socioeconômicos e produtivos das comunidades extrativistas da 

castanha-do-Brasil em localidades do rio Madeira, na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Rio Amapá, em Manicoré, Amazonas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Analisar a dinâmica do mercado da castanha-do-Brasil em comunidades extrativistas 

do rio Madeira, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Amapá, em 

Manicoré, Amazonas; 

2. Identificar os fatores determinantes da oferta de castanha em comunidades 

extrativistas do rio Madeira, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio 

Amapá, em Manicoré, Amazonas;  

3. Determinar a composição da renda das famílias extrativistas da castanha em 

comunidades extrativistas do rio Madeira, na Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Rio Amapá, em Manicoré, Amazonas;  

4. Elaborar a configuração produtiva do agroextrativismo em comunidades extrativistas 

do rio Madeira, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Amapá, em 

Manicoré, Amazonas. 
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CASTANHA-DO-BRASIL ( Bertholettia excelsa Blonp.)  
 

A castanheira, nativa da região Amazônica, foi descrita em 1808 pelos pesquisadores 

Humboldt, Bompland e Kunth. Recebeu denominação botânica de árvore majestosa da 

Amazônia em homenagem a esses pesquisadores, outras denominações variam conforme o 

local. No Brasil, e em alguns países, pode receber as seguintes nomenclaturas: castanha-do-

pará, castanha do maranhão, amendoeira da América, Iniá, Niá, Nhá, Eray, Tacary, Tucá, 

Turury, Yá, noix du Brésil, noix du Para, chataigne du brésil e nuez de Brazil.  

A Bertholettia é uma angiosperma, da classe Dicotiledonea, da ordem Myrtiflorae, 

pertencente à família das Lecythidaceae, gênero Bertholettia, espécie excelsa. A árvore adulta 

pode atingir mais de 50 metros de altura, sua floração ocorre em geral nos meses de agosto a 

outubro. A flor da castanheira é do tipo zigomórfica, com seis pétalas de coloração branco 

amarelado e sua estrutura em espiga do tipo isolado. Caracteriza-se por apresentar 

inflorescência terminais ou nas axilas das folhas superiores, com espigas arranjadas em 

panículas. O fruto é um pixídio (ouriço), de forma esférica ou capsular com cerca de 20 cm de 

diâmetro, contendo em seu interior em média 12 a 24 castanhas ou sementes, que envolvem 

as amêndoas. Com uma superfície castanha escura, apresenta variação de peso entre 200 g e 

1,5 kg; a coleta é realizada nos meses de novembro a março, anualmente.  

A castanheira é uma árvore de casca verde escura, com tonalidades marrons e 

espessura mediana. Seu tronco com fuste retilíneo, cilíndrico e com ausência de sapopemas, 

desprovido de galhos até a copa e fendida longitudinalmente. Suas folhas são simples de 

formato ablongado com filotaxia alternada, decídua, ápices acuminados e base arredondada, 

com margens inteiras ou fracamente crenuladas e pecíolos medindo de 20 a 35 cm de 

cumprimento.  

As sementes comestíveis da castanheira são de grande importância econômica para as 

comunidades locais por ser uma das principais fontes de renda, especialmente durante o 

período chuvoso do ano. A produção da castanha é obtida quase exclusivamente de atividade 

extrativa florestal, sendo as plantações ainda pouco significativas em termos quantitativos 

(ZUIDEMA, 2003). A castanheira é uma árvore com altas taxas de sobrevivência, exceto nas 

etapas iniciais da vida, quando ainda tem endosperma, reserva da semente que também é 

recurso alimentar para cutias (Dasyprocta spp.) e outros mamíferos terrestres. A predação do 
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endosperma, parte integrante do caule, causa a morte da plântula, especialmente quando a 

reserva não está lignificada (OLIVEIRA, 2000; ORTIZ, 2002; ZUIDEMA, 2003). Segundo 

estudo de dinâmica populacional na Bolívia, a probabilidade de sobrevivência das plântulas 

de B. excelsa é relativamente alta, inclusive para os tamanhos menores (altura < 35 cm), com 

pelo menos 50% de sobreviventes por ano. A partir de 70 cm de altura, as plântulas passam a 

ter um índice de sobrevivência próximo a 100% (ZUIDEMA e BOOT, 2002).  

A distribuição desigual de B. excelsa nas diferentes regiões da Amazônia, as 

limitações produtivas decorrentes de produtos extraídos da floresta pouco ou nada manejados 

e as dificuldade de acesso a alguns castanhais produtivos incentivam a necessidade de 

enriquecer áreas próximas às comunidades humanas com castanheiras. Nestas áreas 

predominam habitats antropizados, derivados de práticas tradicionais de agricultura itinerante 

(shifting cultivation), como roçados em pouso e capoeiras em diferentes estágios de sucessão 

secundária (HOMMA, 1993; ANDERSON, 1994; CLEMENT, 2006; SCOLES et al., 2011). 

 A amêndoa possui sabor e aroma agradáveis, com variada aplicação; contém uma 

grande variedade de nutrientes como proteínas, fibras, selênio, magnésio e fósforo, sendo 

também considerada fonte de importante agente antioxidante. A gordura das amêndoas é do 

tipo insaturada, de baixo colesterol. A castanha é considerada uma grande fonte natural de 

selênio, mineral essencial para o corpo humano com propriedades antioxidantes e 

anticancerígenas. De acordo com Kainer et al. (2006), é difícil estimar a produção de uma 

castanheira, porque o número de ouriços varia muito entre anos e entre árvores. De uma 

maneira geral, o tamanho da árvore está relacionado com a sua produção. Entretanto, isso não 

é regra, pois existem árvores grandes que não produzem nenhum ouriço. Os autores citam que 

a produção de frutos por árvore pode variar de 0 até 2.000 unidades. No sudeste da Amazônia 

verificou-se uma produção de 103 a 270 ouriços por árvore, contendo em média 17 castanhas 

por ouriço. Outro estudo em três locais da Amazônia Oriental conferiu uma produção 

variando de 63 a 216 ouriços por árvore. Ainda, uma pesquisa em 140 árvores, com diâmetro 

maior que 50 centímetros, constatou que 25% das árvores totalizou 75% das castanhas 

produzidas por essas árvores (KAINER et al., 2006). A castanha é um dos produtos não 

madeireiros mais importantes da economia florestal da Amazônia. Trata-se da única semente 

comercializada internacionalmente cuja coleta é feita quase com exclusividade em áreas de 

florestais naturais (CLAY, 1997; ORTIZ, 2002; SCOLES et al., 2011); é o segundo produto 

florestal não madeireiro em termos comerciais na região norte do Brasil (IBGE, 2014). Além 
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disso, pode ser considerada como espécie-chave para aliar a conservação ao desenvolvimento 

florestal. 

FORMAÇÃO ECONÔMICA DA AMAZÔNIA 

 

Breve histórico 

 

A história econômica da Amazônia caracterizou-se com os portugueses avançando 

pela região em busca de ouro e pedras preciosas. Depois, seguiu-se com os desbravadores, na 

maior parte do nordeste brasileiro, interessados nas drogas do sertão. Eram missionários, 

droguistas do sertão, militares e bandeirantes que alargaram a fronteira do domínio português 

a procura de metais preciosos. Mesmo com medidas protecionistas para o território de 

invasores, a ocupação portuguesa estimulou algumas melhorias estruturais para a região, a 

exemplo da navegação a vapor, que, consequentemente favoreceu o crescimento da 

população. A navegação a vapor estimulou uma fase de prosperidade visto à crescente 

demanda mundial pela borracha silvestre. Desse modo, houve grande aumento no processo de 

coleta e nos preços da borracha no mercado internacional. As seringueiras tornaram-se um 

negócio rentável e as casas de aviamento mais estruturadas de acordo com o capitalismo 

internacional. Entretanto, os países industrializados passaram a produzir borracha em grande 

escala e com acesso facilitado na tentativa de controlar a oferta de borracha. Foi o período da 

decadência da borracha na Amazônia (BENCHIMOL, 2009). 

Pereira (2006) reporta que a expansão da economia em função da borracha estimulou 

o surgimento de vilas e povoados ao longo da bacia amazônica. À época, Manaus e Belém 

eram comparadas às grandes cidades europeias em termos de facilidades e estruturas urbanas. 

Entre 1920 e 1940, a retração da demanda pela borracha isolou a região do mercado 

internacional. As atividades extrativas e de subsistência, que antes eram complementares à 

economia da borracha, passaram a ser as principais atividades. 

A estagnação econômica passou a ser pauta do Congresso Nacional na defesa de uma 

política de desenvolvimento mais amplo e de longo prazo para a região. Idealizado em 1946, 

o programa de desenvolvimento para a Amazônia (Plano de Valorização Econômica da 

Amazônia) foi implementado em 1953. Para dar continuidade ao Plano, foi criado um órgão 
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coordenador central, a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da Amazônia – 

SPVEA, com sede em Belém. 

Em 1967, o decreto Lei nº 288, a fim de dirimir as desigualdades regionais 

ocasionadas pela SPVEA, criou a Zona Franca de Livre Comércio e como órgão fiscalizador a 

Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), órgão vinculado ao Ministério de 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A Suframa atua como agência promotora de 

investimentos e detém a responsabilidade de identificar alternativas econômicas e atrair novas 

empresas para a região, com o intuito de gerar emprego e renda. Com a Suframa, criou-se o 

Distrito Industrial de Manaus que atualmente sedia o maior pólo industrial de 

eletroeletrônicos, veículos de duas rodas, relojoeiro e de celulares da América do Sul. Em 

torno de 430 empresas instaladas, com reconhecido destaque pelo número de postos de 

trabalhos e pela variedade de produtos produzidos. Esse modelo de desenvolvimento regional 

tem como objetivo melhor integração produtiva e social dessa região em relação ao restante 

do país. Atraindo investimentos, fomentando a produção, infraestrutura econômica, capital 

intelectual, assistência técnica, qualificação profissional e geração de emprego e renda. 

Atualmente, vários fatores constituem motivo de preocupação em relação às 

tendências futuras da economia e do desenvolvimento na região. A progressão dos 

desmatamentos sem aumentos relevantes em produtividade constitui perda de capital natural 

sem benefícios sociais. A crescente urbanização, sem investimentos adequados em infra-

estrutura social e produtiva, coloca milhares de pessoas na marginalidade, principalmente os 

que se deslocam do interior para a capital à procura de acessos aos serviços e oportunidades 

de emprego e renda. 
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A TEORIA ECONÔMICA E O RECURSO FLORESTAL 
 

Na teoria econômica há duas diferentes abordagens para os recursos ambientais. 

Uma, a economia do meio ambiente, corrente que trata dos efeitos das atividades da economia 

sobre a natureza; e, outra, que se preocupa com a exploração ótima dos recursos naturais. 

A corrente neoclássica ou da economia dos recursos naturais considera passível a 

existência de modelos econômicos e políticos que conseguem internalizar as externalidades 

do mercado ambiental. Ou seja, implicitamente, os danos ambientais causados pelo sistema 

econômico são reversíveis, desde que haja a redução da pressão que os causou.  

A corrente da economia ambiental ou da economia ecológica rejeita tal postura; e 

considera que o sistema econômico ao interagir com o meio ambiente pode provocar 

alterações irreversíveis; diferente da economia ambiental neoclássica, a economia da 

sobrevivência apresenta uma visão pré-analítica de um forte compromisso com as gerações 

futuras além das duas gerações – horizonte temporal comumente utilizado pela economia 

ambiental neoclássica (MUELLER, 2012). 

Em relação aos recursos das florestas naturais, a categorização destes como bens 

gratuitos, gerou uma ausência analítica sobre a possibilidade de externalidades ou falhas de 

mercado. Atualmente, em função da pauta ambiental posta, busca-se a alocação ótima dos 

recursos florestais alinhados ao manejo florestal sustentável dos recursos. 

 

Externalidades 

 

A existência de externalidades implica na imposição de um custo ou um benefício à 

atividade produtiva sem que se tenha que pagar por isso (custo adicional). Sendo, portanto, 

positiva ou negativa, dependendo da análise do custo-benefício (AC/B). No extrativismo da 

castanha e de outros produtos florestais não madeireiros, a manutenção dos estoques da 

biodiversidade biológica e da floresta em pé atua como externalidade positiva da economia 

extrativista. Já o desmatamento e outras formas de uso além dos limites de resiliência dos 

ecossistemas florestais representam uma externalidade negativa para o processo produtivo 

extrativista. 
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Falhas de mercado 

  

O uso inadequado e sem critérios dos recursos naturais, em muitos casos escassos, 

tem como uma de suas causas, segundo a perspectiva neoclássica, a falta de um mercado para 

os mesmos. Ou mesmo a alocação ineficiente dos recursos ofertados pelo ambiente florestal, 

em termos de bens (madeira, água, solo, vegetais, etc.) e/ou serviços (amenidades climáticas, 

paisagens, etc.) pode gerar falhas de mercado.  

No setor florestal, para os recursos não madeireiros, um dos problemas existentes é a 

ausência de um sistema de preços que expresse o valor dos recursos e isso faz com que sua 

utilização resulte em distorções no comércio e na sociedade de modo geral. Um exemplo 

desse fenômeno é o fato do sistema econômico não reconhecer os benefícios sociais e 

ambientais gerados pelo extrativismo praticado pelas populações tradicionais que exploram 

áreas de florestas nativas. Pode-se argumentar que uma das causas dos atuais índices de 

desmatamento registrados na Amazônia é a inexistência de mercados que remunerem serviços 

prestados pelos recursos naturais, relacionados com funções atmosféricas, serviços hídricos, 

biodiversidade e outros. Esses serviços possuem valor econômico segundo a economia 

ambiental, porque existem consumidores que estariam dispostos, em princípio, a pagar por 

eles, mas não o fazem por que não há mercados.  

O extrativismo da castanha, ponto de partida de nossa pesquisa, tem sido visto pela 

economia convencional ainda como uma atividade da economia invisível. Os críticos 

econômicos afirmam que as economias extrativas são inerentemente ineficientes, por serem 

marginais e flutuantes (HOMMA, 1989, 2003 e 2012).  

Por fim, as críticas supõem o extrativismo como algo imóvel e incapaz de evoluir 

tecnologicamente e de se adaptar às novas condições. Sem apresentar se a evolução 

tecnológica é uma demanda dos extrativistas e de fato a solução para o mercado dos PFNM. 

Quais os dispositivos de mercado existentes, como sobreviver com uma atividade secular e 

importante para a manutenção da floresta?  
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CAPÍTULO I  
 

 

O MERCADO DA CASTANHA-DO-BRASIL NA AMAZÔNIA BRASILE IRA 
 

RESUMO 
 

O objetivo deste capítulo foi analisar a dinâmica do mercado da castanha-do-Brasil na 

Amazônia brasileira nos últimos dez anos, com a estimação da função oferta e função 

demanda pelo Método dos Mínimos Quadrados Ordinários. Este trabalho, considerando-se 

alguns limites impostos pela teoria econômica, apresenta as variáveis que exercem maior 

influência na constituição da oferta, da demanda e quais as tendências do mercado da castanha 

produzida na Amazônia brasileira. Os resultados mostraram que para uma melhor 

compreensão da demanda são necessários estudos com maiores detalhamentos, pois as 

modelagens não atenderam às pressuposições da teoria econômica, revelando que toda oferta 

é demandada no mercado. Em relação à oferta, identificou-se a inelasticidade ao preço (Ɛ = -

0,50). Constatou-se, também, que a quantidade demandada absorve além da produção 

disponível, ou seja, a produção de castanha ocorre em contradição à lógica de mercado, o 

produtor não pode garantir que para toda demanda existirá uma oferta correspondente. Em 

tese, essa rigidez da oferta no processo extrativista nas florestas naturais poderia ser 

flexibilizada pelo cultivo da espécie. Entretanto, plantios de castanha-do-Brasil na Amazônia 

brasileira ainda não evidenciam eficiência econômica e mercadológica em se tratando de 

plantios para a produção de amêndoas. 

 

Palavras-chave: Produtos florestais não madeireiros; oferta; demanda; elasticidade-preço; 

concorrência perfeita. 
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ABSTRACT 

 
The goals of this chapter was to analyze the market dynamics of Brazil nuts in the Brazilian 

Amazon in the last ten years, with the estimation of the supply and demand function by the 

Ordinary Least Squares Method. This work, considering some limits imposed by economic 

theory, presents the variables that exert greater influence on the constitution of supply, 

demand and what the market trends of the nut produced in the Brazilian Amazon. The results 

showed that for a better comprehension of the demand, its necessary studies with more detail, 

since the modeling did not attend to the presuppositions of the economic theory, revealing 

that all supply is demanded in the market. In relation to the offer, the inelasticity was 

identified at the price (Ɛ = -0.50). It was also found that the quantity demanded absorbs not 

only the available production, that is to say, the production of chestnut occurs in contradiction 

to the market logic, the producer can not guarantee that for every demand there will be a 

corresponding supply. In theory, this rigidity of supply in the extractive process in natural 

forests could be made more flexible by the cultivation of the species. However, Brazil nut 

plantations in the Brazilian Amazon have not yet demonstrated economic and market 

efficiency in the case of almond production plantations. 

 

Keywords: Non-timber forest products; offer; demand; Price elasticity; Competition. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Brasil está entre os principais detentores de recursos florestais abundantes do 

mundo, por possuir extensas áreas de florestas tropicais. Por isso, a economia na região da 

Floresta Amazônica historicamente carrega consigo implicações ecológicas e ambientais. 

Independente da localização, os empreendimentos precisam fazer com que sua eficiência 

econômica se paute, necessariamente, pelas alternativas de preservação do meio ambiente e 

geração de renda para as populações que vivem na região.  

Vários são os produtos e serviços passíveis de serem extraídos da floresta, dentre os 

quais: alimentos, produtos medicinais, especiarias, resinas, gomas, látex, vida selvagem, 

combustível, madeira, turismo, entre outros. Em se tratando do aspecto mercadológico, dentre 

os produtos florestais não madeireiros, há destaque para a castanha-do-Brasil (Bertholletia 

excelsa Blonp.).  

A produção mundial da castanha corresponde às ofertas do Brasil, Bolívia e Peru, 

sendo que a Bolívia lidera a produção não só com capacidade técnica, mas com qualidade 

sanitária e maior valor agregado da atividade (MENEZES, 2005; HOMMA, 2008). No Brasil, 

a castanha pode ser encontrada em parte da Amazônia Legal; sendo a região norte responsável 

por 95% da produção nacional de castanha. O estado do Amazonas participa com 36% na 

produção nacional, o Acre com 22,74% e o Pará com 21,53%, esses estados são os principais 

produtores de castanha no país (IBGE, 2014).  

No ano de 2012, na Amazônia Legal foram produzidas 38.810 toneladas de 

castanhas, com a obtenção de receita estimada em R$ 68.437.000,00 (sessenta e oito milhões, 

quatrocentos e trinta e sete mil reais). Com implicações na vida social das comunidades 

tradicionais, e, de modo simultâneo, o extrativismo da castanha gera recurso econômico para 

essas populações, atomiza o comércio da castanha, dá suporte para as economias regionais, 

além de promover a conservação da floresta (CLAY et al., 2000; TONINI et al., 2008). 

Embora os valores com a comercialização da castanha sejam expressivos para a 

economia local e nacional, essa atividade ainda perfaz uma economia invisível, com pouca ou 

nenhuma informação econômica robusta e completa sobre a configuração do mercado no 

curto e no longo prazo. Sabe-se, no entanto, que essa atividade produtiva é responsável por 

complementar a renda de muitas comunidades na Amazônia. 
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Na porção sul da Amazônia brasileira (não seria do Amazonas, ou melhor do médio 

rio Madeira?), o uso de técnicas de boas práticas no extrativismo da castanha, ao 

considerarmos os períodos em que as técnicas não eram utilizadas, reconfigurou os preços e 

possibilitou aos extrativistas a obtenção de melhores margens com a comercialização da 

amêndoa. O extrativismo da castanha-do-Brasil nessa região é realizado por diversas 

comunidades distribuídas ao longo dos rios principais e seus afluentes; parte da 

comercialização no local acontece de forma cooperativa, o que possibilita que as comunidades 

extrativistas consigam refinar o produto e colocá-lo no mercado com maior valor agregado à 

castanha da região. Mesmo com evidência mercadológica, assim como outros produtos 

florestais não madeireiros, a castanha enfrenta as mesmas limitações quanto a sua economia 

de escala, a definições para a prática do manejo, a regulações do processo produtivo e a 

distorções nos preços praticados. Assim sendo, restam divergências sobre a viabilidade 

econômica da atividade extrativa da castanha.  

Os produtos florestais não madeireiros de origem extrativa, em geral, mostram 

restrições na evolução de seus mercados. As condições de viabilidade ainda necessitam de 

maiores detalhamentos de como se estabelece as relações no mercado; não há, por exemplo, 

regulamentação via governo; planejamento técnico da produção, esclarecimentos sobre o 

fomento e defesa do setor, ação direcionada para a geração de novas tecnologias, 

simplificação na elaboração de planos de manejo e de conservação e, por fim, o conhecimento 

e o respeito ao limite máximo de exploração sustentável da espécie em floresta nativa. 

Como as análises econômicas são incipientes e necessárias, este trabalho visa 

apresentar o comportamento do mercado da castanha-do-Brasil, explicitando quais variáveis 

exercem maior influência nas funções de demanda e oferta; quais as perspectivas do mercado 

e como se configura a produção e a subsistência dos extrativistas da castanha na Amazônia 

brasileira. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A estrutura de mercado da castanha-do-Brasil 

 

O mercado é um mecanismo que organiza e ordena as trocas de bens e serviços e 

suas condições sinalizam quais são os estados correntes das curvas de oferta e demanda 

(THOMPSON JR e FORMBY, 1998).  Ademais, o comportamento da curva de oferta e 

demanda também depende do tipo de mercado em que se opera. O ambiente econômico ou a 

estrutura do mercado define cada modelo de mercado existente (LEFTWICH, 1960; AWH, 

1979). 

Num mercado em equilíbrio, preço e quantidade são determinados simultaneamente 

nas análises da oferta e da demanda. O equilíbrio se refere às condições do mercado, as quais, 

uma vez atingidas, tendem a persistir no tempo (MAGALHÃES, 2005). 

 
Tabela 1 - Classificação dos mercados 

 
Número de 
empresas 

Natureza do Produto 
Homogêneo Diferenciado 

Muitas Concorrência Perfeita Concorrência Monopolista 
Poucas Oligopólio Puro Oligopólio Diferenciado 
Uma Monopólio Não se aplica 

Fonte: Adaptado de Awh (1979). 
 

O mercado da castanha-do-Brasil tem características próximas ao da concorrência 

perfeita (Tabela 1), sendo que há um grande número de pequenos produtores e compradores 

que transacionam o volume produzido. Em algumas regiões produtoras pode prevalecer o 

monopsônio por conta concentração das vendas para reduzidos compradores que intermediam 

a comercialização e beneficiamento; na estrutura de mercado monopsonista, o comprador tem 

poder de mercado, devido ao fato de poder influenciar os preços do produto ao definir a 

quantidade comprada. Desse modo, a elasticidade da oferta que irá definir seus ganhos.  

Na Amazônia brasileira, grosso modo, a escala de produção eficiente é alcançada 

com a formação de associações e cooperativas. Trata-se de um mercado em que nenhum 

produtor ou comprador, atuando isoladamente, consegue influenciar o preço, ou seja, são 

tomadores de preços. Outra característica desse mercado é o fato da castanha ser um produto 
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homogêneo, visto que a amêndoa comercializada por um produtor é idêntica aos dos demais 

produtores (diferenciação de produto). Além disso, o fluxo de informações sobre preços, frete, 

transporte, salários, estrutura de beneficiamento, entre outros, é de conhecimento de todos 

agentes no mercado da castanha. E, por fim, não existem barreiras que impeçam a entrada 

e/ou saída, em qualquer tempo, dos agentes que atuam ou desejam atuar nesse mercado. 

 

Os mecanismos de demanda e oferta da castanha-do-Brasil 

 

A economia extrativa tem início com a descoberta do recurso natural embutido de 

utilidade ou possibilidade econômica para o homem. Para Homma (1993), os produtos 

oriundos do extrativismo em florestas nativas, assim como a castanha-do-Brasil, apresentam, 

a priori, um padrão de ciclo de vida produtivo constituído por quatro fases distintas (Figura 

1), em que a sequência produtiva natural, com a expansão do mercado, finda com a 

domesticação do recurso.  

Na primeira fase, que é a de expansão, produção e a comercialização do produto 

extrativo apresenta rápida expansão. Ainda há reservas consideráveis do produto na floresta e, 

pelo fato de ser novo no mercado, inexiste substitutos sendo comercializados.  

A segunda fase representa o ajuste entre a oferta e a demanda pelo produto, próximos 

do limite produtivo máximo. Em decorrência dessa estabilização, há um aumento nos preços, 

a demanda torna-se crescente podendo estar acima da capacidade de oferta do produto e os 

custos marginais da produção passam a ser mais elevados. 
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Figura 1 – Ciclo do extrativismo. 
Fonte: (Homma, 1993). 

 

Na terceira fase, tem-se uma produção estável tendendo ao declínio. A atividade 

extrativa, sem intervenção ou sem a domesticação, pode causar a extinção do recurso. Esse 

declínio está associado tanto à quantidade quanto à qualidade do produto ofertado. O esforço 

produtivo necessário eleva-se e com ele os custos de produção.  

A quarta fase é a do plantio racional, que após o extrativismo ou concomitante a ele, 

tendo início durante a fase da estabilização da produção, o interesse econômico orienta à 

domesticação do recurso. Para o estabelecimento desta fase são necessários recursos 

tecnológicos para a domesticação e preços favoráveis em relação à demanda e oferta 

existentes. 

A curva da oferta é definida pelas quantidades de um bem ou serviço que os 

produtores estarão dispostos a ofertar a um determinado nível de preço, mantidos outros 

fatores, que afetam as quantidades ofertadas constantes (ceteris paribus). Ao contrário do 

comportamento da demanda, quando o preço da mercadoria aumenta, os produtores se sentem 

incentivados a aumentar a produção do bem ou serviço. Enquanto a curva da demanda é 

negativamente inclinada, a da oferta é positivamente inclinada. Tanto a quantidade 

demandada quanto a quantidade ofertada dependem de uma série de fatores, sendo um dos 

mais relevantes o preço da mercadoria (Figura 2). 

Pela curva de demanda, se podem fazer diferentes leituras do mercado: a que associa 

cada quantidade consumida ao preço máximo admitido pelo consumidor e a de que preços 
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elevados orientam os compradores a reduzirem a quantidade demandada do bem ou serviço. 

Além disso, as equações de demanda mostram como as mudanças no preço levam os 

consumidores a alterarem a quantidade de um bem ou serviço que desejam adquirir, o preço é 

a causa e a quantidade demandada é o efeito. Neste caso, há uma relação inversa da 

quantidade demandada e os aumentos de preços. 

 

 

Figura 2 – Curvas da oferta e da demanda do mercado. 
Fonte: PINDYCK e RUBINFELD (2010). 

 

Homma (1993) reporta que em se tratando da oferta potencial (S) e da demanda 

potencial (D), dado o crescimento do mercado, a melhoria do processo produtivo, do 

transporte e da comercialização, a tendência ao equilíbrio ocorre com o crescimento da 

demanda (Figuras 3a, 3b e 3c).  

Os produtos florestais não madeireiros, de modo geral, apresentam uma oferta 

bastante inelástica em função do potencial produtivo da floresta e da sua manutenção 

sustentada no tempo. Inicialmente, os produtos contam com uma demanda reduzida, por conta 

do desconhecimento do produto; e uma oferta mais alargada em relação ao nível de procura 

no mercado; enquanto a oferta potencial, por conta da limitação natural da produção da 

espécie, atinge o limite máximo da expansão e em seguida retrai-se (Figuras 1e 3a). 
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Figura 3a – Projeção de oferta e demanda do produto extrativo na fase inicial.  
Adaptado de HOMMA (1993). 
 

Esse processo aconteceu com o açaí, quando o conhecimento sobre seus benefícios à 

saúde ganhou amplitude social, indivíduos com maior renda passaram a consumir o produto 

que antes era mais direcionado à sobrevivência de populações rurais de baixa renda (Figura 

3b). 

 

Figura 3b - Projeção de oferta e demanda do produto extrativo na fase de expansão e 
estabilização.  
Adaptado de HOMMA (1993). 

 

A expansão mercadológica estimula o investimento na produção, o que pode resultar 

numa pressão maior sobre o produto disponível na floresta (Figura 3b). A intensificação da 

exploração pode atingir a fase final do extrativismo, deslocando a curva da oferta para 

esquerda. O aumento da quantidade produzida/coletada reduz o estoque natural do recurso por 

conta da oferta inelástica, há um aumento de preços e excesso de demanda - teoria do 

equilíbrio neoclássico walrasiano (HICKS, 1965). 

No longo prazo, os aumentos de preços não seriam mais suportados pelo mercado, 

como a oferta inelástica não atende os níveis de demanda existentes haveria o estímulo à 

domesticação, senão houver o aniquilamento pelo aumento da produtividade imediata. 



32 

 

Considerando-se um ambiente competitivo, a ideia de equilíbrio parcial no lado da oferta irá 

associar a função de cada preço do produto com a quantidade ótima de produto a ser ofertada 

pelos produtores. 

 

Figura 3c – Projeção de oferta e demanda do produto extrativo na fase de declínio 
(aniquilamento e coleta).  
Adaptado de HOMMA (1993). 
 

Os modelos elementares de oferta e demanda – que incluem os conceitos de curva de 

oferta e de demanda - são de grande importância para o entendimento da maneira como os 

preços mudam e como outros fatores identificados no mercado podem afetar as quantidades 

demandadas e ofertadas.  

A demanda e a oferta são os principais formadores de preços de produtos não 

madeireiros nos mercados internos e externos. Para o mercado de castanha-do-Brasil, a 

demanda apresenta a quantidade que os consumidores estariam dispostos a comprar para cada 

nível de preço. A teoria da demanda coloca os consumidores individuais como “racionais”, 

sendo capazes de escolher a melhor quantidade possível de cada bem em função de seus 

orçamentos, dos preços de cada produto, de suas preferências, dos preços dos bens substitutos 

e dos bens complementares. A lei da demanda postula que o preço e a quantidade demandada 

num determinado mercado estão inversamente relacionados. Desse modo, quanto mais alto 

for o preço de um produto, menos as pessoas estarão dispostas ou poderão comprá-lo. Quando 

o preço de um bem sobe, o poder de compra da população diminui e os consumidores mudam 

para bens substitutos, que possivelmente estejam mais baratos (PINDYCK e RUBINFELD, 

2010).  

 Os estudos da dinâmica de mercado para a castanha ainda são limitados, em função 

das informações disponíveis, e pouco se conhece do cenário microeconômico de quem 

demanda, o quanto demanda e principalmente como alinhar oferta com a capacidade 

ecológica da espécie. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

Área de Estudo 

 

A Amazônia Legal (AMZ-L) é uma área que corresponde a 61% do território 

brasileiro e engloba a totalidade de oito estados (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, 

Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e parte do Estado do Maranhão (a oeste do meridiano 

de 44ºW), perfazendo 5,0 milhões de km², sua criação foi em decorrência da Lei nº 1.806 de 

06 de janeiro de 1953. A população está estimada em 25 milhões de habitantes (MARTA JR 

et al., 2011; IBGE, 2014).  

O conceito de Amazônia Legal foi instituído em 1953 e seus limites territoriais 

decorreu da necessidade de planejar o desenvolvimento econômico da região, por isso, não se 

resume ao ecossistema de selva úmida, que ocupa 49% do território nacional e se estende 

também pelo território de oito países vizinhos. Os limites da Amazônia Legal foram alterados 

várias vezes em consequência de mudanças na divisão política do Brasil (IPEA, 2008). 

Segundo a classificação de Köppen a AMZ-L está submetida ao grupo de clima 

chuvoso A, com estação seca bem definida. As chuvas distribuem-se em duas épocas distintas 

(de novembro-dezembro até maio-junho). Os oxissolos e Ultissolos são os solos dominantes 

(EMBRAPA, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Localização da área de 
estudo: Amazônia Legal, Brasil. 
Fonte: Rabello (2004).  
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Fonte de dados 

 

Os dados foram obtidos no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), no Instituto Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas 

(IDAM), Serviço Florestal Brasileiro (SFB), Instituto de Pesquisas Econômicas 

Aplicadas (IPEA), Ministério da Saúde - DATASUS. e no Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE). Para compor a análise foram utilizados dados coletados 

para os anos de 1958 a 2012 os dados de produção, as importações e as exportações 

foram coletadas no Sistema Aliceweb e nos anuários da Secex/MDIC, disponíveis a 

partir do ano de 1975. 

As séries dos dados sobre a quantidade produzida, quantidade exportada, a 

quantidade importada, os preços, malha viária e desmatamento são de periodicidade 

anual, compreendendo os anos de 1994 a 2012, alinhados à atual moeda brasileira. As 

informações financeiras relativas a preços e salários foram deflacionados devido à 

constante desvalorização da moeda nacional e internacional, por isso optou-se em 

trabalhar com os valores reais em moeda de valor corrente (Real e Dólar Americano) a 

fim de absorver as variações ocorridas com os preços da castanha ao longo do tempo. 

Em geral, os deflacionamentos são realizados por meio de um índice geral de preços ou 

outro índice qualquer de inflação acumulada. Para a análise da castanha, ou de qualquer 

produto florestal não madeireiro, o ideal é utilizar um índice de preços que reflita a 

inflação do setor; por este motivo optou-se pelo índice nacional de preços ao 

consumidor amplo (IPCA) no caso brasileiro e pelo índice de preços ao consumidor 

(IPC) no caso americano.  

 

Procedimentos metodológicos 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados neste estudo envolveram as 

quantidades produzidas e preços da castanha-do-Brasil na Amazônia Legal. Os dados 

utilizados nesta pesquisa referentes a quantificação e valor da produção, população, taxa 

de inflação, área de desmatamento, malha viária pavimentada, bem como o produto 

interno bruto per capita no período de 1994 a 2012, foram obtidos junto ao Instituto 
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Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), 

ao Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), e do Ministério da Saúde - 

DATASUS. O levantamento também constou de investigação bibliográfica e 

documental e Serviço Florestal Brasileiro (SFB). 

Para a obtenção das taxas de crescimento e das estimativas dos modelos 

econométricos da quantidade demandada e ofertada da castanha-do-Brasil na Amazônia 

brasileira foram especificadas pelas equações a seguir (GUJARATI e PORTER, 2011):  

Yt= Y0 (1+r)T, sendo: 

Yt = o preço ou a quantidade considerando a taxa r ao longo do tempo; 

Y0 =  o preço ou a quantidade inicial; 

r = taxa composta; 

T = o período analisado.  

A análise da taxa de crescimento permite verificar a real magnitude da 

tendência da série no período. Aplicando o logaritmo em ambos os lados da equação, 

chega-se à equação lnYt = lnY0 + T ln(1+r), fazendo β1 = lnY0 e β2 = ln(1+r) e, ao 

reescrever a função tem-se lnYt =β1 + β2T. Sendo β2 a taxa de crescimento instantânea. 

Após inserir o termo do erro aleatório, obtém-se: lnYt =β1 + β2T + Ɛt, representando o 

modelo econométrico para a taxa de crescimento. Com o β2 tem-se a taxa de 

crescimento instantânea e tomando-se o antilogaritmo do β2, estimado, subtraindo-o de 

1 e multiplicando a diferença por 100, ou seja, [antilog (β2) – 1]*100 obtém-se a taxa de 

crescimento composta (GUJARATI e PORTER, 2011).  

As equações foram estimadas em suas formas lineares e para calcular as 

elasticidades-preço da demanda e oferta recorreu-se ao seguinte índice, de acordo com 

Gujarati (2011): considerando-se a equação Y = a + bX, a elasticidade será igual a 

b*(Xmédio/Ymédio), onde Y é a quantidade, X o preço, a e b são os parâmetros. O 

coeficiente é a própria elasticidade, ou seja, com a taxa de crescimento pode-se obter a 

%∆Q e a %∆P, sendo a variação percentual da quantidade ofertada dividida pela 

variação percentual do preço (SILVA et al., 2005), conforme as equações a seguir.  
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Medida da Elasticidade (E): 

E = -∆Q/Q/∆P/P 
 

                 E = -∆Q *  P   
 Q   ∆P 

                 E = -∆Q *  P 
 ∆P    Q         

As equações de oferta e de demanda representam matematicamente o mercado 

da castanha-do-Brasil e sinalizam as relações entre as mudanças nas variáveis preços, 

renda, custos, quantidades ofertadas e demandadas. Na operacionalização do modelo, 

usou-se o Método dos Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) para estimar os 

parâmetros da equação de demanda e de oferta.  

De acordo com a Teoria Econômica e a disponibilidade dos dados para a 

demanda por castanha na Amazônia Legal, utilizou-se o seguinte modelo:  

Qd = f (Pt, PIBpc, Pop, t )                 Modelo Econômico Formal 

lnQd = α0 + α1lnPt + α2lnPIBpct + α3Pop + α4t + Ɛ                  Modelo 

Econométrico,   

onde:  Qd = Quantidade demandada de castanha-do-Brasil (tonelada); 

Pt = Preço real anual da castanha (R$/Kg) no ano t; 

PIBpc = Produto Interno Bruto per capita (Reais); 

Pop = População; 

t =  tempo; 

Ɛt = Termo de erro da equação de demanda. 

α0, α1, α2 e α3  são os parâmetros estruturais do modelo. Conforme a teoria, 

para os parâmetros α a estimar, esperam-se os seguintes sinais: α1 < 0, α2 > 0 e α3 > 0. 

Na demanda espera-se que o comportamento do preço seja inverso ao da quantidade 

demandada. De acordo com a teoria econômica, com aumento dos preços da castanha, a 

tendência é que a haja uma diminuição da quantidade demandada. No caso da renda per 

capita é uma variável de relação direta com o consumo de castanha. Aumentando-se a 

renda, há uma disponibilidade monetária maior para o consumo da castanha e da mesma 

forma a retração do consumo ocorrerá com a redução da renda. E, espera-se que a 

produção aumente ao longo dos anos. 
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Para a oferta, o modelo matemático utilizado foi:  

Qo = f (Pt, SM, Prod Mel, MVP, DAM, t)                    Modelo Econômico Formal 

lnQd = β0+ β1lnPt + β2lnSMt + β3lnProd Melt + β4lnMVPt+ β5lnDAM t  + β6t + Ɛ  

                         Modelo Econométrico, onde:  

Qo = Quantidade ofertada de castanha-do-Brasil (tonelada); 

Pt = Preço real anual da castanha (R$/Kg) no ano t; 

SMt  = Salário Mínimo Real (Reais); 

Prod Melt  = Produtividade da Melancia (kg/hectare); 

MVPt  = Malha Viária Pavimentada (Km); 

DAM t  = Desmatamento Amazônia Legal (Km2); 

t =  tempo no ano t; 

Ɛt = Termo de erro da equação de oferta. 

β0, β1, β2, β3, β4,  β5 e β6 são os parâmetros do modelo, para os quais, conforme a 

teoria, esperam-se os seguintes sinais: β1 > 0, β2 < 0, β3 > 0, β4 > 0, β5 < 0 e β6 > 0. 

Tendo como base a teoria econômica, mais especificamente a teoria da oferta, as 

relações existentes entre o regressando (oferta de castanha) e seus regressores (preços, 

renda obtida, malha viária e desmatamento) espera-se que um aumento do preço médio 

recebido pelos produtores por tonelada leve a um aumento na oferta, coeteris paribus, 

tendo em vista que um aumento no preço é interpretado como um estímulo à produção e 

ao aumento da renda obtida. Espera-se um sinal positivo para tal coeficiente (Pt). Dado 

um aumento da malha viária (MVP), coeteris paribus, se espera um aumento direto da 

oferta de castanha (Qo), sendo que se aumenta a malha viabiliza a disponibilização do 

produto no mercado, com tanto que a extração não seja atingida por intempéries, espera-

se um sinal positivo para tal coeficiente. O inverso ocorre com o desmatamento (DAM), 

que implica em aumento no custo de extração com impactos diretos na taxa de 

crescimento da oferta (retração). 

A castanha-do-Brasil gera produtos sem bens substitutos e/ou complementares 

evidenciados. Desse modo, o modelo para a demanda não os incorpora. No modelo de 

oferta há a possibilidade de substituição da coleta da castanha pela produção de 

melancia, mandioca ou banana, a depender do custo de oportunidade no período. 

Em resumo, para analisar o mercado de castanha-do-Brasil, tomou-se como 

referência para esta análise o preço, o salário mínimo, a produção de melancia, a malha 

viária, o desmatamento, produto interno bruto e o tempo como variáveis exógenas; a 
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partir de análises teóricas e estatísticas de testes com o modelo login, foram ajustadas as 

equações (1) e (2) como explicativas da oferta e da demanda de castanha na Amazônia 

brasileira.  

Qd =  β0 + β1Pt  + β1SMt  + β2Prod Melt  + β3MVPt  + β4DAM t  + β5t + Ɛ (1) 

Qo =  α0 + α1Pt + α1PIBpct  + α2t + Ɛ (2) 

 
Tabela 2 – Variáveis Endógenas e Exógenas do modelo econométrico da castanha-
do-Brasil na Amazônia brasileira*. 
 

 
Para validação dos resultados foi assumido que o mercado opera em uma 

estrutura de concorrência e que as elasticidades-preço da demanda e oferta não são 

completamente elásticas ou completamente inelásticas. Como os modelos têm duas 

equações estruturais e duas variáveis endógenas, tratam-se de modelos completos. O 

tratamento dos dados foi realizado com a utilização do software Excel e as equações 

foram estimadas com o software E-Views 8.0.  

Variáveis Descrição Unidade
Endógenas

Oferta de castanha-do-Brasil ton
Qd castanha Demanda de castanha-do-Brasil ton
Exógenas

Preço anual da castanha-do-Brasil R$/kg
SM Salário mínimo R$
Prod Mel Produção de melancia Kg/ha
MVP Malha viária pavimentada Km
DAM Desmatamento na Amazônia

Produto Interno Bruto per capita R$

Qo castanha

Pt 

Km2

PIBPC
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Caracterização do Mercado 

 

Além do uso da castanha na alimentação das populações na Amazônia não foi 

identificado no trabalho outros produtos que a substitua na dieta alimentar. Nem mesmo 

no mercado identificou-se um bem substituto. Ademais, aproximadamente 75% da 

produção total é consumida no mercado interno (Figura 5). 

 

Figura 5 – Balanço da oferta e da demanda de castanha no Brasil. 
Fonte: IBGE, Secex e MDIC. 
 

Neste estudo, constatou-se, também, que não existe diferenciação na 

composição da castanha-do-Brasil, inclusive para boa parte dos PFNM da Amazônia 

brasileira; além disso, considerando que a quantidade de castanha disponível é 

significativa, ou seja, tem-se escala de produção, com possibilidade de livre entrada e 

saída no mercado, pode-se dizer que a produção de castanha na Amazônia brasileira se 

aproxima de um mercado competitivo. No entanto, em determinadas regiões, as 

associações e cooperativa têm poder forte, tratando-se de oligopólios com solução de 

conluio. Em outras áreas há o monopólio de empresários, principalmente os que 

conseguem efetivar as compras das castanhas com as famílias por serem únicos 



40 

 

compradores. Entretanto, como analisar a exclusividade produtiva da Amazônia? É um 

questionamento ainda sem respostas para o mercado da castanha e de outros produtos 

autóctones da Amazônia. 

Os produtores são de pequeno porte (geralmente famílias), com pouca 

experiência de comercialização, dependente das políticas públicas, com acesso limitado 

ao crédito e com altos custos de produção por conta da logística para dispor o produto 

no mercado para além da Amazônia legal no caso do Brasil. Embora seja um mercado 

restrito e espacializado (região produtora), a escala de produção é viabilizada pela 

formação de associações e cooperativas, que reúnem a produção para o beneficiamento 

e a comercialização. Sendo o maior produtor o estado do Amazonas (Figura 6). 

 

Figura 6 - Quantidade (tonelada) de castanha-do-Brasil extraída por estados 

produtores entre 2004 e 2012.  

Fonte: IBGE (2014). 
 

Produção  

Em 2012, a produção brasileira de castanha-do-Brasil foi de 38,8 toneladas, 

com receita estimada em R$ 68.437.000,00 (sessenta e oito milhões, quatrocentos e 

trinta e sete mil reais), valor 1,40% menor que o obtido no ano de 2011 em função da 

queda na quantidade produzida. Essa queda interrompeu um ciclo de crescimento 

continuado da produção desde o ano de 2006. 
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Figura 7 - Quantidade (tonelada) de castanha-do-Brasil extraída por estados 
produtores em 2012 da Amazônia Legal.  
Fonte: IBGE (2014). 

O mercado dessa produção opera em dois fluxos comerciais, de acordo com a 

CONAB (2012), que se direcionam para o consumo interno e para exportação. Essa 

relação tem se comportado na proporção de 25 a 30% para exportação e 70 a 75% para 

consumo interno (Figura 7). Os principais destinos da exportação são a Bolívia, seguida 

dos Estados Unidos, Hong Kong, Europa e Austrália (Figura 8 e 9). 

 

Figura 8 - Principais países importadores de castanha-do-Brasil, fresca ou seca, 
com casca, em 2010, em toneladas.  
Fonte: FAOSTAT, 2012. 
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Figura 9 - Registro de importação de castanha-do-Brasil, fresca ou seca, entre 2008 
e novembro de 2012, em toneladas.  
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2014. 

 

A retração do mercado ocorre em função da qualidade da castanha ofertada ao 

mercado internacional e da restrição tecnológica do setor (SANTOS et al., 2010). Além 

disso, o Brasil embora seja o maior produtor de castanhas tem perdido espaço no 

mercado para o Peru e para a Bolívia (PERES et al., 2003). Atualmente, o Brasil 

exporta castanha com casca para a Bolívia, que a beneficia e comercializa com o resto 

do mundo (SANTOS et al., 2010).  

Alguns estudos imputam a restrição na evolução do mercado de PFNM a 

fatores ligados à oferta, concluem Homma (1993, 2006, 2012), Almeida et al. (2009) e 

Calderon (2013). No geral, a produção não madeireira apresentou melhores índices no 

ano de 2013 quando comparados aos de 2012. Em 2014 as expectativas são otimistas 

com a projeção da demanda de muitos desses produtos para cima (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Taxas de crescimento e da dinâmica do mercado da castanha-do-Brasil 

na Amazônia brasileira. 

 

Período Taxa de Variação Anual 
(%) 

Tendência do deslocamento 
das Curvas de 

Oferta/Demanda Preço Produção 

1973 a 1990 -10,71 -2,13 DEMANDA  – para a 
esquerda. 

1990 a 2000 17,55 -3,97 OFERTA – para a esquerda. 
2000 a 2010 -1,02 2,63 OFERTA – para a direita. 
    
1982 a 2005 -2,08 2,51 OFERTA – para a direita. 
Expansão ∆ positiva ∆ positiva Curva de demanda desloca-

se para direita 
Retração ∆ negativa ∆ negativa Curva de demanda desloca-

se para esquerda. 
Expansão ∆ negativa ∆ positiva Curva da oferta desloca-se 

para direita. 
Retração ∆ positiva ∆ negativa Curva da oferta desloca-se 

para esquerda. 
Fonte: Adaptado de Almeida et al. (2009) e Calderon (2013). 

 

A análise econômica a partir da análise da elasticidade-preço da oferta, indica 

que a oferta é inelástica a preços, pois sua elasticidade é menor que 1, esta elasticidade 

indica que uma variação de 1% no preço pago aos produtores, tende a ocasionar uma 

variação positiva de % na oferta do produto. A elasticidade da oferta, em relação à área 

do plantio, indicou que uma variação de 1% na área produzida, tende a ocasionar uma 

variação positiva de 1,216% na oferta de castanha (Tabela 3).  

Com relação à elasticidade-preço dos insumos, indicou que uma variação de 

1% no custo da extração, tende a ocasionar uma variação negativa de 0,015% na oferta 

de castanha.  A elasticidade da oferta com relação à variável tecnologia indicou que 

variação de 1% no investimento em tecnologia, tende a ocasionar uma variação positiva 

de 0,06% na oferta de castanha.  

O lado da oferta 

Com o declínio das atividades gomíferas, houve a necessidade de 

diversificação das atividades produtivas, como elemento processual da expansão 

capitalista na Amazônia, concorrendo para a redistribuição de mão-de-obra por outras 

atividades econômicas no interior amazônico, em face da crise no extrativismo 
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(CHAVES, 2011). Não só a da castanha, mas a atividade econômica dos principais 

produtos florestais não madeireiros mais comercializados (79% do total) no período de 

1973 a 2010 operou em queda (Figura 10). A castanha teve uma produção média 

comercializada no período de 42 mil toneladas. Nesse mercado, centralizado em poucos 

compradores, não havia cobranças quanto à qualidade fitossanitária da amêndoa e, até 

1974, toda produção era para o consumo interno.  

No período de 1975 a 1990, metade da produção de castanha abastecia o 

mercado interno e a outra metade era exportada, há escassez de registros sobre 

quantidade importada. Nesse período, a economia proposta para a Amazônia estava 

ligada a exploração em curto prazo dos recursos naturais, principalmente da borracha. 

Outros fatores que pode ter influenciado a taxa de variação do preço negativamente são 

o processo inflacionário e o incentivo à industrialização no período.  

No plano econômico brasileiro, o período de 1974/84 foi marcado pelo auge e 

o esgotamento do modelo de crescimento vigente no país desde os anos de 1950, isto é, 

do modelo de industrialização por substituição de importações (ISI), comandada pelo 

Estado (através de investimentos e crédito públicos) e fortemente apoiada no 

endividamento externo.  

Na série histórica da produção analisada é possível observar que, entre os anos 

de 1975 e 2012, houve uma redução na produção da castanha na ordem de 24,97%. 

Constata-se também que o crescimento no consumo aparente1 foi de 110,84% no 

mesmo período. Nas pautas de exportações e importações de castanha, houve redução 

no total exportado na ordem de 67,53% e um aumento nas importações de 533,35%.  

Isso implica que o total da produção de castanha não é suficiente para abastecer o 

mercado interno e externo, concomitantemente. Esse modelo produtivo faz com o Brasil 

importe castanha já beneficiada, sendo a principal via, por conta da logística e dos 

tratados comerciais, a Bolívia. 

Além dessa defasagem produtiva, a série mostra que não há, desde a década de 

1980, variações bruscas na estrutura de preço, produção e consumo da castanha. Em 

todo o período analisado, exceto alguns anos (1976 e 1999), o Brasil se caracterizou 

como um exportador líquido de castanha, para o ano de 2012, por exemplo, a diferença 

entre o total exportado e o importado foi de cerca de 2.000 toneladas (Figura 6). 
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Figura 10 - Quantidade (tonelada) e valor obtido com a atividade extrativa da 
castanha-do-Brasil na Amazônia brasileira.  
Fonte: IBGE (2014). 

1 Consumo Aparente (ton) = Produção + Importações – Exportações (IPEA, 2014). 

A produção da castanha-do-Brasil segue com os reflexos do comportamento da 

economia brasileira, as dificuldades da economia ocorreram em meio a um cenário 

externo marcado por diversos choques, entre eles, dois fortes aumentos do preço do 

petróleo no mercado internacional (em 1973 e 1979) e o aumento dos juros americanos 

entre 1979/82. Diante da significativa dependência do Brasil a importação de petróleo e 

bens de capital e do elevado endividamento externo do país à época, esses choques 

condicionaram decisivamente a política econômica brasileira no período de 1974/84, 

exigindo políticas de ajuste externo. Na prática, porém, os ajustes de preços se tornavam 

inócuos, porque a aceleração da inflação corroía rapidamente os aumentos reais obtidos 

a cada correção.  

Entre 1980 e 1992, o grau de indexação da economia não permitia que os 

reajustes salariais fossem suficientes para garantir o poder de compra dos trabalhadores. 

No mesmo momento em que ocorria o aumento salarial, os empresários reajustavam os 

seus preços de forma a anular, senão diminuir, em termos reais, esse alavanco. Esse 

período foi marcado pela maior crise econômica da história independente do Brasil. 

Significou, também, o fim de um modelo de desenvolvimento nacional iniciado em 
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1930, que tinha na industrialização o seu carro-chefe. Mesmo durante a ditadura militar 

(1964-1985), quando ocorreu um forte processo de internacionalização da economia, no 

qual, muitas premissas do período da substituição de importações foram abandonadas, 

importantes variáveis econômicas continuaram sendo manipuladas de maneira soberana 

pelas autoridades brasileiras, como a taxa de juros, o gasto público, a tributação, os 

investimentos produtivos, a criação de empresas estatais, o câmbio etc. A economia 

brasileira atravessou, durante os anos 1980, uma profunda crise, caracterizada por 

estagnação econômica e altas taxas de inflação. No início dos anos 1990, o Brasil havia 

intensificado os processos de abertura ao exterior, de fomento às privatizações, de 

renegociação da dívida externa e de desregulamentação do mercado. A estabilização era 

um desafio resistente às várias tentativas de eliminação da inflação. Em 1993, foi 

implantado um plano econômico de estabilização, o Plano Real (CHAVES, 2011). 

Na década de 1960, houve na Amazônia um modelo de infraestrutura que 

promovesse a integração da região ao restante do país, a exemplo da Transamazônica. 

Ocasião que se intensifica o processo de ocupação. Em seguida, nos anos 80 e 90, a 

falta de um planejamento que mitigasse os impactos ambientais e regulasse o ingresso 

da soja intensificou o desmatamento, como mostra a Figura 11 (SERRA e 

FERNÁNDEZ, 2004).  

 
 
Figura 11 - Direção do fluxo migratório populacional no Brasil de 1950 a 1980.  
Fonte: IBGE (2014). 
 

Nos anos de 1973 a 1990 a oferta de castanha apresenta queda histórica, com 

pico no ano de 1983. Nesse período, há crescimento do consumo aparente embora a 

maior parte da produção seja orientada para a exportação. No período de 1990 a 2000, 

houve uma recuperação da média anual dos preços dos produtos florestais não 
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madeireiros, mas a produção da castanha continuou em queda, ou seja, havia no 

mercado retração de oferta. A produção continuou sendo proporcionalmente distribuída 

para o consumo aparente e para a exportação, sendo produzidos 31 mil toneladas no 

período. Nos anos 90 a política macroeconômica brasileira configurava-se com um 

intensificado processo de abertura ao exterior, com o fomento às privatizações, 

renegociação da dívida externa e desregulação do mercado. Em 1994 houve a 

estabilização da moeda (Real), com principal objetivo de eliminar o processo 

inflacionário vigente. Nesse período, a atividade extrativa ainda parte de uma economia 

informal predominante no setor agroextrativista. Entretanto, o consumo aparente de 

castanha (produção total interna descontada a parcela exportada e acrescentada à parcela 

importada) sobe de 53% para 109%, de 1993 a 1999. Essa pressão incentiva à pauta de 

importação de castanha para suprir o mercado nacional e a manutenção dos contratos de 

exportação. Com o Plano Real, experiência exitosa para a estabilização da economia 

brasileira, não foi suprida a retomada do crescimento econômico, que depende de 

reformas mais profundas, de âmbito estrutural, envolvendo as áreas fiscal-tributária, 

patrimonial, financeira e administrativa. Entretanto, mudanças ocorreram 

simultaneamente, como: alteração do perfil do mercado consumidor, reestruturação 

produtiva com aumento do coeficiente de importação, privatização, entrada de novos 

concorrentes por meio dos investimentos diretos em novos empreendimentos e/ou 

fusões e aquisições.  

No período de 1982 a 2005, a evolução da produção e do preço dos PFNM 

estudados por Almeida et al. (2009) apresentaram taxa de crescimento de -2,08 para a 

quantidade e 2,51 para o preço. O sinal da taxa de crescimento identifica se o 

deslocamento da curva da demanda ocorre para a expansão ou retração, direita ou 

esquerda respectivamente. Os autores destacam que nenhum PFNM obteve uma taxa de 

crescimento positiva.  

No final do período analisado, de 2000 a 2010, os preços se mantiveram 

estáveis e houve um crescimento da produção, período com expansão da oferta, destaca 

Calderon (2013). O movimento de retração da castanha pode ser verificado pelo 

aumento do consumo aparente ainda pressionando a importação de castanha para 

equilibrar o mercado interno. O ano de 1999 foi um ano atípico para a produção, os 

baixos níveis produtivos da castanha não supriram à demanda interna. Nos anos 

seguintes a produção tem uma marcante demanda nacional por castanha identificada 



48 

 

pelo consumo aparente. A média da quantidade da produção exportada chega aos 41% 

no período e de 17% para a quantidade importada. No ano de 2012 foram produzidas 38 

mil toneladas de castanha no país (Figura 12), sendo o valor total obtidos com a 

produção em termos monetários foi de R$ 68.445.000,00 (sessenta e oito milhões, 

quatrocentos e quarenta e cinco mil reais), com consumo aparente de 95% do total 

produzido. Nesse mesmo ano o Brasil precisou importar 9 mil toneladas para equilibrar 

o mercado interno, visto ter exportado 11 mil toneladas de castanha. 

 
Figura 12 – Taxa de variação anual do preço obtido com a atividade extrativa de 
produtos florestais não madeireiros na Amazônia brasileira.  
Fonte: Adaptado de Almeida et al. (2009) e Calderon (2013). 
 

Na fase pós-real, a inflação caiu, o ambiente econômico tornou-se mais estável 

e previsível, mas a equação básica do crescimento ainda não foi solucionada. Como a 

capacidade instalada não cresceu o quanto deveria, qualquer movimento de crescimento 

de consumo foi abortado por medidas de restrição ao crédito, elevação dos juros e 

aumento dos empréstimos compulsórios, de forma que o crescimento se tornou um 

subproduto, não o objetivo principal da política econômica.  

No mercado da castanha, a curva da oferta também apresenta deslocamento 

para esquerda (mercado com retração de oferta). A expansão da taxa de crescimento no 

período (deslocamento para a direita) ocorreu apenas para a erva-mate concheada e para 

a copaíba.  
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A taxa de crescimento instantânea da produção e do preço entre os anos de 

1995 a 2012 registrou uma taxa de crescimento de 3,37% a.a para a quantidade e 6,73% 

a.a para o preço, estimada a partir do modelo lnYt =β1 + β2T + Ɛt.  Sendo a elasticidade -

0,5, o que classifica a oferta de castanha como inelástica, característica também 

identificada por autores como Santos et al. (2005), Almeida et al. (2009) e Homma 

(2012) aos demais produtos florestais não madeireiros. 

Para o modelo de oferta analisado, o coeficiente de determinação R2 foi 0,96, o 

que indica um ótimo ajustamento do modelo, ou seja, 96% das variações na quantidade 

ofertada estão sendo explicadas pelas variáveis independentes. O teste F confirma que o 

modelo é estatisticamente significativo a 1%, indicando que, no conjunto, as variáveis 

explicativas têm forte influência estatística sobre a variável explicada (Yt). O teste t 

indicou que os parâmetros são individualmente significativos, com exceção do 

parâmetro malha viária pavimentada. 

No modelo analisado não se verificou a presença de multicolineariedade, 

conforme matriz de correlação entre as variáveis explicativas. O teste Jarque-Bera 

indicou normalidade dos resíduos. O teste de White não confirmou a presença de 

heterocedasticidade. O modelo é homocedástico, ou seja, apresenta a mesma variância 

ao longo da amostra. A autocorrelação foi verificada pelo teste de Durbin-Watson, com 

d de 2,03 a 5% e indica que não há autocorrelação. 

Ao analisarmos os parâmetros significativos, vemos que a elasticidade-preço 

da oferta indica que se os preços aumentarem em 10%, a quantidade ofertada sofrerá um 

aumento de 11%. Em relação ao salário mínimo, haveria uma redução da quantidade 

ofertada em 13%, caso houvesse aumento no salário. A produtividade da melancia 

também opera em relação inversa à oferta, se aumentarmos a produtividade em 10% a 

quantidade ofertada diminui em 12%. Essa relação inversa ocorre também em relação à 

extensão da área de desmatamento identificada. 

  lnQo = -174,85 + 0,11lnPt – 1,34 lnSM – 0,12 lnProd Mel – 0,22 lnMVP – 0,25 lnDAM + lnt (1) 

Teste t   (-2,68)*     (0,91) ***      (-2,56)*         (-3,13)*        (-1,20)           (-2,44) *   (2,96)* 

n=12          R2 = 0,96          F = 24,71       p*    (1% significância)          DW = 2,03 

                                                              p**    (5% significância)  

                                                                          p*** (10% significância)  
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Dentre as atividades agrícolas identificadas como fator gerador de renda, a 

produtividade da melancia é a que mais interfere na decisão de realizar a coleta ou não, 

influenciando a oferta da castanha no período. A malha viária pavimentada não obteve 

significância preditiva, portanto é estatisticamente igual a zero. Entretanto, sua presença 

influencia a significância de outras variáveis que estão explicando o comportamento da 

oferta de castanha no sul da Amazônia brasileira. 

O salário mínimo é outra variável que tem interferido na coleta, visto que os 

valores dos subsídios (bolsa floresta, bolsa família, aposentadoria, entre outros) também 

são relevantes para a decisão de se dedicar à coleta da castanha. As famílias que 

recebem pouco ou nenhum subsídio tendem a dedicar um período de tempo maior à 

coleta. O desmatamento é um indicador de escassez e alto custo para o coletor, visto que 

geram maiores distâncias e um esforço físico mais acentuado para se chegar aos 

castanhais. 

 

O lado da demanda 

 

No lado da demanda houve uma evolução do mercado de alguns produtos 

florestais não madeireiros em função do consumo, a exemplo do açaí (Euterpe 

oleracea), mangaba (Hancornia especiosa), pequi (Caryocar brasiliense) e piaçava 

(Leopoldinia piassaba). Já para a castanha de caju (Anacardium occidentale L.), 

ipecacuanha (Psychotria ipecacuanha), babaçu (Orbignya phalerata (Mart.)), cumaru 

(Dipteryx odorata (Aubl.) Willd.), hevea (Hevea brasiliensis L.) e buriti (Mauritia 

vinífera Mart.) houve retração do consumo, no período de 1982 a 2005, analisados por 

Almeida et al. (2009). Não foi possível identificar a projeção da demanda da castanha-

do-Brasil por conta da reduzida quantidade de dados, relata os autores. Em relação às 

taxas de crescimento e a dinâmica do mercado da castanha-do-Brasil na Amazônia, no 

período de 1973 a 2010 analisados por Calderon (2013) apresentaram uma queda anual 

média dos preços e da produção, com contração da demanda. 

Além da ausência de uma variável que capture a influência de bens substitutos, 

as variáveis ajustadas neste estudo não foram consistentes com a teoria econômica da 

demanda. Os sinais apresentados no módulo não seguem em conformidade com a teoria 

econômica, em que é sugerida uma relação inversa com o preço (Pt). Um dos motivos 
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dessa incongruência pode ter explicação na deficiência da capacidade de resposta ao 

real crescimento da demanda por conta da infraestrutura produtiva existente. 

 

 lnQd = 35,14 + 0,52lnPt + 1,71lnPIBpc - 2,69Pop (2) 

Teste t                           (3,40)*        (3,45)*        (-1,71)           (1,50) 

n=12       R2 = 0,64       F = 4,84         p*   (1% significância)      DW = 1,55 

                                     p**  (5% significância) 

                                       p***(10% significância) 

 

Pode-se considerar que há limitações do modelo ao explicar o comportamento 

da demanda de castanha na Amazônia brasileira a partir do preço, da renda per capita e 

da população, como preconiza a teoria econômica. A estatística apontou R2, ou 

coeficiente de determinação, explicando apenas 64% das variações do modelo. É 

possível que a inserção de variáveis possa melhorar os índices do modelo explicativo da 

demanda. 

Para a castanha-do-Brasil, constatou-se que a quantidade demandada absorve 

além da produção disponível, ou seja, a produção de castanha ocorre em contradição à 

lógica de mercado, o produtor em função da capacidade produtiva natural não pode 

garantir que para toda demanda existirá uma oferta correspondente.  

A rigidez da oferta no processo extrativista nas florestas naturais pode ser 

flexibilizada pelo cultivo da espécie (HOMMA, 2012). Embora haja plantios de 

castanha-do-Brasil na Amazônia brasileira, ainda não há registros de eficiência 

econômica e mercadológica em se tratando de plantios para a produção de amêndoas. 
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CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 
 

O estudo identificou que a castanha não tem bens substitutos no mercado. Na 

porção sul da Amazônia brasileira, 75% da produção está direcionada para consumo 

interno. A produção total ocorreu com defasagens desde 2006 e queda acentuada em 

2012. Economicamente, o trade-off da produção de castanha ocorre com o Salário 

Mínimo (SM) e a Produção de Melancia (Prod Mel). O desmatamento é um indicador 

forte de retração da oferta de castanha. Dentre os principais países exportadores têm-se: 

a Bolívia, os Estados Unidos e a China. Sendo que a produção local, por conta das 

frágeis condições de beneficiamento, envia a castanha in natura para países como a 

Bolívia e o Peru. A taxa de crescimento da quantidade produzida no período estudado 

variou 3.37%. Enquanto a taxa de crescimento do preço foi 6.73%. A estrutura de 

mercado identificada aponta para a concorrência perfeita ou oligopólio com solução de 

conluio. Embora seja o principal produto obtido na floresta pelos extrativistas, a escala 

de produção evidencia o mercado em retração, com oferta inelástica (Ɛ = -0.05), com 

demanda absorvendo toda produção disponível. 
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CAPÍTULO II 
 

PRODUÇÃO E A ELASTICIDADE-PREÇO DA CASTANHA-DO-BRAS IL NO 
SUL DA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

 

RESUMO 

 
O objetivo deste capítulo foi identificar as variáveis determinantes da oferta de 

castanha-do-Brasil no sul da Amazônia brasileira. Para a obtenção dos modelos 

econométricos da quantidade demandada e ofertada da castanha-do-Brasil no sul da 

Amazônia brasileira foram especificadas equações, o tratamento dos dados foi realizado 

com a utilização do software Excel e as equações foram estimadas com o software E-

Views 8.0. O modelo ajustado e o poder explicativo da regressão para a oferta de 

castanha-do-Brasil indicaram alto valor do coeficiente de determinação R², o que mostra 

bom poder explicativo das variáveis independentes de 96% sobre a oferta de castanha 

na Amazônia brasileira. O teste F, de significância global da regressão foi significativo 

a 1% de probabilidade. A estatística DW de Durbin e Watson, para testar a presença de 

autocorrelação serial dos resíduos (DW = 2,03), indicou inexistência de autocorrelação 

serial dos resíduos a 1% de significância. Todos os coeficientes apresentaram os sinais 

esperados pela teoria econômica e as variáveis preço da castanha (P), salário mínimo 

(SM), produção da melancia (Prod M), malha viária pavimentada (VMP) e 

desmatamento (DESM) foram significativas a 5% e 10% de probabilidade para 

explicarem o comportamento da oferta. 

 

Palavras-chave: Economia florestal; mercado; recursos naturais; extrativismo; produtos 

múltiplos; Bertholletia excelsa. 
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ABSTRACT 

 
The objective of this chapter was to identify the determinant variables of the brazil nut 

offer in the southern Brazilian Amazon. In order to obtain the econometric models of 

the quantity demanded and offered of brazil nuts in the south of the Brazilian Amazon, 

equations were specified, the data processing was carried out using Excel software and 

the equations were estimated with E-Views 8.0 software. The adjusted model and the 

explanatory power of the regression for Brazil nut offer presented a high value of the 

coefficient of determination R², which shows good explanatory power of the 

independent variables of 96% on the Brazilian chestnut supply. The F test of overall 

significance of the regression was significant at 1% probability. The DW statistics of 

Durbin and Watson, to test the presence of serial autocorrelation of the residues (DW = 

2.03), indicated no serial autocorrelation of the residues at 1% of significance. All the 

coefficients showed the signs expected by the economic theory and the variables price 

of chestnut (P), minimum wage (SM), watermelon production (Prod M), paved road 

mesh (VMP) and deforestation (DESM) were significant at 5% And 10% probability to 

explain the supply behavior. 

 

Keywords: Forest economics; Marketplace; natural resources; Extractivism; Multiple 

products; Bertholletia excelsa. 
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INTRODUÇÃO 
 

A economia é um processo dinâmico que permite a tomada de decisões diante 

de um conjunto de restrições e, intenta com isso, o equilíbrio da escolha mediante os 

recursos escassos da produção. No caso do setor florestal, que representa um papel 

importante na produção nacional (SFB, 2014), sem dúvida, um dos problemas é a 

escassez ou a limitação dos recursos naturais e econômicos disponíveis para geração de 

bens e serviços demandados pelo mercado.  

Em relação ao processo analítico do mercado florestal não há restrições dos 

preceitos da teoria econômica à análise do setor, mas há de se considerar que as 

florestas geram produtos múltiplos. E essa multiplicidade ainda não foi percebida 

integralmente pelo mercado (economia invisível) como um processo produtivo gerador 

de externalidades (positivas ou negativas). Embora, produtos múltiplos, externalidades, 

riscos e incertezas não sejam fatores exclusivos da produção do setor florestal. 

Em se tratando de produção não madeireira na Amazônia, a castanheira é uma 

das mais simbólicas árvores. No Brasil, têm importância social, ecológica e econômica, 

ocorre em terras altas de toda Bacia Amazônica, pode-se aproveitar seus frutos e sua 

madeira, sendo esta última apenas em condições de plantio e manejo. É um dos 

produtos florestais não madeireiros mais conhecidos, com demanda no mercado 

nacional e internacional estabelecida. Entretanto, o conhecimento sistemático sobre o 

mercado da castanha, eficiência técnica e econômica ainda carecem de investigações 

mais robustas e coesas. 

Os últimos registros do IBGE (2014) mostram que a produção de castanha da 

Amazônia Legal em 2012 foi de 38.810 toneladas; do Amazonas 10.479 toneladas e de 

Manicoré 660 toneladas. É um processo produtivo relegado às famílias extrativistas, ou 

seja, com baixos níveis de produtividade e de renda. O baixo desempenho fica 

evidenciado no baixo padrão de vida das populações em relação às áreas urbanas, 

concentração de pobreza e baixo nível de escolaridade, tudo condizendo a menores 

níveis de eficiência técnica, alocativa e econômica.  

A eficiência econômica de um processo produtivo ocorre quando os custos são 

minimizados, utilizando-se a melhor combinação possível dos fatores de produção dado 

os seus respectivos preços, maximizando a produção. Isso implica em produzir uma 

quantidade máxima possível de um ou mais produtos com o mínimo uso dos insumos.  
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A eficiência econômica, portanto, é um misto de eficiência alocativa (escolha dos 

insumos de acordo com seus preços) e eficiência técnica ou produtiva (quando a 

produção ocorre na fronteira de tecnologia disponível). 

O aumento da eficiência da produção, pautada na economia solidária e no 

trabalho a partir da organização social das comunidades do rio Madeira e afluentes, 

começou na década de 90, quando parcela significativa da população vivia uma 

realidade social de extrema pobreza e isolamento social.  

Nos últimos anos, os agroextrativistas agruparam-se em busca da construção de 

um modo de produção alternativo ao modo privado e atingiram dimensões 

mercadológicas além do local. Os produtos da floresta e da agricultura que compõem o 

mosaico das atividades econômicas das populações da área rural da Amazônia brasileira 

são suas estratégias de subsistência. Resta saber como os determinantes da oferta da 

castanha-do-Brasil advindas do extrativismo podem produzir uma visão diferenciada 

sobre o equilíbrio de mercado e contribuir mais eficientemente para a subsistência das 

famílias extrativistas. Por isso, este estudo propõe-se especificamente: identificar os 

fatores determinantes da oferta da castanha-do-Brasil no sul da Amazônia brasileira. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

A área de estudo corresponde ao município de Manicoré, porção sudeste do 

estado do Amazonas. O clima do local é quente e úmido com estação seca pouco 

pronunciada e precipitação pluviométrica anual de 2615.8mm. A temperatura anual 

média varia de 27° C (INMET, 2013). O período mais chuvoso vai de janeiro a março, 

com precipitações mensais entre 300 e 350mm, enquanto a época mais seca ocorre de 

julho a agosto, com médias mensais em torno de 50mm. A vegetação predominante na 

região é a Floresta Tropical Densa de Terra-firme, com relevo plano a suavemente 

ondulado. Predominam os solos do tipo Latossolo Amarelo Álico e Podzólico Vermelho 

Amarelo Álico. 

 

Figura 13 – Mapa de Localização das Comunidades Agroextrativistas do 

Município de Manicoré, Amazonas, Brasil. 

Fonte: (A) Google Earth, 2014; (B) IDAM, 2013. 
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Manicoré é um município com aproximadamente 52.200 habitantes (IBGE, 

2014), localizado na Mesorregião Sul do estado do Amazonas. Distante 409 km de 

Manaus, com acesso por via fluvial ou aérea. A economia do município assenta-se no 

setor primário, sendo a madeira, a banana, farinha de mandioca, castanha-do-Brasil, 

melancia e outros produtos do extrativismo os mais comercializados. Os extrativistas, 

que efetivamente trabalham na coleta da castanha, estão na zona rural; porção da 

população que compreende 26.668 habitantes. 

 

Fonte dos dados 

 

O levantamento constou de investigação bibliográfica e documental, das 

estatísticas dos censos demográficos e dos dados de produção e comercialização 

levantados no IBGE, nas comunidades extrativistas da RDS do Rio Amapá, no IDAM, 

na Cooperativa dos Produtores de Manicoré (COOPEMA), no Serviço Florestal 

Brasileiro (SFB), no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e na Cooperativa 

Verde de Manicoré – COVEMA.  

As informações financeiras relativas a preços e salários foram deflacionadas 

devido à constante desvalorização da moeda nacional e internacional, por isso optou-se 

em trabalhar com os valores reais em moeda de valor corrente a fim de absorver as 

variações ocorridas com os preços da castanha ao longo do tempo. Em geral, os 

deflacionamentos são realizados por meio de um índice geral de preços ou outro índice 

qualquer de inflação acumulada. Para a análise da castanha, ou de qualquer produto 

florestal não madeireiro, o ideal é utilizar um índice de preços que reflita a inflação do 

setor, por isso a opção pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA). 

Os dados foram estruturados com o levantamento histórico das organizações 

sociais produtivas do município, consultas/entrevistas aos produtores agroextrativistas, 

documentos e relatórios institucionais do município (BÊRNI, 2002).  
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Referencial teórico-metodológico 

 

A caracterização da demanda funciona como um elemento do mercado 

primordial quanto à gestão econômica dos recursos naturais. Ela pode ser espontânea ou 

induzida, como também pode ser avaliada como efetiva ou potencial.   

No que tange aos produtos florestais não madeireiros da Amazônia, 

inicialmente contou com uma demanda espontânea nos mercados de plantas medicinais, 

borrachas, fibras, gomas, tanantes, adesivos e alimentícios. Em muitos casos, a demanda 

por esses produtos implicava em maiores custos de produção em razão da necessidade 

de adentrar mais na floresta em busca da matéria-prima e mão-de-obra escassa que por 

sua vez induzia a aumentos de preços desses produtos, levando a que o mercado (firmas 

e consumidores) buscasse alternativas aos produtos não madeireiros (PASTORE JR e 

BORGES, 1998). 

As informações sobre o tamanho da demanda e da oferta (estoque) podem 

ajudar a definir o ponto de equilíbrio onde a demanda não induzirá o aumento de preços, 

por um lado, nem a sobrecarga ao recurso, por outro. Entender as características da 

demanda frente à oferta disponível propicia avaliar melhor o mercado potencial para um 

produto não madeireiro e suas especificidades, de maneira a se induzir o crescimento da 

sua produção, considerando custos e qualidade (SILVA et al., 2005; VARIAN, 2006).  

As avaliações de potencial de exploração devem estar embasadas na 

capacidade de sustentação, regeneração, sazonalidade e colheita máxima sustentável em 

função dos tipos de manejo utilizados. Por último, é necessário o acompanhamento do 

comportamento de mercado: fatores de produção, consumidores, competitividade, 

custos de produção, estrutura e organização das cadeias produtivas (clusters) e políticas 

públicas. 

Com a elasticidade é possível medir a sensibilidade da demanda e da oferta em 

relação às modificações no preço do próprio bem. Os estudos sobre elasticidade foram 

propostos pelo economista inglês Alfred Marshall no ano de 1890 in Principles of 

economics.  Ela mede a contribuição marginal para demanda de determinada mudança 

no preço ∆Q/∆P, ou a derivada correspondente dQ/dP, isto é a mudança na quantidade 

demandada que se originou da mudança unitária no preço (Magalhães, 2005; SILVA et 

al., 2005).  



62 

 

Genericamente, o termo elasticidade é uma medida de resposta que compara a 

mudança percentual em uma variável dependente (Y) devido a uma mudança percentual 

em uma variável explicativa (X). Em outras palavras, sempre que houver duas variáveis 

relacionadas entre si, é possível calcular a elasticidade (MENDES, 2005).  

É a elasticidade que permite estimar as prováveis reações dos consumidores 

diante da alteração do preço do bem ou serviço, do preço dos concorrentes (produtos 

substitutos), dos parceiros ou colaboradores (produtos complementares) e da renda do 

consumidor. Grosso modo, a elasticidade permite entender a resposta do mercado ante a 

mudança de preços (VARIAN, 2006; PINDYCK E RUBINFELD, 2010).  

 

Elasticidade e demanda 

 

Demanda elástica: Se uma pequena mudança de preço (aumento ou redução 

de P) provoca grande variação na quantidade vendida (aumento ou redução de Q), 

dizemos que o produto é sensível à variação de preços; ou simplesmente "sensível ao 

preço", ou, ainda, que o produto tem uma demanda elástica. Isso normalmente ocorre 

com produtos tidos como não essenciais.  

Demanda inelástica: Se uma mudança significativa de preço (P) provoca 

pouca ou nenhuma mudança da quantidade vendida (Q), dizemos que o produto é 

insensível ao preço, ou que tem uma demanda inelástica. 

O valor numérico da elasticidade preço da demanda pode variar de zero a 

infinito. A elasticidade é igual a zero quando a quantidade demandada não reage à 

variação do preço. Diz-se então que a demanda é perfeitamente inelástica. A 

elasticidade é menor que 1 quando a variação percentual da quantidade demandada é 

menor que a variação percentual do preço. A demanda é assim inelástica. A elasticidade 

é unitária (igual a 1) quando as duas variações percentuais são iguais. A elasticidade é 

maior que 1 quando a variação percentual da quantidade demandada é maior que a 

variação percentual do preço. É o caso da demanda elástica. A elasticidade é igual a 

infinito quando os compradores se dispõem a comprar qualquer quantidade do bem em 

causa a um dado preço e se dispõem a comprar nada a um preço maior. A demanda é 

deste modo perfeitamente elástica (Figura 14). Em geral a elasticidade da demanda 
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depende, a priori, de quantos substitutos próximos estão disponíveis no mercado 

(VARIAN, 2006; PINDYCK, 2010). 

 

Figura 14 – Curva de demanda com as três categorias de elasticidades. 

 

A elasticidade unitária implica que uma diminuição no preço irá afetar a 

quantidade demandada na mesma proporção. Na demanda elástica, uma diminuição 

pequena no preço provoca um aumento acentuado na procura pelo bem; quando os 

preços são aumentados há uma tendência de o consumidor passar a adquirir os bens 

substitutos. E, por fim, na demanda inelástica, em que há poucos produtos substitutos e, 

ao aumentar o preço do bem os consumidores não terão alternativas de aquisição, uma 

diminuição acentuada no preço provoca pequeno aumento na quantidade procurada. 

 

Elasticidade e oferta  

 

A elasticidade da oferta mede a sensibilidade da quantidade oferecida de um 

produto visto a variação no seu preço. A inclinação da curva de oferta é positiva, o 

preço e a quantidade variam na mesma direção. Por esta razão, o valor da elasticidade 

da oferta é positivo. A elasticidade da oferta depende em larga medida do modo como 

os custos de produção reagem quando a produção varia e do período de tempo 

considerado para a oferta reagir à variação do preço (KRUGMAN e WELLS, 2011). 
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O equilíbrio geral nas trocas entre os agentes econômicos (Figura 15) delineia 

como os recursos podem ser otimizados pelos consumidores e produtores, a partir das 

inflexões nos preços praticados no mercado. 

 

 

Figura 15 – Fluxograma com as inter-relações de equilíbrio do mercado da 

castanha-do-Brasil. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

Os procedimentos metodológicos utilizados neste estudo envolveram as 

quantidades produzidas e preços da castanha-do-Brasil na Amazônia Legal, Amazonas e 

Manicoré. Dados utilizados como a quantificação e valor da produção, população, taxa 

de inflação, área de desmatamento, malha viária pavimentada, bem como o produto 

interno bruto per capita, referentes ao período de 1994 a 2012, foram obtidos junto ao 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto de Pesquisas Espaciais 
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(INPE), ao Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), e do Ministério da 

Saúde - DATASUS. O levantamento também constou de investigação bibliográfica e 

documental e Serviço Florestal Brasileiro (SFB). 

Para a obtenção dos modelos econométricos da quantidade demandada e 

ofertada da castanha-do-Brasil na Amazônia brasileira foram especificadas pelas 

equações conforme sugerem GUJARATI e PORTER (2011). O tratamento dos dados 

foi realizado com a utilização do software Excel e as equações foram estimadas com o 

software E-Views 8.0.  

 

Avaliação dos modelos 

 

Para avaliar os valores assumidos pelo coeficiente de determinação (R2) e pelas 

estatísticas “F” de significância global da regressão e “t” de significância dos 

coeficientes parciais, também foi utilizado o teste “d” de Durbin e Watson para testar a 

presença de auto-correlação serial dos resíduos, além do teste de Newey-West (NOCE 

et al., 2010). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Modelos propostos para a demanda e a oferta de castanha-do-Brasil 

 

Inicialmente foi estimado o seguinte modelo (Tabela 4) para a log-linear da 

demanda (GUJARATI e PORTER, 2011): 

 

Tabela 4 - Ajuste do modelo da demanda por castanha na Amazônia brasileira. 

 

 
A função de oferta adotada neste trabalho está na forma log-linear, descrita a 

seguir (Tabela 5), indicado em GUJARATI e PORTER (2011): 

 

Tabela 5 - Ajuste do modelo da oferta por castanha na Amazônia brasileira. 
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A elasticidade da oferta 

 

O modelo ajustado e o poder explicativo da regressão para a oferta de 

castanha-do-Brasil apresentou alto valor do coeficiente de determinação R², o que 

mostra bom poder explicativo das variáveis independentes de 96% sobre a oferta de 

castanha na Amazônia brasileira. O teste F, de significância global da regressão foi 

significativo a 1% de probabilidade. A estatística DW de Durbin e Watson, para testar a 

presença de autocorrelação serial dos resíduos (DW = 2,03), indica inexistência de 

autocorrelação serial dos resíduos a 1% de significância. Todos os coeficientes 

apresentaram os sinais esperados pela teoria econômica e as variáveis preço da castanha 

(P), salário mínimo (SM), produtividade da melancia (Prod M), malha viária 

pavimentada (VMP) e desmatamento (DESM) foram significativas a 5% e 10% de 

probabilidade. 

Em relação às variáveis do modelo de oferta da castanha, o índice de salário 

mínimo (SM) indica que um acréscimo dessa variável tende a retirar o extrator da 

atividade de coleta, pois dado um crescimento de 10% nos ganhos com aposentadoria, 

auxílios, pensão, bolsas e outros subsídios fariam a oferta de castanha decrescer 134%. 

Em Manicoré, no sul da Amazônia brasileira, 37,35% das famílias integram o Programa 

do Bolsa Família (incentivo social), há, também, o Bolsa Floresta e, em outras áreas, o 

Bolsa Verde (incentivos ambientais), subsídios sociais e ambientais dos diferentes 

níveis de governo.  Na região, as comunidades extrativistas são formadas por famílias 

com baixa escolaridade e instrução limitada quanto a mercados, tecnologias e recursos 

financeiros e, extremamente dependentes dos subsídios governamentais. Entretanto, 

esses subsídios não podem ser considerados como auxilio ao cultivo e ao 

desenvolvimento da agricultura familiar. E, na entrevista local, em alguns momentos, 

reduzem a dedicação do extrativista à atividade produtiva da castanha, impactando a 

quantidade produzida para dispor no mercado. 

A variável produção de melancia (Prod Mel) também apresentou um 

coeficiente negativo, indicando uma tendência de diminuição da produção de castanha 

em 12% no caso de um aumento na produção de melancia em torno de 10%. A 

produção da melancia, considerando a aptidão agrícola da região para esse cultivo, 
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representa uma renda alternativa ao esforço de coleta necessário para o extrativismo da 

castanha. 

 A variável malha viária pavimenta (MVP), utilização para a logística de 

escoamento da produção, ou seja, meios para viabilizar o transporte da castanha até ao 

mercado indica que um aumento em 10% nessa variável, ceteris paribus, causaria um 

decréscimo 22% na produção de castanha. Semelhante ao desmatamento (DESM), pois 

um aumento de 10% de áreas desflorestadas diminuiria a produção da castanha em 25%. 

Alguns fatores decorrentes da implantação da malha viária pavimentada e do aumento 

do desmatamento influenciam inversamente a produção da castanha como a dificuldade 

da ação do agente polinizador (redução da produção de ouriços), o acesso aos castanhais 

se tornaria mais custoso e aumentaria o esforço de coleta (HOMMA, 2012). Além disso, 

o extrativismo da castanha cederia lugar a novas estratégias produtivas e investimentos 

alternativos compatíveis com a infraestrutura disponível. O escoamento da castanha em 

Manicoré, no sul do Amazonas, dá-se por via fluvial até pontos estratégicos em que 

atinge a malha viária mais ao sul. Nessa região, o desmatamento tem alta correlação 

com expansão agrícola e redução de estoques florestais.  

O maior comprometimento dos benefícios da comercialização da castanha pelo 

desmatamento da Amazônia brasileira foi verificado em 1998, quando o custo social do 

desmatamento foi responsável pela perda de 52,18 % desses benefícios. As menores 

perdas de benefícios da comercialização da castanha, em virtude do desmatamento da 

Amazônia brasileira, foram verificadas em 1999 e 2004, comprometendo apenas 6,0 % 

e 8,8 % do valor de sua produção, respectivamente (ANGELO et al., 2013). 

Quanto à variável ano, tentou-se capturar os deslocamentos da curva de oferta 

e os efeitos de fatores diversos que criariam uma tendência a favor ou não da produção. 

Entretanto, a variável apresentou um valor menor que a unidade, o que indica uma fraca 

tendência de aumento da produção de castanhas com o passar do tempo. Almeida et al. 

(2009) também encontraram uma tendência positiva fraca no movimento da oferta para 

alguns produtos florestais não madeireiros da Amazônia. 

No que tange à rigidez da produção e o esgotamento do recurso, Homma 

(1993) considera o extrativismo como uma economia ligada ao passado e com tendência 

inevitável ao desaparecimento à medida que os mercados desses produtos forem 

crescendo, ocorram políticas salariais vantajosas face a baixa produtividade da terra e da 
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mão-de-obra, haja incremento da taxa populacional e, por fim, a existência de diferentes 

alternativas econômicas.  

Guanziroli et al. (2001) comungam que a natureza tende a transformar o meio 

ambiente para adequá-lo às condições de produção capitalistas, o que não significa 

compatibilidades da economia com o meio ambiente; e que a combinação dos recursos 

disponíveis (terra, mão-de-obra familiar, capital, tecnologia) e a luta pela sobrevivência 

podem ser pouco sustentáveis no médio e longo prazo. Além disso, o extrativismo 

vegetal pode ser uma alternativa de conservar a floresta tornando-a um empreendimento 

sustentável e financeiramente atraente “que poderia formar a base de sustentação da 

população rural na Amazônia” (FEARNSIDE, 2008.). 

Neste estudo, verificou-se uma elasticidade da oferta de castanha em Manicoré, 

Amazonas e na Amazônia Legal como inelástica, o mesmo foi identificado aos demais 

produtos florestais não madeireiros por Santos et al. (2005), Santos et al. (2009), 

Almeida et al. (2009) e Homma (2012). Além da elasticidade-preço da oferta inelástica, 

ceteris paribus, representada pelo preço ou remuneração do produtor, embora 

significativa, teve um baixo coeficiente, semelhante ao encontrado por Calderon (2013) 

para diferentes produtos florestais não madeireiros com potencial mercadológico.  

 
Tabela 6 – Coeficientes da elasticidade-preço da oferta da castanha-do-Brasil. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

A inelasticidade da oferta da castanha indica que pode haver defasagem de 

ajustamento entre preço com a quantidade ofertada. Uma forma de mitigar distorções 

são os métodos de valoração, que podem auxiliar a ajustar o preço a um fair trade e 

ratificar que o valor econômico (da castanha) existe à medida que o uso do bem altera o 

nível de produção e consumo (bem-estar) da sociedade (SERÔA DA MOTTA,1997). 

Quanto à rigidez da quantidade ofertada, segundo o ciclo do extrativismo dos 

produtos florestais não madeireiros, atualmente a castanha enquadra-se na fase de 

estabilização. A produção de castanha vem agregando pequenos incrementos no 

decorrer nos anos, se a tendência da inelasticidade permanecer, com a redução gradual 

da produção, implica em reavaliar a atividade de coleta a partir dos custos de extração.  
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As previsões médias da produção de castanha-do-Brasil nas regiões brasileiras 

de 2013 a 2023 (Tabela 7) indicam estagnação da produção, sendo que a mesma deverá 

oscilar entre 36 e 37 mil toneladas por ano na Região Norte e entre 1.500 e 1.700 

toneladas na Região Centro-Oeste (SFB, 2013 e 2014).  

 
Tabela 7 – Previsões da oferta da castanha-do-Brasil nas principais regiões 
produtoras no Brasil até o ano de 2023. 

 
Fonte: SFB, 2014. 

 

Os países em desenvolvimento são responsáveis por 15 por cento das 

exportações dos produtos da floresta, enquanto o comércio dos países em 

desenvolvimento na Ásia é dominado pela Malásia, Indonésia e China (ITTO, 2011). 

Na Indonésia, um dos países tropicais com grande importância para o comércio 

de produtos florestais não madeireiros, apesar da intensificação histórica da exploração, 

no século XX tem-se um declínio continuado da produção por conta da pressão 

ocasionada pela demanda internacional desses produtos (BEER e MCDERMOTT, 

1989). Nessa perspectiva, a concepção do que se chama manejo sustentável dos recursos 

naturais, surge, portanto, como alternativa viável de se priorizar o bem-estar atual e 

futuro da coletividade, dentro de uma visão de longo prazo, favorecendo tanto a 

produção econômica quanto a perpetuação do recurso e a consequente manutenção da 

diversidade. Alguns trabalhos apontam que esse é o caminho viável e coerente a ser 
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seguido para ajudar a solucionar os problemas relativos à perda de recursos biológicos 

(SACHS, 1993). 

A elasticidade da oferta, por conseguinte, depende das características 

tecnológicas do processo de produção, a disponibilidade de fatores necessários para a 

produção, mas acima de tudo, o tempo. Verifica-se que a produção de castanha, além 

das políticas de preços mínimos, evidencia a necessidade de políticas que estimulem o 

extrativismo sustentável. Segundo Vantomme et al. (2011), um dos problemas da gestão 

desses recursos está na dificuldade de estatísticas dos produtos não madeireiros, 

reduzido número de pesquisas para melhorar a disponibilidade dessas estatísticas. Em 

particular as informações sobre comércio, produção e autoconsumo produtos que são 

utilizados para fins de subsistência. 

Segundo Anderson (2005), a perda de competitividade do extrativismo frente 

às outras formas de produção deve-se em parte à dispersão dos recursos naturais e da 

população envolvida nesta atividade. A dispersão reduz a produtividade da terra e da 

mão-de-obra. 

Entretanto, diversos estudos têm retratado níveis de extrativismo de produtos 

florestais não madeireiros capazes de gerar a depleção de recursos (VÁSQUEZ & 

GENTRY ,1989; PERES et al., 2003; BOTHA et al., 2004). Isso mostra que há de se 

determinar quais seriam as taxas de extração capazes de gerar o menor impacto sobre as 

populações submetidas ao manejo relacionando-as com a viabilidade econômica do 

extrativismo (LaFRANKIE, 1994; BOOT & GULLISON, 1995). 

Maciel et al. (2010) relatam que os baixos rendimentos gerados pelos PFNM, 

que estão sendo substituídos pela renda da pecuária. Porém, a pecuária além de não 

garantir a manutenção das famílias, está providenciando o aumento do desflorestamento 

na Amazônia brasileira. 

Gonçalves et al. (2012) consideram que esse déficit socioambiental se deve a 

dificuldade da organização dos atores em torno da produção de não madeireiros 

(comerciantes, produtores, feirantes etc.). A existência de associações e cooperativas 

reflete na qualidade da matéria-prima e na utilização de novas técnicas de produção e no 

estímulo a exploração de diferentes produtos.  

Allegretti (2008) sugere que o extrativismo seja analisado sob a perspectiva 

econômica e ecológica, em que os recursos naturais são vistos como um capital e sua 



72 

 

conservação em função do valor dos recursos escassos e não somente da disponibilidade 

de tecnologia para sua exploração e inserção no mercado. 

Para os neoclássicos, se o sistema de preços funcionasse de forma eficiente 

conseguiria acomodar maiores níveis de atividade econômica e, ainda, manteria certo 

nível aceitável de qualidade ambiental. O esgotamento dos recursos não renováveis 

seria compensado pelas inovações tecnológicas (incluindo a reciclagem) e pelo 

surgimento de substitutos, que aumentariam a qualidade do trabalho e do capital 

permitindo, entre outras coisas, a extração continuada de um menor número de recursos 

não renováveis (PEARCE e TURNER, 1995). Entretanto, a produção extrativista da 

castanha não absorveu avanços tecnológicos, pois sua exploração continua sendo feita 

por técnicas tradicionais e não existe produto substituto no mercado. 

Contrapondo a escola neoclássica, o que se vivencia hoje é que os recursos 

naturais não podem continuar a ser entendidos como ilimitados, pois essa postura 

desgasta e exaure o meio ambiente. No extrativismo da castanha, apenas o aporte 

tecnológico não evidenciaria suprir a capacidade de regeneração da espécie, para essa 

atividade econômica são necessárias estratégias ótimas de utilização do recurso 

disponível na natureza, com uma oferta que priorize a manutenção do estoque à longo 

prazo.  

A economia ecológica vem como alternativa que, em função da limitação da 

teoria neoclássica em seu enquadramento analítico dos recursos naturais, apresenta uma 

abordagem, segundo Constanza (1994), essencial para compreender e administrar o 

planeta diante de problemas globais crescentes e interdependentes entre meio ambiente, 

população e desenvolvimento econômico. Aliar o ótimo econômico da utilização dos 

recursos desde que se efetue um uso socialmente eficiente. 

 

A elasticidade da demanda 

 

O modelo ajustado para a demanda apresentou reduzido poder explicativo das 

variáveis independentes sobre a demanda de castanha na Amazônia brasileira. Além 

disso, os coeficientes não apresentaram os sinais esperados pela teoria econômica.  

Vale destacar que a elasticidade-preço da demanda tem implicações diretas na 

conservação dos recursos florestais. Sua importância deve-se ao conhecimento preditivo 

das vendas e receitas, das prováveis reações dos consumidores diante das alterações do 
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preço do bem ou serviço, do preço dos concorrentes (produtos substitutos), dos 

parceiros (produtos complementares) e da renda do consumidor importantes para o 

estabelecimento das relações econômicas do mercado.  

As dificuldades de dados para o cálculo dessa variável limitam os estudos 

sobre a demanda no mercado dos produtos florestais não madeireiros. Ademais, a 

análise econômica gira em torno da alocação de recursos entre seus fins alternativos, de 

modo a satisfazer às necessidades do consumidor (MAGALHÃES, 2005). A viabilidade 

econômica do extrativismo da castanha tem forte relação com a capacidade e a 

concorrência com outros meios de produção.  
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CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 
 

A fase do ciclo de vida produtivo da castanha-do-Brasil identificado no estudo 

foi a fase de estabilização. O modelo econômico ajustado para a demanda apresentou 

reduzido poder explicativo das variáveis independentes sobre a demanda de castanha na 

Amazônia brasileira. 

Constatou-se que a inelasticidade da oferta de castanha indica que pode haver 

defasagem de ajustamento entre preço e a quantidade ofertada. Na análise, as variáveis 

que melhor explicaram a quantidade ofertada de castanha na Amazônia foram: o salário 

mínimo (SM), produção da melancia (Prod Mel), malha viária pavimentada (VMP) e 

desmatamento (DESM). 

A perspectiva de um aumento em 10% no salário mínimo (SM) tende a retirar 

o extrator da atividade de coleta de castanhas. A atividade agrícola pode interferir no 

processo extrativista da castanha, visto que o aumento de 10% na produção de melancia 

(Prod Mel) aponta para uma tendência de diminuição 12% da produção de castanha. No 

caso da ampliação em 10% da malha viária pavimentada (MVP) causaria um 

decréscimo de 22% na produção de castanha, a malha hidroviária continua sendo a mais 

benéfica para a existência de estoques florestais.  Sendo que o aumento de 10% no 

desmatamento (DESM) diminuiria a produção da castanha em 25%.  

O modelo produtivo identificado no estudo mostra que novas estratégias 

produtivas e a ampliação dos investimentos alternativos compatíveis com a 

infraestrutura disponível na Amazônia brasileira marcam sobremaneira a oferta de 

castanha no mercado. Principalmente a formação de associações e cooperativas para 

produção e beneficiamento do produto, com perspectivas de geração de produtos finais 

diferenciados. 
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CAPÍTULO III 

 
 

SUBSISTÊNCIA DE COMUNIDADES AGROEXTRATIVISTAS NO SU L DA 
AMAZÔNIA BRASILEIRA 
 

RESUMO 

 
Este capítulo apresenta a composição da renda das famílias agroextrativistas no 

sul da Amazônia brasileira. Os agentes que participam do processo produtivo e 

comercial são o produtor (ribeirinho e demais povos da floresta), o atravessador 

(intermediário) e o feirante ou vendedor (cooperativa). Em relação à dinâmica de 

comercialização, parte da produção de castanha é utilizada para consumo de 

subsistência e o restante comercializado com regatões (atravessadores ou 

intermediários) ou com a cooperativa local. Por meio das informações coletadas nas 

comunidades estudadas, observou-se um número diversificado de famílias com 

semelhantes condições de infraestrutura social e com funções de produção diferenciadas 

quando comparadas entre si. O resultado obtido mostrou a ineficiência econômica da 

produção na geração de renda para as famílias agroextrativistas, que pode estar 

relacionada ao modelo sociohistórico dessa região do Brasil; as diferenças regionais 

identificadas são de renda, nível de escolaridade, condições de moradias e 

desenvolvimento humano e social. 

 

Palavras-chave: Socioeconomia; economia solidária; desenvolvimento; comunidades 

agroextrativistas; floresta nativa; valor agregado. 
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ABSTRACT 

 

This chapter presents the income composition of agroextractivist families in the 

southern Brazilian Amazon. The agents that participate in the productive and 

commercial process are the producer (riparian and other forest peoples), the middleman 

(middleman), and the seller (cooperative). Regarding the commercialization dynamics, 

part of the nut production is used for subsistence consumption and the rest marketed 

with brokers, intermediaries or with the local cooperative. Through the information 

collected in the studied communities we observed a diverse number of families with 

similar social infrastructure conditions and with differentiated production functions 

when compared to each other. The obtained results showed the economic inefficiency of 

the production in the income generation for the agroextractivist families, that can be 

related directly to the historical model of the big land and of the monoculture still rooted 

in this region of Brazil, the regional differences identified are of income, level of 

education, Housing conditions and human and social development. 

 

Keywords: Socioeconomics; solidarity economy; development; Agroextractivist 

communities; Native forest; Value added. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Na Amazônia brasileira, muitos são os extrativistas de produtos florestais não 

madeireiros. De acordo com Santos et al. (2014), milhões de pessoas em todo o mundo 

utilizam produtos florestais não madeireiros para subsistência; cerca de 80% da 

população mundial utilizam plantas medicinais em tratamento de saúde. Shanley (2005) 

e SFB (2013) acrescentam que alguns produtos alcançam um valor mensurável bastante 

significativo do mercado, sendo os de maior valor agregado os ingredientes medicinais 

e/ou cosméticos e as resinas. 

Souza e Silva (2002) defendem que a extração de produtos não madeireiros é 

uma atividade fundamental para os moradores de região provedora dos recursos 

naturais; valoriza a floresta por preservá-la em pé, já que a exploração madeireira 

muitas vezes contribui para a erosão genética das espécies de maior valor comercial, o 

que pode comprometer o aproveitamento futuro. E, quando se fala em Amazônia, o 

tema cobertura vegetal aparece como principal preocupação. No entanto, o patrimônio 

ambiental dessa região vai além da floresta e de outros tipos de vegetação; além de 

conter 20% do bioma cerrado, abriga todo o bioma Amazônico, o mais extenso dos 

biomas brasileiros, que corresponde a 1/3 das florestas tropicais úmidas do planeta 

(IBGE, 2014). 

No município de Manicoré, situado na calha do rio Madeira, porção sul da 

Amazônia brasileira, caracterizado por grandes extensões de florestas densas, dentre as 

espécies produtivas não madeireiras da região destaca-se a castanha-do-Brasil 

(Bertholletia excelsa Blonp.), pela grande importância para as comunidades do local. 

Segundo estimativas do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal 

Sustentável do Estado do Amazonas (IDAM) mais de 1.500 famílias do município têm 

no extrativismo da castanha uma das fontes de renda no período da safra.  

Nessa região, a extração das castanhas é feita em áreas protegidas, áreas 

devolutas ocupadas por populações tradicionais e propriedades particulares que são 

arrendadas. Enquanto algumas comunidades estão mais próximas, outras precisam se 

deslocar por dias até chegar aos castanhais situados no interior da floresta. Nos últimos 

anos, muitos extrativistas, que viviam isolados uns dos outros na beira dos rios e 
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igarapés, se juntaram em comunidades e vilas e já se organizaram em associações e 

cooperativas.   

A economia do município de Manicoré tem como principal fonte de renda a 

produção agrícola, sendo as principais culturas: abacaxi, arroz, batata-doce, feijão, 

fumo, juta, mandioca e o milho, outras fontes são provenientes do comércio e dos 

empregos gerados pelo governo. Embora, possua um grande potencial extrativista 

baseado na borracha, castanha e óleo de copaíba. Ainda há a pesca com uma frota de 

barcos pesqueiros de porte médio e pescadores autônomos que abastecem a cidade. O 

excedente produtivo é comercializado nas capitais de Manaus e Porto Velho 

(CARDOSO, 2007). 

A escolha da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do rio Amapá 

para o presente estudo ocorre em razão da sua forte organização social, além de possuir 

informações históricas da produção de castanha-do-Brasil; as áreas de algumas 

comunidades da reserva foram situ de abordagens analíticas de SIMÕES (2004). Nos 

últimos anos as famílias tradicionais extrativistas que anteriormente viviam isolados uns 

dos outros na beira dos rios e igarapés se juntaram em comunidades e vilas e já se 

organizaram em associações e cooperativa (CORTEZ, 2011).  

O trabalho procurou analisar de forma quantitativa a dinâmica da renda das 

comunidades da RDS do Rio Amapá para entender como o contexto produtivo 

associado ao comportamento do mercado orienta a subsistência das comunidades 

agroextrativistas da RDS do Rio Amapá, em Manicoré.  
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MATERIAL E MÉTODOS  
 

Área de Estudo 

 

Este estudo centra-se nos extrativistas da RDS do Rio Amapá, região que dista 

27 km da sede (Manicoré) e está localizada na margem esquerda do rio Madeira. No 

entorno da reserva habitam 10 comunidades que são o recorte deste estudo 

socioeconômico, dentre elas: as comunidades de Santa Eva, Água Azul, Santa Maria, 

Pandegal, Terra Preta do Ramal 464, Democracia, Boa Esperança, Jatuarana, Urucury e 

Vista Alegre. A proposta de criação da RDS do Rio Amapá partiu de demanda das 

próprias comunidades locais que iniciaram um processo organizativo até culminar na 

publicação de seu decreto de criação em 2005 (CEUC, 2010).  

 

 

Figura 23 – Localização da área de estudo: RDS do Rio Amapá, Manicoré, 
Amazonas, Brasil. 
Fonte: CEUC, 2010. 

 

Em Manicoré, os extrativistas que efetivamente trabalham na coleta da 

castanha estão na zona rural; a porção da população rural do município compreende 

26.668 habitantes. Para a produção conjunta de castanha, instituíram a Cooperativa 

Verde de Manicoré (COVEMA) responsável pela compra, beneficiamento e 
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comercialização da produção em 52 pontos de referências locais, que incluem Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável (RDS), Reserva Extrativista (RESEX), Projeto de 

Assentamento Extrativista (PAEX), Terras Indígenas (TI) e Comunidade Ribeirinhas do 

sul do Amazonas, todos localizados na zona rural de Manicoré. A cooperativa 

desenvolve junto aos seus 520 cooperados, a produção de castanha e a extração de óleo 

de Copaíba (Copaifera sp). Nos últimos anos também vem trabalhando com alguns 

produtos da agricultura familiar, embora o município já conte com outra cooperativa 

específica para esses produtores.  

Fonte de dados 

Famílias 

Foram realizadas entrevistas em parceria com a Central das Associações 

Agroextrativistas de Democracia (CAAD) para identificar, a partir do processo 

produtivo, as estratégias econômicas das famílias da RDS do Rio Amapá. Ao 

entrevistado foi solicitado elencar, por ordem de importância, as atividades que 

contribuem para a geração de renda, bem como as transferências governamentais que 

também se inserem na sobrevivência da família. A partir daí, foi possível estimar a 

renda mensal média. Todas as famílias nas 10 comunidades, de modo aleatório, 

participaram efetivamente das entrevistas. 

 Os principais indicadores econômicos analisados foram descritos por Maciel e 

Reydon (2008) e incluem Renda Bruta (RB), Renda Líquida (RL) - valor monetário 

disponível para as famílias antes e depois das transações comerciais da produção. Para 

testar as relações e inter-relações das variáveis explicativas com variáveis dependentes 

de produção e renda foram utilizados os modelos matemáticos para se verificar quais 

variáveis foram de fato determinantes para as variações de produção e renda entre as 

famílias e entre as comunidades.  

Por meio das famílias foi possível identificar a proporção relativa à atividade 

de coleta da castanha, quais programas governamentais acessados por elas (nas esferas 

federal, estadual e municipal), o número de pessoas na família, número de filhos em 

idade escolar, faixa etária de todos os membros da família, como se dá o acesso aos 

benefícios sociais, quais as dificuldades em obtê-los, uma descrição da participação nas 

atividades coletivas da comunidade e, ainda, a descrição de como são orientados os 

gastos da família (Anexos – Questionário I). Em apenas 01 (uma) comunidade as 
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famílias não tinham o extrativismo vegetal nem outro processo produtivo no campo 

com excedente. Os rendimentos eram provenientes de salários, benefícios 

governamentais, aposentadoria e da extração mineral irregular ao longo do rio Madeira. 

 

Lideranças comunitárias 

 

 Ao representante da Central das Associações Agroextrativistas de Democracia 

(CAAD) e para cada liderança local foi solicitada uma descrição da estrutura política 

nas comunidades, quais os recursos físicos de uso coletivo, a origem desses recursos. As 

dificuldades na gestão das demandas das comunidades família (Anexos – Questionário 

II). 

 

Cooperativa Verde de Manicoré (COVEMA) 

 

A Cooperativa Verde de Manicoré (Covema) nasce do amadurecimento do 

trabalho que o Conselho das Associações Agroextrativistas (CAAM) desenvolvia com 

as comunidades da região. O levantamento das informações na Cooperativa foi 

realizado para se conhecer a trajetória histórica das populações tradicionais de Manicoré 

na luta econômica pela valorização do trabalho do castanheiro, da melhoria da renda e 

das condições de vida dos extrativistas. Além disso, entender a organização social e 

econômica dos cooperados e as perspectivas do mercado da castanha no local (Quadro 

1). 
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Quadro 1 : Relação das comunidades extrativistas de referência para a Covema. 

Nº Referência Nº de 
Comunidades 

Nome das Comunidades 

1 RDS do Rio Amapá 10 Jatuarana, Democracia, Terra Preta do 
Ramal 464, Santa Eva, Vista Alegre, 
Pandegal, Santa Maria, Urucury, Boa 
Esperança, Água Azul. 

2 Rio Capanazinho 5 Terra Preta, Santa Ana, Nazaré, Barreira, 
São Francisco. 

3 Resex do Capanã Grande 7 Jutaí, São Raimundo, São José do Cumã, 
Ponta do Campo, Santa Cívita, Nossa 
Senhora de Fátima e São Sebastião do 
Samaúma. 

4 Lago dos Baetas 3  

5 Lago do Acará 5  

6 Rio Manicoré 1 Terra Preta. 

7 Rio Atininga 4 Santa Terezinha, São José e Terra  Preta e 
Ribamar. 

8 PAE Jenipapos  
(Lago do Genipapo) 

3 Repartimento I e II, Bracinho e Braço 
Grande. 

9 PAE Jenipapos  
(Lago do Genipapo)  

1 Matupirizinho. 

10 PAE Jenipapos  
(Lago do Matupirizinho) 

1 São José do Miriti. 

11 PAE Jenipapos  
(Margem do Rio Madeira) 

1 Barreira do Matupiri. 

12 PAE Jenipapos  
(Margem do Rio Madeira) 

1 Remanso. 

13 RDS Madeira  
(Município de Manicoré) 

1 Realeza, Vencedor, Curupati, 
Cachoeirinha, São João, Delícia, Amparo, 
Verdum, Sempre Viva, Novos Prazeres. 

14 Área Indígena 10  

TOTAL 53   

Fonte: Levantamento na COVEMA, 2014. 
 

Procedimentos metodológicos 

Os procedimentos metodológicos utilizados neste estudo envolveram as 

quantidades produzidas de castanha-do-Brasil no Brasil, na região norte, no Amazonas, 

no município de Manicoré e na RDS do Rio Amapá. Os dados para a quantificação e 

valor da produção, bem como o produto interno bruto per capita são do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e do Ministério da Saúde - DATASUS, no 
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período de 1994 a 2011. O levantamento constou de investigação bibliográfica e 

documental; a partir das estatísticas dos censos demográficos e dos dados de produção e 

comercialização obtidos diretamente na CAAD, com as famílias agroextrativistas e na 

COVEMA. 

As equivalências na quantificação da castanha utilizadas no trabalho refletem 

as unidades utilizadas pelo produtor e pela cooperativa no momento da negociação do 

produto (Figura 24). 

Figura 24 – Unidades de comercialização da castanha. 

Unidade Correspondência entre unidades Quantidade em kg 

Lata 18 – 20 litros 10 Kg – 12,5 Kg 

Caixa 2 latas 20 Kg - 25 Kg 

Hectolitro / Saca 5 latas ou 2,5 caixas, ou 100 litros 50 kg – 60 kg 

Fonte: Levantamento de campo 2014.                             * O peso da saca de castanha equivalente a 60 Kg. 

 

A caracterização do perfil social e econômico das famílias que vivem no 

entorno da RDS do Amapá foi realizado a partir de um diagnóstico com entrevistas 

semiestruturadas para os 3 (três) estratos: famílias, lideranças e cooperativa.  

Para o levantamento socioeconômico das famílias, a amostragem foi 

probabilística estratificada, indicado por Barbetta (2002) para populações finitas 

resguardando a representatividade em cada uma das 10 comunidades estudadas. A única 

cooperativa de castanha existente na região e todos os líderes comunitários da RDS 

foram entrevistados. 

Em relação às variáveis que podem influenciar a decisão sobre a produção do 

agroextrativista, o modelo foi utilizado por Green (2003) que explana como o produtor 

particiona o tempo entre as atividades produtivas no campo para a subsistência, para 

dispor no mercado, considerando o tempo para o lazer. 

De acordo com o modelo, cada unidade produtora ou família produtora toma a 

decisão de produzir o que consome e quanto tempo será dedicado ao lazer e à produção 

do que irá para o mercado.  

Considerando cada família um agente racional e à qual cabem os pressupostos 

da economia neoclássica, então, cada família maximizará a função utilidade, em que os 

indivíduos maximizam a quantidade produzida de Z, sendo Z = Z(X, L), uma 

combinação de produção e lazer. Assim, a renda total é composta pelo valor obtido com 
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a produção de castanhas, pelas receitas de outras atividades produzidas no campo e, 

pelos benefícios e transferências governamentais (GREEN, 2003). 

A função de produção da castanha é realizada sazonalmente e está sujeita à 

produtividade marginal decrescente por causa das dificuldades no momento da coleta, 

decorrentes do trabalho na mata. Ou seja, à medida que aumenta o número de horas 

trabalhadas, reduz a produtividade e, consequentemente, a quantidade média coletada 

diminui. 

No modelo produtivo da castanha, ao maximizar a renda (Xe), o produtor 

enfrenta as restrições expressas pelo número de horas dedicadas ao extrativismo da 

castanha (N), o trabalho de subsistência (H) e o lazer (L).  Nesse caso a renda do 

produtor advém de duas fontes, a renda a atividade produtiva relacionada ao trabalho 

com a castanha (wN) e a renda oriunda de outras fontes de trabalho produtivo no campo 

(V). Sendo que w representa a taxa salarial constante e N o número de horas dedicadas 

ao extrativismo da castanha. Além destes, ainda são acrescentados à renda do produtor, 

os ganhos com subsídios e transferências governamentais (Ɛ). 

A síntese do problema do produtor pode ser expressa pelas equações abaixo. A 

primeira, a renda a ser maximizada e a segunda, a restrição de tempo dedicado à 

produção. 

 

Função renda 

 

Xe = wN + V + Ɛ 

 

sendo: 

Xe = renda familiar; 

w = taxa salarial constante; 

N = número de horas dedicadas ao extrativismo da 

castanha; 

V = renda oriundas de outras fontes produtivas no 

campo; 

Ɛ = benefícios e transferências governamentais. 

 

Restrição ao modelo: 

 

T = L + H + N (1) 

N = T – L – H 

 

onde: 

T = restrição ao modelo de estrutura econômica 

familiar; 

L = lazer; 

H = trabalho para subsistência; 

N = trabalho com o extrativismo da castanha. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para este estudo socioeconômico foi entrevistada uma amostra das famílias da 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Amapá, com população estimada de 

1.336 pessoas (Tabela 8).  

 
Tabela  8 - Número de famílias e habitantes das 10 (dez) comunidades da RDS do 
Rio Amapá, Manicoré, Amazonas.   
 

R
D

S
 d

o 
R

io
 A

m
ap

á 

Comunidade Famílias Número de 
habitantes 

Santa Eva 08 62 
Água Azul  36 151 
Santa Maria 11 44 
Pandegal 11 77 
Terra Preta do Ramal 
464 

29 104 

Democracia 45 181 
Boa Esperança 30 70 
Jatuarana 41 240 
Urucury 23 130 
Vista Alegre 51 277 

Total 285 1.336 
 

Na RDS do Rio Amapá, as condições de vida dos agroextrativistas refletem o 

índice de desenvolvimento identificado em Manicoré de 0,582 (IBGE, 2014), as 

estruturas das comunidades mostram precariedade nas dimensões do desenvolvimento 

por conta do restrito acesso aos serviços essenciais de saúde, educação, condições de 

moradia e sobrevivência.  

A alimentação básica das famílias na Reserva restringe-se à farinha, peixe e 

banana; os gêneros de consumo básico que são produzidos e pescados no local, poucos 

itens são adquiridos no comércio.  

A religião predominante é a católica, com 1.179 praticantes, enquanto os 

evangélicos totalizam 26 em toda a área. Por conta dessa predominância, todas as 

comunidades celebram o santo padroeiro, entre eles: Santo Antônio, Nossa Senhora da 

Conceição, Nossa Senhora Aparecida, São Sebastião, Sagrado Coração de Jesus, 
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Santíssima Trindade e Nossa Senhora do Rosário, nos meses de janeiro, abril, maio, 

junho, julho, outubro e dezembro.  

Em relação à educação, 08 (oito) comunidades têm escolas de alvenaria, 

totalizando 11 (onze) salas de aula. Estavam matriculados no momento da pesquisa 687 

(seiscentos e oitenta e sete) alunos, que cumprem o calendário escolar de fevereiro a 

novembro. A merenda escolar é distribuída irregularmente. Existem 16 (dezesseis) 

professores com formação superior. 

No que tange à saúde, não há postos de saúde em nenhuma das 10 

comunidades, a distribuição de medicamentos é irregular. São mantidos 08 (oito) 

agentes de saúde, pessoas da própria comunidade. As pessoas com agravos mais 

urgentes são encaminhadas para o município de Manicoré. Não foram identificadas 

visitas odontológicas decorrentes dos programas de saúde no último ano, em nenhuma 

das comunidades estudadas. As parteiras existentes não atuam mais, apenas em situação 

de emergência. 

Sobre as condições de moradias, são, em sua maioria, com dois ou três 

cômodos, com pouca mobília e distribuem-se em 10 (dez) de alvenaria no total, 16 

(dezesseis) de material misto, 4 (quatro) de palha e 201 (duzentas e uma) moradias de 

madeira.  

A origem da água para consumo, na maioria das vezes, vem dos igarapés, poço 

artesiano ou do poço Amazônico (poço movido a motor); sendo que as famílias fervem 

ou tratam a água com hipoclorito com mais frequência no inverno, pois acreditam que 

no período da cheia a água aparenta estar mais suja que no período de seca.  

O tipo de sanitário, quando utilizado, é a fossa simples, embora a maior parte 

das moradias não possua esgotamento sanitário. A geração de energia é possível graças 

ao motor de luz a diesel, presente em todas as comunidades da Reserva, assim como o 

poço de água, abastece todos da comunidade. 

Em todas as comunidades do estudo existem associações de moradores em 

condições jurídicas legais e com infraestrutura adequada para sua atuação. As eleições, 

que definem o gestor de cada uma delas, são bianuais. O número de associados é fixo e 

se limita aos moradores de cada comunidade. Em duas delas são realizadas atividades 

comunitárias, como: roçado, limpeza e feira do produtor. Outras atividades comunitárias 

de lazer são o campeonato de futebol e a festa do padroeiro. As associações também 
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recebem incentivos governamentais vinculados à bolsa floresta, a comunidade define a 

aplicação dos recursos de acordo com as necessidades coletivas. 

Cada família dispõe de 01 (uma) unidade produtiva, quadra ou hectare. As 

principais atividades econômicas desenvolvidas na RDS têm relação com a subsistência 

e inclui a produção de farinha, banana, castanha, melancia, tucumã, macaxeira, açaí, 

copaíba, milho, cacau, seringa, café, feijão, mel e laranja. O destino da produção, de 

todos os entrevistados, é Manicoré e, de poucos que produzem melancia, Manaus. 

Alguns produtores seguem até a beira do rio e comercializam de modo indireto (para 

regatões e donos de barco) sua produção. A assistência técnica para os processos 

produtivos é fornecida aos produtores e às famílias pelo Instituto de Desenvolvimento 

Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (IDAM), Fundação Amazonas 

Sustentável (FAS), Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB), Centro Estadual 

de Unidades de Conservação (CEUC), Cooperativa Verde de Manicoré (COVEMA) e a 

Prefeitura Municipal de Manicoré.  

Algumas comunidades citam as instituições governamentais como referência 

aos produtores e, consideram necessárias mais capacitações sobre técnicas agrícolas e 

sobre o financiamento da produção.  

De acordo com Fraxe, Pereira e Witkoski (2007), as populações tradicionais 

possuem um modo de vida específico; uma relação única e profunda com a natureza e 

seus ciclos, uma estrutura baseada do trabalho da própria população, com utilização de 

técnicas prioritariamente baseadas na disponibilidade dos recursos naturais existentes 

dentro de fronteiras geralmente definidas; enfim, adequando-se ao que a natureza tem a 

oferecer, e também manejando quando necessário. 

Entre os principais problemas para o crescimento da produção agroextrativista, 

segundo os entrevistados, são as condições de transporte da produção, necessidade de 

poços artesianos para melhoria das condições da água, falta de escolas, acesso às 

estradas, transporte de produtos e pessoas, necessidade de apoio social e econômico, 

distância dos castanhais, dificuldade nas atividades coletivas por conta da infraestrutura, 

falta de posto de saúde, falta de energia, depósitos para lixos e a inibição de caça e 

pesca predatórios existentes. 

A economia da Reserva assenta-se nas fontes naturais da localidade e, assim 

como os produtos da floresta, as atividades produtivas também são múltiplas 

(agricultura, pesca e extrativismo) e realizadas de acordo com a sazonalidade (chuva e 
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seca). A atividade principal é o roçado, responsável pela subsistência e, quando há 

excedente, incorpora parte da renda das famílias. A produção agrícola é bastante 

expressiva tanto no volume, quanto na qualidade da produção de farinha, banana, 

laranja, cacau, melancia e ainda em importância econômica para as famílias. Apesar da 

organização social da comunidade ter sido realizada a partir da organização da produção 

da castanha, a organização da produção agrícola consegue transacionar no mercador 

com maior expressividade econômica mesmo individualmente. 

Foi constatada uma diferença significativa no nível de escolaridade das 

comunidades em relação à população residente em Manicoré. Fator que pode influenciar 

o modo das comunidades gerir suas ações de forma independente, sendo assim, a 

desigualdade de renda pode ser explicada por um viés econômico-social. Além de 

influenciar a demanda de mão-de-obra, um dos mais importantes de todos os custos das 

atividades agrícolas, principalmente em pequenas propriedades, onde a terra e o capital 

são recursos limitados. Na análise financeira, a mão-de-obra familiar representa um 

custo de oportunidade, que varia de acordo com a época do ano (período seco ou 

chuvoso), tipo de trabalho (especializado ou não), e gênero (ARCO-VERDE, 2008). 

Das atividades produtivas no campo, os rendimentos das famílias são advindos 

da produção de melancia, farinha, banana, cacau, maracujá e milho. E, também, da 

pesca e do extrativismo que desempenham papel importante junto às populações 

ribeirinhas. Do extrativismo se obtém principalmente o açaí, a copaíba, a castanha e a 

borracha, sendo estes três últimos identificados como maior gerador de renda. Ainda 

que o extrativismo seja significativo, não segue em conformidade com uma escala de 

mercado. O mesmo foi identificado por Higuchi et al. (2013) na descrição da 

espacialidade da estrutura social presentes nas unidades de conservação do Amazonas. 

A produção agroextrativista quando não comercializadas no rio, por meio de 

regatões e donos de barcos, são enviadas para Manicoré e de lá segue para diferentes 

destinos dentro e fora do Estado. Todas as famílias na RDS comercializam 

indiretamente grande parte da produção. Há um pequeno comércio direto realizado na 

feira do produtor em Manicoré, no primeiro domingo de cada mês. No caso da castanha, 

parte é retirada para o sustento, parte da produção destina-se à cooperativa (Tabela 9). 

Este estudo foi identificado a proporção de castanha vendida fora do eixo cooperativo. 

 



92 

 

 

Tabela 9 – Número de extrativistas da castanha-do-Brasil da RDS do Rio Amapá 
cooperados da COVEMA. 
 

Comunidades  Cooperados Observações 
Jatuarana 29  
Urucury 7 Santa Eva e Boa Esperança 
Água Azul 2  
Democracia 18 Terra Preta 
Santa Eva 1  
Vista Alegre 4  
 61  

Fonte: Levantamento na COVEMA, 2014. 

 

A cooperativa trabalha em parcerias com diferentes instituições e comercializa 

castanha in natura, castanha dry (com casca), castanha sem casca; óleo de copaíba; e, 

produtos agrícolas (também existe uma cooperativa dos agricultores), embora os 

produtos com maior força produtiva e comercial sejam a castanha e o óleo de copaíba. 

Um dos grandes gargalos da cooperativa está em fidelizar o cooperado e 

reduzir o fluxo de castanhas vendidas antes de chegar à fábrica. Outro aspecto centra-se 

na valorização da amêndoa pela qualidade fitossanitária (ausência de aflatoxina) 

decorrente das boas práticas de manejo pelo produtor no momento da coleta.  

A mesma condição foi observada no Pará, onde apesar de existirem diversas 

associações, sindicatos e até mesmo cooperativa, o baixo envolvimento dos 

comunitários reflete na manutenção das relações de dependência com os atravessadores, 

o que por sua vez resulta em pouco ou nenhum valor agregado aos produtos, pouco 

poder de barganha na negociação de preços, além do baixo custo benefício 

considerando o grau de periculosidade da atividade (SFB, 2013). 

As distâncias entre as comunidades e os castanhais também foi relatado pelos 

extrativistas como fator limitante à expansão da produção. Além disso, a capacidade 

produtiva está atrelada à inelasticidade da oferta da castanha, pois a quantidade ofertada 

pouco reage às variações no preço. 

Muitas comunidades se encontram no extremo da exclusão (social e 

econômica). Elas conseguem vender ao exterior seus produtos artesanais, extrativistas, 

de origem animal ou vegetal, alcançando baixos preços por conta da diferença entre 



93 

 

oferta e demanda do produto. O desequilíbrio do mercado (oferta e demanda) gera uma 

pressão para baixas remunerações dos que vivem do extrativismo.  

Em termos históricos da produção desde 2006, a última safra (2014) foi a 

menor em quantidade de castanha beneficiada pela cooperativa. Em outros anos (2009 e 

2012) verifica-se um aumento substanciado da produção em decorrência da sublocação 

dos equipamentos para beneficiamentos de castanhas vindas de outras regiões (Tabela 

10). Ademais, não há uma tendência que viabilize uma projeção da oferta futura com as 

variáveis disponíveis (PINDYCK E RUBINFELD, 2010). 

 

Tabela 10 – Número de latas de castanha beneficiadas pela COVEMA no período 
de 2006 a 2014. 
 

Período 

Quantidade de 
latas de castanhas 
beneficiadas pela 
COVEMA  

  

2006 5.508,00 

 
P

re
ço

s 
de

 c
om

er
ci

al
iz

aç
ão  

2007 ni  
2008 ni  
2009 26.964,70 200g – R$ 7,00 

2010 10.502,00 500g – R$ 15,00 

2011 8.605,50 1kg – 25,00 

2012 21.669,40 20kg – 400,00 

2013 6.141,20  
2014 3.674,25  

Fonte: Levantamento na COVEMA, 2014. 

ni = não informado 

 

A porção de castanhas produzidas na RDS do Rio Amapá representa de 10 a 

13% da produção da cooperativa local (COVEMA). A comunidade de Pandegal é a 

única que não desenvolve atividade extrativa da castanha para fins de comercialização, 

a coleta supre apenas o consumo das famílias. 

O rendimento médio anual (N) das comunidades da Reserva com o 

extrativismo da castanha é de R$ 2.175,50 – para as castanhas comercializadas por meio 

da cooperativa. Se considerarmos o valor total obtido com a comercialização da 

castanha esse valor atinge R$ 4.382,44. O rendimento mensal médio familiar da 

produção de castanha na RDS do Rio Amapá é de R$ 166,19.   
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A renda familiar (Xe) revela o baixo poder aquisitivo dessa população e a 

consequente dependência dos programas de transferências de renda do governo (Tabela 

11). A safra da castanha se comparada com a produção agrícola (V) tem um retorno 

financeiro menor, não há trade-off entre os dois sistemas produtivos, a renda da 

castanha é completar à atividade agrícola (em economia, a expressão trade-off define 

uma situação de escolha conflitante, isto é, quando uma ação econômica que visa à 

resolução de determinado problema acarreta, inevitavelmente, outros). 

Entre os moradores que recebem salários na RDS e não participam das 

atividades produtivas no campo estão os aposentados, agentes de saúde, professores e os 

funcionários responsáveis pela manutenção das escolas. Vale destacar que todas as 

famílias entrevistadas recebem algum tipo de subsídio ou transferência governamental 

(bolsa família, bolsa floresta, aposentadoria e pensão). Não foi verificada nenhuma 

família ou indivíduo sem algum tipo de renda (subsídios), vivendo na indigência ou da 

caridade alheia. Apesar dessas comunidades se localizarem no entorno da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável, em nenhuma foi identificada regularização fundiária. 

 

Tabela 11 - Produção anual e rendimentos obtidos com a produção 
agroextrativista na RDS do Rio Amapá. 
 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Em se tratando da atividade produtiva de castanhas na RDS, a comunidade de 

Jatuarana participa com 34% do total repassadas à cooperativa, enquanto a comunidade 

de Democracia participa com 33%. Um dos principais motivos para essa concentração 

ocorre por conta do paiol central (casa de armazenagem) localizar-se próximo ou nessas 

comunidades. Os extrativistas, por conta da liquidez imediata, acabam vendendo a 
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castanha para outros cooperados dessas comunidades. É uma negociação corriqueira na 

localidade. Por este motivo, as duas comunidades despontam em número de latas de 

castanha a cada safra. 

Apesar de corriqueiro, o produtor cooperado que transaciona dessa forma acaba 

não recebendo os retornos da cooperativa no final da safra, sendo também um viés à 

fidelização com o sistema cooperativo. 

Verificou-se que grande parcela da castanha coletada na Reserva não foi 

comercializada com a cooperativa no período do levantamento, os produtores optaram 

pela liquidez imediata, mesmo não recebendo um valor diferenciado pelo produto. Nas 

comunidades do estudo, o volume de castanha não comercializada com a cooperativa 

variou de 25% a 70% do volume total. É uma parcela relevante da produção que sai do 

controle das instituições locais em relação ao volume do que é comercializado e ao local 

para onde são destinadas essas castanhas.  

Do ponto de vista econômico, isso interfere na formação dos preços praticados 

no mercado, dado que os agentes econômicos de oferta e demanda (produtor e 

comprador) possuem variáveis determinantes a partir de seus comportamentos, que 

podem gerar um complexo sistema de formação de preços, onde prevalecem a 

assimetria de informação e as falhas de mercado (VARIAN, 2010).  

O potencial e a viabilidade econômica de um PFNM dependem de fatores como 

a disponibilidade e abundância do recurso, distância do sítio de coleta, proximidade a 

mercados, durabilidade do produto, condições de acesso ao recurso, capacidade 

regenerativa e reprodutiva da planta e fatores ambientais, como solo e clima 

(NEUMANN e HIRSCH, 2000). O comportamento do produtor da RDS do Rio Amapá 

pode estar impactando a disponibilidade de castanha beneficiada no local. Além de 

enfraquecer a alternativa de formação de escala produtiva e não estar pautado no 

binômio risco e retorno para seu rendimento, devido à relativa diferenciação nos preços 

observados. 

A participação dos ganhos com o extrativismo da castanha difere de acordo com 

a proporção coletada por comunidade, em Boa Esperança, por exemplo, atinge 6,5% da 

participação no rendimento anual, Santa Eva, 5,91%, enquanto na comunidade de 

Pandegal não se realiza a coleta com fins de comercialização, apenas para consumo das 

famílias (Tabela 11). A renda líquida familiar mensal (Xecastanha) atinge R$ 543,88, no 

período da safra. 
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O relacionamento comercial dos extrativistas da RDS do Rio Amapá com a 

cooperativa e outros agentes mostra que os preços praticados pelo sistema cooperativo 

perdem atratividade quando o produtor privilegia a receita imediata. Entretanto, a 

castanha quando comercializada fora desse eixo não garantem a qualidade fitossanitária 

das amêndoas e o retorno sobre os lucros para o produtor no final do período da safra. A 

cooperativa precisa articular uma política de fidelização com atrativos não 

necessariamente financeiros para o produtor, visto que observamos que não é o preço 

que o fideliza ou não ao sistema cooperativo. 

A partir do tempo médio dedicado ao extrativismo de 144 horas por safra 

destacam-se novamente as comunidades de Democracia e Jatuarana, essas horas de 

trabalhos remuneram de modo diferenciado cada comunidade de acordo com a 

organização e a quantidade de mão-de-obra disponível para a atividade de coleta 

(Tabela 12). Em algumas comunidades há coleta consorciada entre os moradores e/ou 

familiar. 

 

Tabela 12 - Rendimentos obtidos com o extrativismo da castanha na RDS do Rio 
Amapá. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Considerando que um coletor/família seja capaz de coletar duas caixas de 

castanha por dia e assumindo o valor da diária de R$ 30,00 e a caixa de 25 Kg, o custo 

de mão-de-obra para a coleta e quebra da castanha é em média R$ 0,60 por quilograma 

(SFB, 2013). Assim, na RDS do Rio Amapá, o custo com a coleta e quebra representa 

60% da receita obtida. 

As comunidades de Democracia, seguida da de Jatuarana conseguiram 

maximizar os rendimentos obtidos com a produção de castanha, entretanto verifica-se 
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que nessas duas comunidades as outras atividades produtivas têm uma participação 

maior na renda familiar em relação à da castanha (Tabelas 12 e 13). 

Tabela 13–Participação média do extrativismo da castanha na renda das famílias 
da RDS do Rio Amapá, em Reais. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Democracia e Jatuarana são as comunidades com melhores condições sociais e 

de infraestrutura, nelas estão as melhores estruturas de moradias, a escola base que 

atende das séries iniciais até ao ensino médio mediado, as melhores condições de 

transporte e atendimento à saúde. Outra característica é que essas comunidades estão 

mais próximas de Manicoré, tendo influências da perspectiva econômica da área urbana 

com maior intensidade. 

O tempo médio dedicado à produção agrícola é de 30 horas semanais, 

dedicação diferenciada no período da safra de outros produtos florestais não 

madeireiros, como o açaí e a copaíba, por exemplo. Cada família se organiza de acordo 

com suas atividades produtivas. Algumas comunidades realizam a produção da farinha 

para subsistência de modo consorciado para que possam repartir o tempo com outras 

atividades, como a caça, o extrativismo, a produção agrícola e o lazer. 

Para Singer (2010) desenvolver uma comunidade pobre é aumentar-lhe a renda 

monetária com a qual possa adquirir bens e serviços fora dela. E desenvolvimento 

comunitário significa o desenvolvimento de todos os membros conjuntamente, unidos 

pela posse coletiva de certos meios essenciais de produção ou distribuição. A 

especialização produtiva eleva o rendimento da comunidade e não pode prescindir desta 

condição, todos participam enquanto produtores e enquanto gestores do processo 
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produtivo. 

A renda média anual com a produção agroextrativista, por família, é de R$ 

4.258,67, sendo as comunidades de Vista Alegre, Santa Maria e Santa Eva as mais 

rentáveis na perspectiva global do que se produz nas comunidades. Vista Alegre obtém 

um rendimento anual médio por família no valor de R$ 8.898,77 (Tabela 14). 

 

Tabela 14 – Participação média do extrativismo da castanha na renda das famílias 
da RDS do Rio Amapá, em Reais. 
 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

Com todos os rendimentos obtidos na Reserva, as comunidades conseguem uma 

renda per capita mensal máxima de R$ 162,85, ou renda familiar mensal máxima de R$ 

651,40.  Visto que as situações de extrema pobreza e pobreza são caracterizadas pela 

insuficiência de renda, com linhas de corte cujos valores mensais per capita por família 

são de R$ 70 e R$ 140, respectivamente (IPEA, 2014), as comunidades da Reserva 

estão nessa margem de classificação socioeconômica: extrema pobreza. Nesse caso, 

considerando como renda total, apenas a renda monetária. Se acrescentássemos a renda 

não monetária, ou seja, o valor que produzem e consomem na própria unidade de 

consumo, pode-se obter outra classificação em relação ao poder de consumo/compra.  

Os valores de rendimentos obtidos na pesquisa revelam uma dinâmica de 

geração de renda com baixa eficiência econômica da produção agroextrativista; 

gerando, com contexto produtivo voltado para a subsistência, a inexistência de 

poupança, alto grau de dependência da população em relação aos programas 

governamentais de transferência de renda e condição socioeconômica margeando a 

miséria.  
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Por isso, a opção extrativa como uma solução viável para o desenvolvimento da 

Amazônia deve ser considerada com cautela (HOMMA, 2012). Os resultados do estudo 

ratificam as limitações da produção extrativa vegetal no que tange ao processo de 

desenvolvimento econômico da porção sul da Amazônia.  

 

Composição dos gastos das famílias 

 

Os gastos realizados pelas famílias da Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

do Rio Amapá foram agrupados em itens de despesas que compreendem os 

desembolsos mais frequentemente realizados pelos domicílios.  

Em média, toda renda recebida é consumida nos diversos itens de despesas 

(roupas, fogão, freezer, televisão, antena parabólica, placas de energia solar e óleo para 

o motor de luz) com pagamento a prazo. Esse equilíbrio de elemento de despesa foi 

observado em quase todos os domicílios pesquisados, revelando um baixo nível de 

endividamento e com produção voltada para subsistência.  

A estrutura dos gastos indica que 60% da renda se destinam a compra de 

gêneros considerados pelas famílias de primeira necessidade, 20% financiamentos 

bancários diversos e 20% à energia termoelétrica, por meio da compra do óleo diesel e 

manutenção dos motores de luz (Tabela 14).  

Tabela 15 – Renda e grau de endividamento das famílias da RDS do Rio Amapá, 
em Reais. 
 

 

 

Fonte: Elaboração do autor. 
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Em relação à composição das despesas, para medir seu bem-estar, quanto menor 

o dispêndio percentual com alimentação, tanto maior o seu nível de bem-estar e maior a 

sua riqueza (FERGUSON, 1978).  

Entre as famílias da RDS, nas comunidades com maior rendimento anual, o 

comprometimento maior da renda está no financiamento da produção familiar – todas as 

famílias têm a DAP – Declaração de Aptidão ao PRONAF (Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar). Esses financiamentos comprometem cerca de 

20% da renda mensal das famílias com as instituições financeiras. 

 

CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 
 

Em todas as comunidades estudadas foi verificado baixo índice de 

desenvolvimento socioeconômico das famílias e das áreas dessas comunidades. 

Normalmente, cada família dispõe de 01 unidade produtiva (quadra ou hectare). 

No estudo, das 10 comunidades pesquisadas, apenas 01 (uma) não produz 

castanha para comercialização, as famílias utilizam para consumo próprio. Dentre as 

comunidades com maior potencial produtivo da castanha estão a de Jatuarana, que 

produz 34% da produção total da região e a de Democracia que atinge 33% da produção 

local. 

Os cálculos apontaram que o custo da mão-de-obra representa 60% da receita 

obtida. Cada extrativista dedica-se, em média, 30 horas/semana para a atividade 

agrícola. 

Nos levantamentos, o percentual de castanha não comercializada com a 

cooperativa gira em torno de 25% a 70%. Os rendimentos se dividem em: 

- Rendimento médio anual máximo das famílias de comunidades oriundo de outras 

atividades no campo atinge R$ 8.898,77. 

- Rendimento médio anual das famílias de comunidades oriundo do extrativismo da 

castanha obtido foi de R$ 4.382,44 (comércio total). Se considerarmos a produção 

cooperativa o valor obtido foi de R$ 2.175,50 (comércio com a cooperativa local). 

- Rendimento médio mensal das famílias com o extrativismo da castanha foi de R$ 

166,19.  

- Renda líquida mensal das famílias com o extrativismo da castanha no período da safra 

R$ 543,88. 
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A participação da atividade extrativa da castanha na renda das famílias 

representa 6,5% da renda no período da safra.  

Em relação ao grau de comprometimento da renda das famílias, pode-se dividi-

la em 60% direcionados aos gêneros de primeira necessidade, 20% normalmente 

vinculados à financiamentos bancários, para custeio e para a produção agrícola e 20% 

são destinados para os custos com a geração energia termoelétrica, geralmente 

disponível por 4h ao dia. 
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CAPÍTULO IV 
 

 

PRODUÇAO AGROEXTRATIVISTA NO SUL DA AMAZÔNIA BRASIL EIRA 
 

RESUMO 
 
 
Este trabalho visa elaborar a configuração da produção dos agroextrativistas no sul da 

Amazônia brasileira. Onde a organização produtiva de base social das comunidades da 

região começou na década de 1990, época em que a realidade social e econômica de 

parcela significativa da população era de pobreza extrema. As pessoas viviam sob as 

figuras dos patrões e coronéis de barranco, personagens com influência e poder político 

local, que se diziam arrendatários de terra, donos dos castanhais e seringais. Portanto, a 

possibilidade de regulação da sociedade através da ideia de economia alternativa 

significa reconhecer uma possibilidade de sustentação das formas de vida dos 

indivíduos em sociedade/comunidade, não centrada nas esferas do poder político e do 

mercado. Hoje, a livre produção agroextrativista na porção sul da Amazônia brasileira 

ainda enfrenta defasagens na escala de produção; reduzido número de cooperativas; 

intensa presença de produtos importados; baixo valor agregado da produção; não há 

conformidade nem tabelas de preços; produtores com déficit de formação técnica e 

necessidade de maior investimento no setor. Essas variáveis acabam restringindo o 

processo de crescimento e de desenvolvimento econômico das comunidades do local, 

que demandam novas alternativas de mercado para suas realidades. Assim, observa-se 

que a economia solidária propicia ao agroextrativismo local uma oportunidade de 

autonomia, de gerar emprego e renda, orientada pelas experiências coletivas de criar 

escala produtiva que otimize ganhos sociais e financeiros das comunidades dentro de 

suas perspectivas de benefício/custo para a subsistência. 

 
Palavras-chave: Comunidades; agroextrativismo; cooperativismo; economia; 

subsistência; renda. 
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ABSTRACT 

 

 

This work aims to elaborate the configuration of agroextractivist production in the 

southern Brazilian Amazon. Where the socially-based productive organization of the 

region's communities began in the 1990s, when the social and economic reality of a 

significant portion of the population was extreme poverty. The people lived under the 

figures of the bosses and colonels of gully, people with influence and local political 

power, who called themselves tenants of land, owners of the chestnuts and rubber 

groves. Therefore, the possibility of regulating society through the idea of alternative 

economics means recognizing a possibility of sustaining the life forms of individuals in 

society / community, not focused on the spheres of political power and the market. 

Today, the free agroextractivist production in the southern portion of the Brazilian 

Amazon still faces lags in the scale of production; Reduced number of cooperatives; 

Intense presence of imported products; Low added value of production; No compliance 

or price charts; Producers with a lack of technical training and the need for greater 

investment in the sector. These variables end up restricting the process of growth and 

economic development of local communities, which demand new market alternatives 

for their realities. Thus, it can be observed that the solidarity economy provides the local 

agro-extractivism with an opportunity for autonomy, to generate employment and 

income, guided by the collective experiences of creating a productive scale that 

optimizes the social and financial gains of communities within their perspectives of 

benefit / cost to the community. subsistence. 

 

Keywords: Communities; Agroextractivism; Cooperativism; economy; subsistence; 

income. 
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INTRODUÇÃO 

 

A dinâmica florestal, a economia e o mercado precisam caminhar alinhados com 

a sustentabilidade. Na Amazônia, sob essas condições, alternativas de viabilidade 

mercadológica da produção quando apoiadas na economia solidária mostraram-se 

excelentes ferramentas de avanço social com geração de emprego e renda.  

A produção agroextrativista na Amazônia brasileira, geralmente em condições 

de logísticas que limitam o mercado desses produtos, internaliza os valores da floresta e 

a forma como o processo produtivo nela se realiza. Ou seja, os indicadores produtivos 

necessitam incorporar a superação das condições sociais e do desenvolvimento 

econômico - capazes de promover auto-sustentação e autonomia da população - e ao 

mesmo tempo a conservação do patrimônio florestal.  

Na porção sul do Amazonas um dos principais desafios enfrentados pelos 

produtores agroextrativistas é compatibilizar eficiência produtiva com os interesses da 

sustentabilidade socioambiental do local.  

Para uma realidade com um sistema produtivo voltado à subsistência de 

populações com baixo índice de desenvolvimento humano, os agroextrativistas 

precisam identificar estratégias para o uso das potencialidades locais. Além do sistema 

associativo e cooperativo nas atividades produtivas, há também a articulação social das 

ações desde o processo produtivo na floresta até o consumidor final.   

Analisando a estrutura do mercado, bem como o perfil socioeconômico das 

famílias envolvidas na produção e na comercialização dos produtos agroextrativista foi 

possível identificar as baixas de receitas do setor e o papel da economia solidária para o 

desenvolvimento econômico da produção agroextrativista local.  

Neste estudo tem-se a configuração da produção das famílias agroextrativistas 

no sul da Amazônia brasileira e como a economia solidária permeia o relacionamento 

entre economia e comunidades na região. Isso, em função da dimensão histórica dessa 

perspectiva da economia que se assentou nas relações produtivas locais com base na 

autogestão dos recursos florestais.  
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TEORIA ECONÔMICA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO LOCAL 
 

A criação dos modelos de desenvolvimento regional buscou separar o espaço 

geográfico natural do espaço econômico, criando um espaço discriminatório para 

poucos. Em escala global, foram criados dois circuitos: o dos países desenvolvidos e o 

dos subdesenvolvidos. 

O desenvolvimento econômico, seguindo os modelos de desenvolvimento 

propostos nas obras dos economistas clássicos, seria alcançado com a elevação da 

produção interna, como resultado das substituições de importação e provocaria efeitos 

positivos na cadeia produtiva. Observa-se que esse efeito de encadeamento de consumo, 

produção e renda explica o crescimento das atividades e a formação de pólos de 

crescimento industrial no Brasil durante o século XX. 

Entre os economistas clássicos, assim como Adam Smith (1723-1790) o 

elemento essencial para o aumento da riqueza de uma nação constitui-se a partir do 

trabalho produtivo, com aumento dos investimentos em capitais produtivos, a 

especialização da mão-de-obra e a divisão do trabalho. Na principal obra de David 

Ricardo “Princípios de Economia Política e Tributação”, publicada em 1817, tem como 

preocupação central o crescimento econômico, e não o desenvolvimento. Ricardo 

defende a concentração de renda em favor dos capitalistas urbanos industriais, por 

serem responsáveis pela acumulação que determina o crescimento econômico, gerando 

mais emprego e desenvolvimento. Na teoria da renda da terra, o autor faz uma crítica às 

elites agrárias que se apropriam da renda e do aluguel das terras, reduzindo os 

investimentos produtivos e o crescimento da economia. Para David Ricardo, a elite 

agrária deve pagar uma carga tributária maior por ser improdutiva e, mesmo assim, 

utilizar a renda e o aluguel produzidos pela terra. Portanto, observa-se uma preocupação 

central com o crescimento da economia, e não necessariamente no processo de 

desenvolvimento da economia (SOUZA, 2005). 

O termo desenvolvimento econômico é encontrado também na teoria marxista. 

Marx não se limitou a estudar e entender a realidade histórica, mas criou seu próprio 

método de trabalho: o materialismo histórico (teoria científica) e o materialismo 

dialético (filosofia). Para os materialistas, a história da filosofia tem longa tradição 

idealista, pressuposta até nas teorias em que o idealismo não transparece num primeiro 

momento, culminando com o pensamento de Hegel, no século XIX. Para esse filósofo, é 
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a própria razão que faz o tecido do real, e a ideia não é uma criação subjetiva do sujeito, 

mas a própria realidade objetiva, donde tudo procede. Para o materialismo, a matéria é o 

dado primário, a fonte da consciência, e esta é um dado secundário, derivado, pois é 

reflexo da matéria. O materialismo histórico, portanto, não é mais do que a aplicação 

dos princípios do materialismo dialético ao campo da história. E, como o próprio nome 

indica, é a explicação da história por fatores materiais, ou seja, econômicos e técnicos. 

Para os teóricos contemporâneos, o papel do Estado na economia tinha como 

objetivo melhorar a distribuição regional e setorial dos investimentos, promover melhor 

distribuição da renda, no sentido de ampliar o mercado consumidor interno, controlar a 

entrada de capital estrangeiro no país, reduzindo a dependência financeira externa, e 

oferecer mais autonomia na execução das políticas públicas. De modo geral, condiciona 

o processo de desenvolvimento econômico ao aumento da produção e da produtividade 

acompanhado pela melhora da distribuição da renda, que é importante para aumentar a 

demanda (SILVA et al., 2012). 

A perspectiva história do desenvolvimento apresenta uma longa história de 

construção de conceitos e indicadores, co-evoluindo na contemporaneidade. Desde o 

final da segunda guerra mundial, até meados dos anos sessenta, não se fazia distinção 

entre desenvolvimento e crescimento econômico; isso porque as melhorias dos 

indicadores das condições de vida das populações não encontravam relacionamento 

profícuo com as taxas de crescimento vigente, o que fragilizou o conceito de 

desenvolvimento como sinônimo de crescimento econômico. 

Assim, a ideia de desenvolvimento foi paulatinamente incorporando os 

aspectos sociais: emprego, necessidades básicas, saúde, educação, equidade entre 

outros. E, mais recentemente insere-se a essa ideia as bases ambientais em que se 

pautam o progresso. O consenso na formatação de um conceito que agregasse os 

objetivos sociais e a consciência mundial sobre os danos ambientais à noção básica de 

crescimento trouxe à tona a expressão desenvolvimento sustentável, compromisso entre 

desenvolvimento e preservação ambiental. As Nações Unidas, não somente define, 

como avalia o desenvolvimento em função do alargamento das escolhas das pessoas 

(VEIGA, 1998).   

Portanto, o desenvolvimento econômico integra à dimensão econômica o 

capital natural e a qualidade de vida da coletividade ou dos indivíduos na sociedade. 
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Entende-se que uma dimensão não remonta outra, visto que todas pesam igualmente no 

contexto social operante (MACHADO et al., 2008).  

O desenvolvimento econômico em áreas com extrativismo de castanhas e 

outros produtos florestais não madeireiros carrega consigo modos de extração de flora e, 

em menor escala, fauna, que não dependem de grandes insumos de capital e tecnologia. 

O extrativismo se aplica principalmente a bens que são conceitualmente entendidos 

como renováveis, ou seja, bens cuja reposição dos estoques por processos naturais 

ocorrem numa escala de tempo compatível com a cultura humana. 

Essa capacidade de renovação natural dos estoques é crucial para o próprio 

conceito de reservas extrativistas, pois ela garante uma produção contínua ou estável de 

bens (sustained yield), que por sua vez angariam continuamente meios de subsistência 

para os seus extratores. Embora as economias extrativas contemporâneas (voltadas ao 

mercado e não para a subsistência) se concentrem em um ou dois bens cujo valor de 

mercado é tipicamente instável, causando ciclos voláteis de prosperidade e falência 

(DRUMMOND, 2002).  

Sob a ótica econômica, não há nenhuma diferença entre produto não-

madeireiro e madeireiro, pois a manutenção do recurso depende da taxa de extração 

com a capacidade de regeneração.  

Analiticamente, o desenvolvimento econômico não garante a sustentabilidade 

biológica e vice-versa. A transformação dos produtos da biodiversidade em riqueza vai 

depender de tecnologia, de investimentos no setor produtivo, do controle da cadeia 

produtiva, de mercado, entre outros (HOMMA, 2012). 

Na concepção da economia, os agentes econômicos, empresas, estados e 

indivíduos baseiam suas decisões econômicas apenas nos benefícios materiais. No que 

tange ao desenvolvimento local, o crescimento econômico necessita do mesmo modo 

incorporar a qualidade de vida das pessoas e a conservação do meio ambiente. A inter-

relação e interdependência desses fatores pressupõem uma transformação social com 

aumento da renda e da riqueza, em condições dignas de trabalho. Este, por sua vez, gera 

riqueza e contribui com as oportunidades sociais. Oportunidades com a transformação 

consciente da realidade em direção ao desenvolvimento imbuída da preocupação com a 

disponibilidade de recursos para as gerações presentes e futuras (SACHS, 2006; 

MILANI, 2005).  
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EXTRATIVISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
 

O termo extrativismo é utilizado para designar toda atividade de coleta de 

produtos naturais de origem mineral (exploração de minerais), animal (peles, carne, 

óleos) ou vegetal (madeiras, folhas, frutos, entre outros). Extração significa qualquer 

forma de apropriação de recursos cuja ocorrência natural não tenha sido 

intencionalmente aumentada para fins de exploração. Esta definição incluiria o uso de 

recursos renováveis e não renováveis, sem levar em conta os níveis de utilização, quer 

sejam sustentáveis ou não. Também pode ser entendido como a utilização sustentável, 

ou seja, como a coleta racional na biota, de recursos renováveis destinados ao mercado.  

Em geral, o extrativismo é visto como atividade de coleta de recursos naturais 

para obter produtos minerais, animais ou vegetais (IBAMA, 2014). Atualmente, 

algumas expressões como bioextrativismo e neoextrativismo apresentam conceitos 

ligados às instâncias da vida social: a econômica, a política e a cultural.  

 O conceito de extração, portanto, é simples, amplo em seu objeto por se 

aplicar à totalidade do ecossistema natural e, restrito em sua função, por limitar a 

apropriação dos recursos às qualidades e quantidades dos estoques primitivos, sem 

intervenção racional para sua ampliação.  

 

Histórico 

 

A atividade extrativista tem sido uma constante da história econômica do país 

desde a colonização com a prática do extrativismo da madeira e de minerais, 

especialmente do ouro; sendo o próprio nome do Brasil uma herança do processo da 

extração do "Pau-Brasil" (Caesalpínia eclimata Lam.). Na região norte, desde o século 

passado, ficou evidenciado na Amazônia a prática do extrativismo principalmente da 

borracha (Hevea Brasiliensis) e da castanha-do-Brasil (Bertolletia excelsa Blonp.). 

Depois da segunda guerra intensificou-se o extrativismo da madeira, já o extrativismo 

mineral foi incrementado na região a partir dos anos sessenta, especialmente o do ouro, 

ferro, bauxita e cassiterita. 
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Esse histórico pode ser descrito a partir do primeiro ciclo de produtos da 

floresta na Amazônia, o das drogas do sertão (cacau, canela, cravo, baunilha e plantas 

medicinais, principalmente) no período de 1641 a 1700. A extração das drogas do sertão 

era uma atividade rudimentar e não raro predatória, sobretudo a partir do momento em 

que passou a ser praticada em escala comercial. Um único gênero florestal (Theobroma) 

emergiu na sequência como o principal produto extrativo regional, dando origem ao 

segundo ciclo de produto da região por cerca de um século e meio.  

Este gênero foi depois substituído em importância extrativa e econômica por 

outro gênero florestal (Hevea), sustentáculo da economia regional durante outro extenso 

período de quase um século, ao longo do qual perdurou o terceiro ciclo de produto 

extrativo da região. Quando a produção de borracha declinava, a de castanha crescia, 

revelando ambas produções movimentos contrários. Passado o período do predomínio 

da borracha, uma diversidade de produtos florestais (oriundos, sobretudo dos gêneros 

Aniba, Paulinia, Bertholletia e do próprio gênero Hevea) constituiu-se no sustentáculo 

da economia e no quarto ciclo de produto regional. E, a partir da década de 1970, a 

madeira por importância econômica transforma-se no principal produto extrativo, dando 

início ao quinto ciclo de produto extrativo da Amazônia (SILVA, 1996).  

Uma análise mais estendida da história econômica do extrativismo pode ser 

compreendida mediante o esboço detalhado do processo de ocupação da região 

evidenciando a participação geográfica dos principais recursos extrativos florestais 

nesse processo.  

 

Importância socioeconômica 

 

A economia atual da Amazônia brasileira é quase inteiramente baseada na 

destruição da floresta, por intermédio da exploração predatória da madeira ou pelo 

desflorestamento para pastagem de gado bovino e, em algumas áreas, pela soja. As 

atividades sustentáveis, tais como, o extrativismo da borracha e castanha-do-Brasil 

existem, mas sua importância relativa é mínima do ponto de vista dos fluxos financeiros 

da economia atual (FEARNSIDE, 2008). 

Na esfera do trabalho e das diversas atividades produtivas, o extrativismo 

exerce influência sobre o crescimento e desenvolvimento de algumas regiões ao norte 
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do país. Embora, em alguns locais da região o extrativismo vegetal tem sido 

considerado primitivo, antieconômico e, por isso, com a necessidade de apoio, 

modernização e aperfeiçoamento.  

A intensificação do trabalho extrativista incentiva o processo de fixação dos 

trabalhadores na região, ao longo dos rios e de seus afluentes; aos poucos os familiares 

dos extrativistas já fixados ao longo dos rios também são introduzidos no processo 

extrativo, o trabalho dessas famílias passa a ser fundamental para a reprodução 

econômica e sociocultural da região. 

Segundo Coelho e Monteiro (2005), as dinâmicas do desenvolvimento 

locais/regionais do extrativismo na região Amazônica surgem da combinação de 

restrições que integram elementos ecológicos e sociopolíticos às análises econômicas 

fundamentadas em estudos comparativos da extração e da produção. Ainda há o papel 

desenvolvimentista das atividades e/ou das regiões extrativistas dedicadas 

exclusivamente a retirar recursos naturais dos seus locais de ocorrência, a partir dos seus 

estoques naturais, sem manipulações reprodutivas ou processamento industrial 

(DRUMMOND, 2002).  

Estudos sobre extrativismo apontam, com base na teoria econômica 

neoclássica, a inevitável extinção da atividade. Apesar da teorização econômica dos 

modelos agrícolas e florestais, existem características peculiares aos produtos florestais 

não madeireiros que fragilizam o modelo, tornando-o limitante para avaliar a gestão das 

florestas na conservação e gestão sustentável dos recursos renováveis (BORGES, 2003; 

HOMMA, 2008). 

Ademais, com a discrepância entre a alternativa sustentável do extrativismo de 

produtos florestais não madeireiros e as escolhas econômicas das comunidades, torna-se 

essencial avaliar o significado do valor da floresta a partir da perspectiva local; a 

valorização dos recursos florestais pelas comunidades representa a importância da 

floresta e do contexto em que tais representações são construídas.  
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ECONOMIA SOLIDÁRIA E PRODUÇÃO AGROEXTRATIVISTA 
 

Para o caso do extrativismo, a racionalidade econômica encontrou limites nos 

seus próprios fundamentos (economia neoclássica). Ou seja, o aumento constante da 

rentabilidade econômica, obtida de acordo com regras de mercado, despreza os aspectos 

sociais e ambientais, gerando uma crise de múltiplas dimensões: ecológica, social, ética, 

política e cultural (SILVA, 2011). 

Já a economia solidária tem como eixo estruturante a valorização da dimensão 

das identidades humanas, deslocadas das condições socioeconômicas predominantes, de 

modo que suas práticas não demonstram um projeto de sociabilidade diferenciado das 

relações sociais capitalistas. Desta maneira, não estão voltados para a transformação das 

atuais formas de dominação política e econômica. Os empreendimentos da economia 

solidária são dos trabalhadores (SINGER, 2010; CARVALHO, 2011).  

 

“Economia solidária é um modo de produção que se caracteriza pela 

igualdade. Pela igualdade de direitos, os meios de produção são de 

posse coletiva dos que trabalham com eles – essa é a característica 

central. E a autogestão, ou seja, os empreendimentos de economia 

solidária são geridos pelos próprios trabalhadores coletivamente de 

forma inteiramente democrática, quer dizer, cada sócio, cada membro 

do empreendimento tem direito a um voto. Se são pequenas 

cooperativas, não há nenhuma distinção importante de funções, todo 

o mundo faz o que precisa. Agora, quando são maiores, aí há 

necessidade que haja um presidente, um tesoureiro, enfim, algumas 

funções especializadas, e isso é importante, sobretudo quando elas 

são bem grandes, porque aí uma grande parte das decisões tem que 

ser tomada pelas pessoas responsáveis pelos diferentes setores. Eles 

têm que estritamente cumprir aquilo que são as diretrizes do coletivo, 

e, se não o fizerem a contento, o coletivo os substitui. É o inverso da 

relação que prevalece em empreendimentos heterogestionários, em 

que os que desempenham funções responsáveis têm autoridade sobre 

os outros” (SINGER, 2010). 
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Quando as iniciativas sociais passaram a fazer parte dos processos produtivos 

das comunidades tradicionais de Manicoré, a denominada economia solidária propiciou 

que as associações e cooperativas locais pudessem suprir demandas das classes mais 

desfavorecidas, com alternativas econômicas de emprego e renda, com bases morais e 

éticas baseadas numa produção extrativa sustentável social e ambientalmente.  

Na perspectiva econômica, o mercado do extrativismo no local, ou seja, a 

oferta e da demanda, vincula-se às necessidades reais das populações locais (trade-off 

das operações produtivas) e à capacidade resiliente da floresta. O aspecto 

mercadológico da produção nas comunidades extrativistas está atrelado a formas de 

economia que valorizam relações não-mercantis e não-monetárias muitas vezes, de 

modo que agregue ganhos com a manutenção da floresta e a subsistência das famílias. 

As relações da economia solidária na atividade extrativa das comunidades 

estudadas permitiram entender o modo produtivo, utilizador direto dos fatores de 

produção, sob a combinação dos fatores disponíveis na região.  

Os fatores de produção também chamados recursos de produção da economia, 

são constituídos pelo capital, recursos naturais, trabalho e inovações tecnológicas. O 

fator capital (K) tem uma importância preponderante no processo de produção 

agroextrativista no que tange ao fato de ser um facilitador da escala produtiva, além de 

contribuir para o aumento da produtividade do trabalho. O fator recursos naturais (RN), 

que engloba todos os recursos provenientes da natureza utilizados na produção. A 

produção se utiliza das reservas naturais da castanha-do-Brasil e do óleo de copaíba, 

pois são os produtos extrativos que se encontram na base de todo o processo de 

produção extrativa na região. Além do fornecimento de matéria-prima, o processo 

produtivo deve atentar para a capacidade de suporte da ecologia das espécies e dos 

ecossistemas. Práticas sustentáveis que permitem a certificação para a produção. Quanto 

ao fator trabalho (ʈ), conhecido como a presença direta do elemento humano no 

processo de produção, ou como a base demográfica da atividade econômica, na 

produção solidária o emprego da mão-de-obra gera bem-estar, emprego e renda. Com o 

fator inovações tecnológicas (S), ou capacidade tecnológica, se necessário, o processo 

de produção passa por mudanças com investimentos em tecnologias com reflexos na 

produtividade marginal dos fatores. 

Modo de produção é a categoria mais fundamental e englobante, cunhada por 

Marx, para expressar sinteticamente as principais determinações que configuram as 
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diferentes formações históricas do setor produtivo. Essas determinações encontram-se 

no modo como os indivíduos, de uma dada sociedade, organizam-se no que tange à 

produção, à distribuição e ao consumo dos bens materiais necessários à subsistência; 

mais precisamente, na forma que assumem as relações sociais de produção, em 

correspondência com um estado histórico de desenvolvimento das forças produtivas 

(GAIGER, 2003). E, cada modo de produção é caracterizado por uma forma social de 

produção específica. 

Na perspectiva socioeconômica, o desenvolvimento local assentado em 

práticas solidárias permite nova configuração da produção, a transformação das 

condições de vida dos agroextrativistas pela capacidade de mobilização e participação 

dos atores locais em planos e iniciativas de desenvolvimento.  

A economia solidária traz um caráter alternativo ao modo de produção vigente, 

visto que a produção agroextrativista no sul da Amazônia brasileira fica à margem do 

modo de produção capitalista. Sob essa perspectiva, não atinge indicadores econômicos 

plausíveis ao mercado e, podem estar associados à falência das estruturas sociais 

existentes (SINGER, 2010; GAIGER, 2003). 

Na economia solidária deve-se planejar atividades e projetos que possam 

incentivar a manutenção e interesse das novas gerações nas propriedades rurais para a 

indispensável renovação dos produtores e, consequentemente, dos membros da 

associação. No Brasil, a tendência de esvaziamento do meio rural é cada vez maior, 

principalmente em regiões mais industrializadas (FREITAS e VILPOUX, 2007). 

De modo geral, economia solidária designa uma grande diversidade de 

atividades econômicas organizadas a partir dos princípios de solidariedade, cooperação 

e autogestão, seja pela recriação de práticas tradicionais ou por formas inovadoras. 
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MATERIAL E MÉTODOS 
 

Área de estudo 

 

A área de estudo corresponde ao município de Manicoré, região do Médio rio 

Madeira, porção sudeste do Estado do Amazonas. Manicoré limita-se com os 

municípios amazonenses de Novo Aripuanã, Apuí, Humaitá, Tapauá, Beruri, Borba e 

com os Estados de Rondônia e Mato Grosso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Mapas de Localização do Município de Manicoré, Amazonas, Brasil. 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Manicore, acesso em 16.10.2014. 
 

Município Manicoré 

Significado Tupi – filho ou filha da Deusa. 

Localização À margem direita do rio Madeira, na mesorregião do Madeira, distante 
419 km, por via fluvial, da capital Manaus. 

Área 48.828,66 km2. 

População 52.200 habitantes. 

Economia Essencialmente agrícola, destacando a produção de mandioca, banana, 
melancia, cacau, maracujá e milho. No extrativismo tem-se o açaí, o 
óleo de copaíba, a castanha-do-brasil e a borracha. 

Fonte: IBGE, 2014. 
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Figura 17 – Mapa de Localização das Comunidades Agroextrativistas do 
Município de Manicoré, Amazonas, Brasil. 
Fonte: IDAM, 2013. 
 

Procedimentos metodológicos 

 

Os dados deste estudo foram estruturados a partir do levantamento histórico 

das organizações sociais produtivas do município, consulta/entrevistas aos produtores 

agroextrativistas, documentos e relatórios institucionais do município. 

Deve-se ressaltar que a análise quantitativa entre o complexo de dados 

socioeconômicos e a condição de desenvolvimento segue a abordagem de diferentes 

dimensões amplamente utilizadas pelo PNUD/ONU (MACHADO, 2008). Os dados de 

origem secundária como quantidade produzida (Q), rendimento médio (RM) e valor da 



118 

 

produção (VP) foram obtidos juntos ao Sistema IBGE de Recuperação Automática 

(SIDRA-IBGE) e no IDAM (Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal 

Sustentável do Estado do Amazonas). 

O método analítico-sintético e comparativo foi utilizado na análise da dinâmica 

dos grupos sociais e consequentemente da estrutura dos grupos de produtores e de seus 

sistemas econômicos. E, por ser uma pesquisa descritiva e exigir uma análise dos dados 

de forma pura e coerente, evita interferir nos resultados desvelados a partir da coleta dos 

dados (GIL, 2006).  

Com margem de erro de 10% nos resultados, foram entrevistados 342 

produtores no levantamento em campo. Para tratamento dos dados quantitativos, foram 

utilizando os recursos da estatística descritiva. Os resultados são apresentados em 

tabelas (anexos) e gráficos, foram identificados os produtores individuais na região, 

tomando por base um conjunto de dados com amostragem em grupos distintos, 

extraindo as diferenças que melhor discriminem os produtores em grupo 

(BARBETTTA, 2002; PIMENTEL-GOMES e GARCIA, 2002).  

Houve a aplicação do questionário com entrevistas realizadas nas feiras, 

comércios, comunidades, agroindústrias e cooperativas do município de Manicoré, 

totalizando 1200 produtores. A análise foi realizada a partir dos dados obtidos dessas 

entrevistas em campo e da bibliografia levantada sobre o tema.  

A priori, os grupos de produtores foram organizados em: produtores de 

hortaliças, legumes e verduras; produtores de pescados; de frutas; de bovinos, frangos e 

suínos; e, produtores extrativistas. A partir de amostra com produtores responsáveis pela 

produção e comercialização (comunidades) e 03 cooperativas (extrativistas, agricultores 

e pescadores).  

Para testar as relações e inter-relações das variáveis explicativas com as 

variáveis dependentes da produção, faturamento médio, grau de escolaridade e renda foi 

utilizado modelos matemáticos para verificar quais variáveis foram de fato 

determinantes as variações de produção e renda entre os produtores (GUJARATI, 

2011).  

O modelo utilizado permitiu estimar a composição dos perfis, quanto o grau de 

pertinência de cada elemento imputado a esses perfis. Os gráficos e a tabulação dos 

dados foram construídos com auxílio do programa Microsoft Excel. 



119 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Perfil socioeconômico dos produtores agroextrativistas no sul da Amazônia brasileira 

 

Com uma área de 48.282,664 km2 e densidade demográfica de 0,97 hab/km2, 

em 2014 a população total de Manicoré atingiu 52.200 pessoas, sendo 47% de homens e 

53% mulheres. Desses, 37,34% menores de 14 anos, 57,14% entre 15 e 59 anos e 5,52% 

maior que 60 anos, segundo o IBGE.  

O município possui 52% de sua população vivendo em área rural e florestal, 

um dos desafios enfrentados na economia do município esbarra na compatibilização de 

sua eficiência produtiva aos interesses da sustentabilidade socioambiental do local 

(IBGE, 2014). Além disso, as condições de logísticas na região restringem e impõem 

um alto custo ao escoamento não só da produção extrativa como de todos os outros 

produtos agrícolas e industriais.  

As condições de vida dos agroextrativistas refletem o índice de 

desenvolvimento humano identificado em Manicoré de 0,582 (IBGE, 2014). As 

estruturas das comunidades mostram precariedade nas dimensões do desenvolvimento 

por conta do restrito acesso aos serviços essenciais de saúde, educação, condições de 

moradia e sobrevivência. 

Dentre os setores da economia local, o setor primário da economia mostra um 

quadro comumente encontrado nos sistemas de produção capitalista, com poucos 

produtores absorvendo a maior parcela do faturamento. O município conta com 02 

grandes produtores que concentram a maior parte do faturamento do setor, ambos com 

criação de bovinos. Por conta da configuração agrária, da cultura local, entre outros, a 

produção de hortaliças, legumes, verduras e frutas é residual, grande parte da produção 

ainda é oriunda de outras regiões, por não serem produzidas no município.  

A produção agrícola conta com uma cooperativa familiar, sendo a produção de 

banana e melancia expressivas na região, figurando entre os maiores produtores do 

Amazonas. Há, também, as cooperativas de pescados e de produtores extrativistas, 

embora, parte da produção seja orientada para a subsistência das famílias por serem os 

principais alimentos da dieta local. A produção extrativista da castanha e do óleo de 

copaíba tem, por meio da produção cooperativa, atingido mercados local, nacional e 

internacional  
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O setor secundário da cidade é composto pelas olarias, serralherias, carpintarias, 

marcenarias, fábrica de gelo e uma companhia de asfalto. O setor terciário tem como 

base o comércio varejista, conta ainda com uma gama de serviços, como: farmácia, 

restaurantes, lanchonetes, sorveterias, livrarias, barbearias, oficinas mecânicas, agência 

bancária, entre outros.  

Em relação à estrutura produtiva, caracteriza-se pela produção agroextrativista 

assentada nos produtos florestais não madeireiros e nas roças de macaxeira, banana, 

laranja, maracujá e melancia. Dentre os pescados, a sardinha, o pacu, o mantrinchã, o 

curimatã e o jaraqui são as espécies mais comercializadas e consumidas. Existe ainda a 

criação de frangos, de bovinos e a de suínos na região. 

No município há 03 cooperativas agroextrativistas (agrícola, pesca e extrativa), 

orientadas a internalizar o valor da floresta e a forma como o processo produtivo nela se 

realiza. Ou seja, o funcionamento produtivo precisa pensar o panorama econômico do 

mercado, bem como as condições sociais que possam promover a autonomia da 

população e, ao mesmo tempo, a conservação do patrimônio florestal.  

Os produtores locais combinam diferentes tipos de cultura agrícola para 

ampliar suas rendas, associa a cultura de acordo com a disponibilidade de mão-de-obra 

na família, período de plantio e colheita e, o esforço produtivo necessário. Para a análise 

do perfil social e econômico desses produtores, a produção agroextrativista foi 

distribuída de acordo com os seguintes produtos: hortaliças, legumes e verduras; 

pescado; frutas; bovinos, suínos e granjeiros; e, os extrativistas. 

Para cada grupo de produtores foi apurado os anos de escolaridade, o estado 

civil, as médias da produção e a demanda mensal. Este levantamento observou a forma 

como os produtores estruturam sua produção, a importância dos ganhos para a 

subsistência e, se a variável formação escolar auxilia na definição da produção e de seus 

respectivos rendimentos. Além de identificar em quais elos da cadeia produtiva o 

produtor se insere e sua participação em alguma atividade cooperativa. 

No grupo de produtores de hortaliças, legumes e verduras, a formação escolar é 

deficiente, sendo que 40% dos entrevistados somam os analfabetos, os alfabetizados 

(sabem ler e escrever, mas não frequentaram o ensino formal) e os que não concluíram o 

ensino fundamental. Os que concluíram foram 25% dos entrevistados. Todos realizam a 

produção de modo familiar, os entrevistados identificados com ensino médio completo, 
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13%, são os filhos dos produtores. Sendo 50% dos entrevistados solteiros, 37% com 

união estável e 13% viúvo.   

Nas feiras e comércios do município foi levantada a proporção do consumo 

interno, considerando a produção local e os produtos importados de regiões próximas.  

As hortaliças, as verduras e legumes pautam a dieta local, por isso existe uma 

expressiva procura no mercado interno. A macaxeira faz parte da produção para 

subsistência, com procura reduzida no comércio local, essa proporção aumenta quando 

considerarmos o excedente da produção total da macaxeira orientada para o mercado 

externo ao de Manicoré. O mesmo acontece com a melancia. Em termos de produção 

média mensal a macaxeira lidera, seguida da cebolinha e do coentro; confirmando a 

produção com base na dieta local, já que essas hortaliças são consumidas com o preparo 

do peixe. 

Não há associação ou cooperativa que atue na localidade com esse grupo de 

produtores. O processo produtivo dá-se pela agricultura urbana em pequenas áreas, 

destinada ao consumo próprio ou para a venda em pequena escala nos mercados locais. 

Vale ressaltar que a produção local não atende à demanda interna para os produtos desse 

grupo produtivo, assim há importação de mercados externos como o de Porto Velho. Os 

rendimentos obtidos com a comercialização são para subsistência, não foi identificado 

produtores ou famílias com poupança a partir da venda de verduras e hortaliças.  

No grupo do pescado, há uma proporção maior de pescadores que não 

concluíram o ensino fundamental (48,48%), junto com os alfabetizados (21,21%). Os 

pescadores participam da cooperativa e somam cerca de 70% dos moradores do interior 

da floresta. Isso explica a maior parte dos rendimentos obtidos concentrarem nos perfis 

de baixa de escolaridade, poucos são os que fornecem o pescado para atravessadores 

para a comercialização. Em relação ao estado civil dos pescadores, 66,66% estão em 

união estável ou casamento, 30,30% são solteiros e apenas 3,03% são divorciados. As 

principais espécies de peixe demandada no mercado local são sardinha, pacu, matrinchã, 

curimatã e jaraqui.  

A cooperativa de pescadores absorve o pescado e comercializa exportando para 

regiões mais distantes, dentro e fora do Estado. A partir da cooperativa que se efetiva o 

cadastro para que os pescadores tenham renda no período do defeso. A produção 

comercializada no local vem dos próprios pescadores que já conhecem a demanda 

interna pelo pescado, tipo e os preços praticados. O rendimento obtido varia entre os 
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pescadores, de acordo com o tempo dedicado à atividade. O objetivo também é a 

subsistência das famílias, que estão estabelecidas na área rural. O levantamento apontou 

baixo rendimento obtido pelo pescador, a produção praticamente atende a subsistência 

das famílias. 

A situação atual da pesca artesanal e da aquicultura familiar é de grande 

dificuldade, com baixa remuneração e baixa preocupação com a manutenção dos 

estoques de pescado. O poder público tem um importante papel no fortalecimento da 

pesca na região, visto o interesse social (existência de cooperativa) pela produção de 

alimentos de boa qualidade e gestão compartilhada dos recursos naturais. 

Em relaçao aos produtores de frutas, todos trabalham com produção 

consorciada com outras atividades agrícolas (para consumo próprio). Entre os 

produtores, 9% são analfabetos, 46% tem o ensino fundamental incompleto, 9% 

concluíram o ensino fundamental, 27% possuem ensino médio incompleto e 9% 

concluíram o ensino médio. Em relação ao estado civil, 34% são casados ou estão numa 

união estável, 9% são viúvos e 28% são solteiros.  

No mercado local as frutas mais procuradas são o mamão, a maçã, o limão, a 

banana e a laranja. Entre os maiores ganhos em rendimentos médios gerados na 

comercialização estão a banana, o mamão, a laranja, o limão, o abacaxi, a melancia. Os 

produtores de frutos são os que obtêm maiores rendimentos com a produção e o 

comércio, em relação aos produtores agrícolas. Algumas frutas comercializadas são 

importadas de Porto Velho, o que impacta os preços de venda e, independente da safra, 

não competem com a produção local. Não há uma organização social para este grupo de 

produtores. 

Na produção de carne no município, 55% dos produtores têm ensino 

fundamental incompleto, 9% ensino fundamental completo e 36% possuem ensino 

médio completo. O estado civil desses produtores, 82% são casados ou em união estável 

e 18% são solteiros. A produção de frangos tem destaque no rendimento obtido com a 

produção e comercialização no mês, entretanto os maiores ganhos de rendimento médio 

anual se concentram nos produtores de bovinos. Neste grupo de produtores, o sistema 

produtivo deixa de ser familiar. Entretanto, os postos de trabalhos identificados são 

informais e as condições de produção precárias, nem sempre com autorização legal para 

o funcionamento. Também não há associação de produtores que representem o grupo. 
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As famílias envolvidas na produção extrativa de produtos florestais não 

madeireiros residem, em sua maior parte, na zona rural da cidade. A produção 

extrativista é uma forma de complementação da renda familiar muito comum na região. 

A comercialização oorre nas feiras e, no caso de alguns produtos, como a castanha-do-

Brasil e do óleo de copaíba, uma parte é direcionada para a cooperativa, que realiza o 

beneficiamento e a comercialização em diferentes mercados.  

No levantamento foi identificado que 17% dos produtores extrativistas são 

analfabetos, 33% alfabetizados e 50% com ensino médio completo. Verificando a 

estrutura familiar constatou-se que 33% são viúvos, 33% casados ou com união estável 

e 34% são solteiros. O rendimento médio anual obtido com a comercialização dos 

produtos extrativos no mercado local, em feiras, comércios e cooperativa quando 

distribuída pelo número de famílias beneficiadas ainda refletem ganhos reduzidos, mas 

maiores que o obtido por outros grupos excluindo o da carne. Foi identificado apenas 01 

(um) produtor que se dedica somente ao extrativismo de diferentes produtos florestais 

não madeireiros como meio de subsistência. 

Os extrativistas da região possuem experiência associativa exitosa da produção 

de castanha desde o ano de 2006. A cooperativa é gerenciada pelos próprios 

extrativistas, gera emprego e renda aos familiares dos extrativistas cooperados. 

O sucesso de qualquer forma de economia solidária está intimamente 

relacionado aos membros que dela fazem parte. No caso da proposta de organização de 

um setor, os resultados são diretamente condicionados à qualidade do empenho dos 

atores interessados e a predisposição e capacidade de articulação destes. Esse tipo de 

cooperação abre a possibilidade de geração de emprego e de assegurar um 

desenvolvimento sustentado (CASAROTTO FILHO, 2001). 

Analisando todos os grupos de produtores conjuntamente identificamos que, 

em  relação à formação escolar os extrativistas estão em ( # troquei) maior proporção 

com baixa ou nenhuma alfabetização, sendo que os filhos dos produtores representam 

os que detêm o ensino médio completo. Ao contrário, os produtores da bovinocultura 

são os com maiores anos de formação escolar, não identificando nenhum analfabeto 

atuando na comercialização e criação de gado. No geral, os agroextrativistas de 

Manicoré estão em maior número do grupo com ensino fundamental incompleto.  

Os números apontam a dificuldade do agricultor e do extrator em realizar as 

atividades para o sustento e aliá-las com sua formação escolar; além das dificuldades de 
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acesso à escola e do número reduzido de salas e educadores nas áreas rurais em tempos 

anteriores (Figura 18). 

 

Figura 18 – Grau de instrução dos produtores agroextrativista do município de 
Manicoré (Grupos I-V). 
 

Em relação à produção média anual e do faturamento obtido na 

comercialização, verifica-se que a produção extrativista é dominante quanto à 

quantidade produzida, seguida do pescado e da criação de bovinos, frango e suínos 

(Figura 19).  

 

Figura 19 - Produção média anual dos produtores agroextrativista do município de 
Manicoré (Grupo I-V). 

 

O faturamento não segue a mesma sequência da quantidade produzida, pois em 

se tratando de valor na cadeia produtiva, a bovinocultura propicia maiores volumes de 

receitas ao mês, atingindo R$ 396.300,00 para a produção de 99 toneladas. Os ganhos 
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com a agricultura familiar e com o extrativismo ainda ficam muito abaixo dessa 

produção. Em todos os grupos verifica-se baixa ou nenhuma estrutura tecnológica na 

cadeia produtiva.  

A produção de hortaliças, legumes, verduras e frutas totalizaram, em média, 15 

toneladas, com os quais os produtores obtêm R$ 35.896,90 de receita mensal com a 

comercialização. Em relação ao pescado, do total de 180 toneladas produzidas no mês 

de maior produção, o faturamento fica muito aquém do produzido, por se tratar de um 

alimento da dieta local, ou seja, a maior parte da produção é direcionada para o 

consumo das famílias (Figura 20). Em toda produção agroextrativista identifica-se 

reduzidos ganhos ou receitas obtidas com a produção. 

A atividade extrativista gera ao mês R$ 14.690,00, para as 300 toneladas de 

produtos extraídas no mês, essa margem reduz drasticamente quando consideramos 

ganhos por produtor. Entre os produtos extrativos de maior expressão mercadológica 

estão: a castanha-do-Brasil, o óleo de copaíba, o açaí e o mel. Partes do volume de 

castanha e do óleo de copaíba são comercializadas por meio da cooperativa, com 520 

extrativistas cooperados, é a segunda empresa em geração de empregos no município. 

Parte da produção de castanha é destinada para a merenda escolar local e outra 

comercializada em centros como Manaus, São Paulo e até mesmo o exterior.  

 

Figura 20 – Rendimento médio anual dos produtores agroextrativista do município 
de Manicoré (Grupos I-V). 

A produção solidária no sul da Amazônia brasileira 
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A abordagem econômico-solidária possibilita aos produtores serem 

protagonistas da gestão de projetos para o setor (SOUTO, 2012). Em se tratando do 

extrativismo na região, as marcas da economia solidária estão na forma de produção e 

na distribuição da riqueza, orientada para a valorização do extrativista e não do capital.  

A existência de um movimento histórico na região de Manicoré, na calha do rio 

Madeira, propiciou a criação de diversas associações nas diferentes comunidades ao 

longo do rio. Movimentos sociais que possibilita conectar produção, os interesses dos 

produtores e o mercado consumidor. Além de figurar nas demandas políticas e sociais 

comuns aos moradores e às comunidades de cada localidade (Figura 21). 

A base da organização social se configura numa estrutura associativista e 

cooperativista que trabalha com gestão exclusiva dos próprios extrativistas que 

controlam, planejam, definem negócios e o trade-off de todo processo produtivo. 
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Figura 21– Comunidades e formação social (Manicoré-AM). 
Fonte: AMARAL et al., 2012, 2012. 

 

A partir das organizações sociais locais foi possível consolidar um processo 

produtivo mais assentado nas perspectivas de mercado com maiores escalas de 

produção. Embora, nos municípios da Amazônia brasileira, em se tratando de 
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desenvolvimento econômico há grande assimetria de sua distribuição com diferentes 

índices de desenvolvimento econômico por conta do desempenho no que tange às 

atividades econômicas (GARCIA et al., 2004). 

A produção cooperada pressiona ao aumento do número de empregados; a 

cooperativa dos extrativistas é a segunda em empregos, seguida pela cooperativa dos 

pescadores. A economia solidária, compatível com o sistema capitalista, pode reorientar 

as experiências do sul da Amazônia brasileira para um contexto de relações viáveis para 

as famílias, não só pela questão econômica como pela configuração social e produtiva 

que a economia solidária propicia. 

Na perspectiva da globalização, a forma como as comunidades se integram ao 

mercado resulta num processo socioeconômico de subsistência margeando a pobreza e a 

exclusão dos padrões dominantes de produção e consumo. A produção extrativa da 

região é de relevo, mas os ganhos individuais são relativos. A economia solidária 

implementada pelas associações e cooperativa resgata a gestão para o foco nos 

indivíduos e não na condição comercial imposta pelo mercado do sistema econômico 

vigente. 

A sistematização da história da cooperativa dos extrativistas (COVEMA) 

coloca o foco sobre a experiência de construção econômica coletiva e ensina uma forma 

de trabalhar o econômico junto às populações tradicionais. É um trabalho de consensos 

em torno da produção, da comercialização, da repartição do lucro, acesso a informação 

entre pessoas das comunidades e gestão partilhada do negócio. 

Assim como na perspectiva da economia solidária, o sistema produtivo 

extrativista em Manicoré assume uma finalidade multidimensional, isto é, envolve a 

dimensão social, econômica, política, ecológica e cultural. A organização cooperativa 

gera trabalho e renda, projetando uma perspectiva de construção de vida para as 

comunidades de modo socialmente sustentável. Além da formação de escala produtiva 

que viabiliza a operacionalização no mercado (Tabela 11). 
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Tabela 11 – Número de latas de castanha beneficiadas pela COVEMA no período 
de 2006 a 2014. 
 

Período 

Quantidade de 
latas de castanhas 
beneficiadas pela 
COVEMA  

  

2006 5.508,00 

 
P

re
ço

s 
de

 c
om

er
ci

al
iz

aç
ão  

2007 ni  
2008 ni  
2009 26.964,70 200g – R$ 7,00 

2010 10.502,00 500g – R$ 15,00 

2011 8.605,50 1kg – 25,00 

2012 21.669,40 20kg – 400,00 

2013 6.141,20  
2014 3.674,25  

Fonte: COVEMA, 2014. 
ni = não informado. 
 

Na Bolívia, o extrativismo da castanha gera cerca de 22 mil empregos diretos e 

indiretos. Aproximadamente 6.000 camponeses e famílias indígenas em comunidades 

agroextrativistas dependem de extração de castanha como sua principal fonte de renda. 

Milhares de trabalhadores migrantes (cerca de 5.500 pessoas) movem-se sazonalmente 

entre propriedades rurais florestais (Barracas) e centros urbanos da região 

(principalmente Riberalta) para trabalhar com a castanha, existem fábricas de 

processamento de capital intensivo. Estas fábricas proporcionam emprego sazonal para 

cerca de 8.500 pessoas.  

No departamento de Pando, por gerações, o reforço da importância do manejo 

florestal começou com uma completa compreensão dos sistemas habituais de produção. 

Uma forma de não debilitar os sistemas de subsistência florestais e também para lidar 

com a insegurança e os conflitos CRONKLETON et al. (2010) sugerem o mapeamento 

dos sistemas tradicionais agroextrativistas como forma de solucionar as questões de 

direitos de propriedade enfrentados pelas comunidades do Norte da Amazônia 

boliviana. A castanha-do-Brasil para a região tem sido o pilar mais importante da 

economia regional, formando a base para o emprego e meios de subsistência para a 

maioria dos moradores (CRONKLETON e PACHECO, 2010). 

Em análise das várias fontes de renda florestal no norte da Bolívia foram 

identificadas seis estratégias de subsistência (multitarefas, exploração da castanha-do-
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Brasil, castanha do Brasil e exploração da madeira, serviços, caça e animais). Cada 

estratégia de subsistência gera diferente renda (ZENTENO et al., 2013).  

No Peru, do mesmo modo, a organização coletiva permitiu fortalecer 

debilidades financeiras e organizacionais da atividade castanha. A organização do grupo 

facilitou o acesso ao crédito. As cooperativas oferecem emprego a nível local e tendem 

a ter um compromisso de longo prazo dentro de uma comunidade, proporcionando 

liderança e desenvolvimento (DANA e MALLET, 2012).  

Na Amazônia peruana, devido à pobreza endêmica da região, na maior parte 

pelo pequeno porte das Concessões Florestais (especialmente aqueles das comunidades 

nativas), há fortes flutuações de renda, com cadeias produtivas subdesenvolvidas, 

economia vulnerável às forças externas ao mercado (KALLIOLA et al., 2011). 

A racionalidade econômica da produção no sul da Amazônia brasileira ao 

alinhar economia e mercado, assim como sustentabilidade e alternativas de viabilidade 

mercadológica, ainda sofre com o desequilíbrio entre oferta e demanda que refletem nos 

baixos preços dos produtos no mercado. Esse processo baixa as remunerações, 

principalmente dos que vivem dos produtos florestais não madeireiros.  

 

 

Figura 22– Preço de venda da cooperativa e valores de repasse aos cooperados no 
final de cada safra (Manicoré-AM). 
Fonte: Adaptado de Amaral et al., 2012. 

 

O desenvolvimento quando apoiado na economia solidária, pode ser ferramenta 

de apoio às comunidades na geração de emprego e renda. Neste caso, as comunidades 

irão encontrar uma forma de o mercado permitir aos seus membros melhores 

remunerações e, consequentemente, melhores condições de subsistência. Para a 

economia solidária, o desenvolvimento comunitário significa desenvolvimento de todos 

os membros da comunidade conjuntamente, unidos pela posse coletiva e pela ajuda 

mútua a partir dos meios de produção ou distribuição. 

O mero crescimento não significa necessariamente desenvolvimento, é preciso 

redemocratizar os meios de produção e distribuição da renda. Essa é a grande tarefa da 

economia solidária na Amazônia e no Brasil, com a retirada das populações da extrema 

pobreza.  
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No sul da Amazônia são baixos os rendimentos obtidos com a produção e a 

situação econômica se agrava ao considerarmos os produtores isoladamente. A 

importância das associações e cooperativas para o desenvolvimento dessas regiões 

ocorre em função do tamanho e do isolamento das comunidades. 

É uma estrutura de economia de mercado funcional e peculiar, com alternativas 

democráticas possíveis para o aumento da renda monetária advindos dos produtos das 

regiões de floresta. 
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CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 
 

A economia solidária presente nas iniciativas sociais e em parte dos processos 

produtivos das comunidades tradicionais de Manicoré propiciou que as associações e 

cooperativas locais pudessem suprir demandas dos extrativistas, com alternativas 

econômicas de emprego e renda, com bases morais e éticas baseadas em produção 

extrativa sustentável social e ambientalmente.  

A economia extrativa, ou seja, da oferta e da demanda dos produtos extrativos, 

vincula-se às necessidades reais das populações locais (trade-off das operações 

produtivas) e à capacidade de resiliência da floresta. O aspecto mercadológico da 

produção nas comunidades extrativistas está atrelado a formas de economia que 

valorizam relações não-mercantis e não-monetárias muitas vezes, priorizando agregar 

ganhos com a manutenção da floresta e a subsistência das famílias. 

A produção média anual e o faturamento obtido na comercialização da 

produção extrativa compõem a maior parcela da quantidade produzida, seguida do 

pescado e da criação de bovinos, frango e suínos. O faturamento da bovinocultura 

propicia maiores volumes de receitas ao mês. Entretanto, constatou-se que são precárias 

as condições de beneficiamento da carne.  

 Os ganhos com a agricultura familiar e com o extrativismo são inferiores aos 

demais processos produtivos existentes. Uma das razões pode estar atrelada à baixa ou 

nenhuma estrutura tecnológica que otimize a produção agroextrativista. As escalas de 

produção são obtidas com a formação de associações de moradores presentes em 100% 

das comunidades entrevistadas. Existem 03 cooperativas (pescadores, agricultores e 

extrativistas), sendo esta última com 520 extrativistas cooperados. Esse tipo de 

organização maximiza ganhos, propicia financiamentos externos para a produção e 

agrega qualidade ao produto final. 

A racionalidade econômica da produção no sul da Amazônia brasileira ao 

alinhar sustentabilidade e mercado, assim como sustentabilidade e alternativas de 

viabilidade mercadológica, ainda sofre com o desequilíbrio entre oferta e demanda na 

produção. Esse desequilíbrio de mercado orienta os preços da produção para baixo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As observações em campo ratificaram o modelo de mercado apurado no 

estudo, que indica oferta de castanha-do-Brasil inelástica a preços. E é o preço obtido 

com a castanha que estimula os extrativistas a se dedicarem à atividade de coleta, 

fazendo o trade-off com as atividades agrícolas no período da safra.  Uma variável 

identificada no modelo econométrico que pode ser responsável por aumentar o custo de 

extração da castanha foi o desmatamento, pois implica na existência de maiores 

distâncias e um esforço físico mais acentuado para se chegar aos castanhais. 

Na dinâmica do mercado da castanha não foi identificado bens substitutos, os 

produtos não apresentam diferenciação na composição, a estrutura de mercado forma-se 

com oligopólios, a escala produtiva é obtida com a criação de associações e 

cooperativas e a produção aponta para um mercado com tendência à retração de oferta.  

E, a demanda carece de estudos com maiores detalhamentos, pois o produtor não pode 

garantir que para toda demanda existirá uma oferta correspondente. Em tese, essa 

rigidez da oferta no processo extrativista nas florestas naturais poderia ser flexibilizada 

pelo cultivo da espécie, o que contribuiria para ordenar e dar maior eficiência 

econômica e mercadológica a produção de amêndoas. 

As condições de vida dos agroextrativistas no sul da Amazônia brasileira 

refletem o baixo índice de desenvolvimento humano local. Na região, os indicadores 

socioeconômicos encontrados são pífios, a produção local não objetiva o excedente 

produtivo e as famílias agroextrativistas dependem exclusivamente da produção como 

fonte de renda para subsistência. A produção das famílias agroextrativistas enfrenta 

dificuldades no que tange a produtividade, a rentabilidade, as técnicas produtivas e a 

fatores conjugados à configuração da produção.  

Neste trabalho foi possível entender que a economia no sul da Amazônia 

brasileira transpõe a ideia de economia de mercado como fonte única de riqueza em se 

tratando do extrativismo da castanha e visualizar que a região estudada ainda demanda 

por uma alternativa de desenvolvimento econômico local. Embora a economia solidária 

oriente a produção e a distribuição da riqueza com o foco na valorização do extrativista 

e não do capital. 
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ANEXOS 
 
Tabela A - Quantidade produzida e valor da produção da atividade extrativa da Castanha no 
Brasil, região norte, Amazonas e no município de Manicoré, no período de 1994 a 2012. 
  Brasil Região Norte Amazonas Manicoré 

ANO Produção  Valor Produção Valor Produção  Valor Produção  Valor  
1994 38.882 8.367 38.632 8.270 15.465 2.191 2.455 147 
1995 40.216 8.853 39.958 8.595 15.727 2.673 2.701 270 
1996 21.469 6.998 21.224 6.868 6.670 2.820 329 158 
1997 22.786 9.082 22.551 8.954 7.357 4.199 468 304 
1998 23.111 9.652 22.870 9.520 7.368 5.174 492 442 
1999 26.856 13.056 26.589 12.854 7.467 5.539 498 449 
2000 33.431 18.556 33.186 18.367 7.823 7.494 518 622 
2001 28.467 27.695 28.191 27.509 8.352 19.989 555 1.553 
2002 27.389 30.379 27.038 30.121 8.985 21.785 599 1.797 
2003 24.894 24.587 24.562 24.212 9.068 15.492 605 1.150 
2004 27.059 30.661 26.674 30.128 9.150 15.628 611 1.161 
2005 30.975 46.866 30.602 46.230 8.985 20.378 623 1.433 
2006 28.806 43.908 28.332 43.174 9.165 21.792 636 1.494 
2007 30.406 45.492 29.930 44.567 8.871 21.486 655 1.964 
2008 30.815 45.732 29.384 42.936 9.111 23.502 674 2.192 
2009 37.467 52.261 35.941 49.418 16.012 29.978 699 2.235 
2010 40.357 55.194 38.879 53.419 16.039 26.244 1.125 3.263 
2011 42.152 69.404 39.917 65.159 14.661 25.531 850 2.465 
2012 38.805 68.437 37.267 64.944 10.478 20.715 660 1.815 

Tabela B - Quantidade produzida e preço da produção deflacionados da atividade extrativa da 
Castanha na Amazônia Legal, Amazonas e no município de Manicoré, no período de 1994 a 2012. 

 Amazônia Legal Amazonas Manicoré 

Ano Quantidade Preço Quantidade Preço Quantidade Preço  

1994 38888 19.742,45 15466 3.623,56 2455 346,90  

1995 40216 17.066,98 15727 3.614,99 2701 520,51  

1996 21471 12.310,17 6670 3.479,84 329 278,02  

1997 22787 15.186,22 7356 4.926,78 468 508,38  

1998 23120 15.877,54 7369 5.970,75 492 727,09  

1999 26860 19.728,22 7465 5.872,86 498 677,99  

2000 33440 26.448,24 7823 7.493,00 518 886,31  

2001 28472 36.662,96 8352 18.566,92 555 2.055,29  

2002 27391 35.740,71 8984 17.984,33 599 2.113,39  

2003 24894 26.460,99 9066 11.696,83 605 1.237,40  

2004 27058 30.671,00 9148 10.969,61 611 1.161,00  

2005 30973 44.340,05 8983 13.532,40 623 1.355,85  

2006 28806 40.275,70 9163 14.028,16 636 1.370,53  

2007 30407 39.960,64 8871 13.243,13 655 1.724,93  

2008 30816 37.934,18 9111 13.680,42 674 1.817,92  

2009 37472 41.557,83 16014 16.727,47 699 1.776,99  

2010 40360 41.445,31 16040 13.829,19 1125 2.449,79  

2011 42158 48.932,52 14662 12.632,42 850 1.737,72  

2012 38810 45.592,77 10479 9.685,16 660 1.209,01  

Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura - 2014. 
* Produção em toneladas. 
** Valor em Mil Reais.  
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Tabela C - Quantidade produzida, Consumo Aparente, Exportação e Importação da castanha-do-
Brasil, no período de 1958 a 2012. 
 

Castanha-do-Brasil (em toneladas) 

 Produção  Consumo Aparente  Exportação  Importação  

1958 38888 38.888   

1959 21691 21.691   

1960 39382 39.382   

1961 51713 51.713   

1962 45442 45.442   

1963 40431 40.431   

1964 44223 44.223   

1965 40798 40.798   

1966 55470 55.470   

1967 34164 34.164   

1968 50977 50.977   

1969 40004 40.004   

1970 104487 104.487   

1971 67005 67.005   

1972 0 0   

1973 52095 52.095   

1974 35776 35.776   

1975 51720 17.490 34.230,26  

1976 61044 62.494  1.450,35 

1977 53958 32.666 21.292,46  

1978 40449 21.558 18.890,73  

1979 43242 18.499 29.105,74 4.362,38 

1980 40.456 19.839 22.435,40 1.818,48 

1981 36.702 18.811 18.584,95 693,60 

1982 36.849 22.105 18.099,29 3.355,32 

1983 50.860 31.726 21.961,65 2.827,31 

1984 40.710 24.783 19.664,10 3.736,80 

1985 45.020 20.105 24.914,75  

1986 36.136 16.780 19.631,38 275,00 
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contiuação... 

Castanha-do-Brasil (em toneladas) 

 Produção  Consumo Aparente  Exportação  Importação  

1987 36.241 16.445 20.230,41 434,35 

1988 29.391 11.502 18.079,14 190,62 

1989 25.672 12.736 13.571,05 635,25 

1990 51.195 27.401 23.794,42 0,00 

1991 35.838 21.888 13.950,50 0,00 

1992 25.303 8.319 16.989,57 6,00 

1993 26.505 12.466 14.040,95 2,40 

1994 38.882 20.979 17.970,67 67,83 

1995 40.216 24.624 15.604,76 12,45 

1996 21.469 11.314 10.160,47 5,27 

1997 22.786 21.319 14.661,28 13.194,13 

1998 23.111 11.236 15.128,62 3.253,28 

1999 26.856 29.417 6.105,77 8.667,15 

2000 33.431 22.352 18.928,00 7.848,74 

2001 28.467 25.442 10.552,00 7.526,90 

2002 27.389 22.581 9.642,79 4.834,89 

2003 24.894 22.524 6.946,90 4.577,30 

2004 27.059 19.443 13.391,41 5.775,03 

2005 30.975 20.791 17.241,16 7.057,45 

2006 28.806 19.347 13.078,50 3.619,44 

2007 30.406 16.940 16.312,96 2.847,08 

2008 30.815 20.806 13.749,18 3.740,34 

2009 37.467 32.969 9.884,34 5.386,11 

2010 40.357 37.324 8.998,14 5.964,89 

2011 42.152 39.771 10.350,32 7.969,17 

2012 38.805 36.876 11.117,89 9.188,65 
Fonte: IBGE - Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura,  2014. 
Serviço Florestal Brasileiro (SFB), 2014. 
* em toneladas. 
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Tabela D - Quantidade e valor da exportação e da importação da castanha-do-Brasil realizados pelo Brasil, no período de 2009 a 2013. 

Quantidade produzida na extração vegetal de castanha-do-Brasil (Toneladas) 

Ano 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Brasil 51.195 35.838 25.303 26.505 38.882 40.216 21.469 22.786 23.111 26.856 33.431 

Acre 17.497 14.631 11.156 11.984 11.035 9.367 3.858 3.378 3.629 9.614 8.249 

Rondônia 1.472 1.081 1.043 1.120 796 793 461 461 2.062 1.938 6.511 

Amazonas 13.064 7.958 191 4.266 15.466 15.727 6.670 7.356 7.369 7.465 7.823 

Rorraima 7 4 0 0 0 0 0 0 54 31 34 

Pará 16.239 9.457 10.963 6.938 9.690 12.214 8.461 9.515 8.157 5.962 8.939 

Amapá 2.250 1.898 1.556 1.810 1.650 1.858 1.775 1.846 1.606 1.582 1.639 

Tocantins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maranhão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mato Grosso 674 815 394 388 251 257 246 231 243 268 245 

Amazônia Legal 51.203 35.844 25.303 26.506 38.888 40.216 21.471 22.787 23.120 26.860 33.440 

continuação. 

Ano 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Brasil 28.467 27.389 24.894 27.059 30.975 28.806 30.406 30.815 37.467 40.357 42.152 38.805 

Acre 17.497 14.631 11.156 11.984 11.035 9.367 3.858 3.378 3.629 9.614 8.249 14.088 

Rondônia 1.472 1.081 1.043 1.120 796 793 461 461 2.062 1.938 6.511 1.715 

Amazonas 13.064 7.958 191 4.266 15.466 15.727 6.670 7.356 7.369 7.465 7.823 10.479 

Rorraima 7 4 0 0 0 0 0 0 54 31 34 113 

Pará 16.239 9.457 10.963 6.938 9.690 12.214 8.461 9.515 8.157 5.962 8.939 10.452 

Amapá 2.250 1.898 1.556 1.810 1.650 1.858 1.775 1.846 1.606 1.582 1.639 426 

Tocantins 0 0 0 0 0 0 0 **0  0 0 0 0 

Maranhão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mato Grosso 674 815 394 388 251 257 246 231 243 268 245 1.537 

Amazônia Legal 51.203 35.844 25.303 26.506 38.888 40.216 21.471 22.787 23.120 26.860 33.440 38.810 
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Tabela E - Quantidade e valor da exportação e da importação da castanha-do-Brasil realizados pelo Brasil, no período de 2009 a 2013. 

 2009 2010 2011 2012 2013 

 Quantidade (kg) Valor (US$) Quantidade (kg) Valor (US$) Quantidade (kg) Valor (US$) Quantidade (kg) Valor (US$) Quantidade (kg) Valor (US$) 

 

Exportação 9.884.343 11.792.320 8.998.138 13.446.855 10.350.315 14.175.468 11.117.894 25.155.805 13.619.125 21.114.641 

Importação 32.938 50.331 344.124 2.157.891 174.746 1.237.883 223.237 1.921.529 32.000 260.560 

Fonte: Serviço Florestal Brasileiro – SFB/GEINF, 2014. 

 

Tabela F - Quantidade e valor da exportação e da importação de alguns produtos florestais não madeireiros realizados pelo Brasil, no período de 2009 a 2013. 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Produto 

Quantidade 

(t) 
Valor (em 

1.000 US$) 

Quantidade 

(t) 
Valor (em 1.000 

US$) 

Quantidade 

(t) 
Valor (em 

1.000 US$) 

Quantidade 

(t) 
Valor (em 

1.000 US$) 

Quantidade 

(t) 
Valor (em 

1.000 US$) 

Borracha 1.666 3.830 7.380 29.554 7.762 52.647 9.225 48.554 1.694 7.804 

Castanha de caju  48.245 231.988 42.175 229.572 26.302 226.658 25.431 186.390 20.964 134.170 

Castanha-do-pará  9.884 11.792 8.998 13.447 10.350 14.175 11.118 25.156 13.619 21.115 

Ceras vegetais  12.245 60.508 17.661 100.400 15.828 108.108 15.289 119.411 15.732 100.847 

Mate  31.051 42.764 33.270 50.958 35.437 60.986 36.272 68.721 38.010 98.708 

Óleos vegetais*  371 5.248 457 4.816 546 7.768 240 2.922 326 3.825 

Taninos 48 664 69 839 99 1.324 122 1.068 68 1.398 

Resinóides  0,17 8 0,25 7 0,1 19 0,04 5 0,48 8 

* Inclui óleo de babaçu, jojoba, cedro, eucalipto e pau rosa. 
Fonte: Brasil/MDIC (2013). 
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Quadro B - Relação das Comunidades assistidas pela COVEMA – Cooperativa Verde de Manicoré. 

Nº Referência Nº de 
Comunidades 

Nome das Comunidades 

1 RDS do Rio Amapá 10 Jatuarana, Democracia, Terra Preta do 
Ramal 464, Santa Eva, Vista Alegre, 
Pandegal, Santa Maria, Urucury, Boa 
Esperança, Água Azul. 

2 Rio Capanazinho 5 Terra Preta, Santa Ana, Nazaré, 
Barreira, São Francisco. 

3 Resex do Capanã Grande 7 Jutaí, São Raimundo, São José do Cumã, 
Ponta do Campo, Santa Cívita, Nossa 
Senhora de Fátima e São Sebastião do 
Samaúma. 

4 Lago dos Baetas 3  

5 Lago do Acará 5  

6 Rio Manicoré 1 Terra Preta. 

7 Rio Atininga 4 Santa Terezinha, São José e Terra  Preta 
e Ribamar. 

8 PAE Jenipapos (Lago do 
Genipapo) 

3 Repartimento I e II, Bracinho e Braço 
Grande. 

9 PAE Jenipapos (Lago do 
Genipapo)  

1 Matupirizinho. 

10 PAE Jenipapos (Lago do 
Matupirizinho) 

1 São José do Miriti. 

11 PAE Jenipapos (Margem do 
Rio Madeira) 

1 Barreira do Matupiri. 

12 PAE Jenipapos (Margem do 
Rio Madeira) 

1 Remanso. 

13 RDS Madeira (Município de 
Manicoré) 

1 Realeza, Vencedor, Curupati, 
Cachoeirinha, São João, Delícia, 
Amparo, Verdum, Sempre Viva, Novos 
Prazeres. 

14 Área Indígena 10  

TOTAL 55  

Fonte: COVEMA, 2014. 
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Quadro C - Variáveis para modelagem do mercado da castanha-do-Brasil. 

ano Ano x10 Mandioca (hectares) 

y Quantidade (t) x11 Banana cacho(Kg/hectare) 

x1 Preço real (Mil Reais) x12 Melancia (kg/hectare) 

x2 Quantidade Importada (Kg) x13 Mandioca (kg/hectares) 

x3 Preço real Importação (US$) x14 Malha Viária Pavimentada (Km) 

x4 PIB Per capita (R$) real x15 Desmatamento Amazônia Legal (Km2) 

x6 Salário Mínimo (R$) real x16 População 

x7 Melancia (hectares)   

x9 Banana (cacho)   

 

Quadro D - OFERTA – Regressão por Métodos Quadrados Ordinários (MQO) pela matriz Newey-

West. 

 

Quadro E - DEMANDA - Regressão por Métodos Quadrados Ordinários (MQO) pela matriz 

Newey-West. 
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Tabela G - Resultados da estimação dos coeficientes da equação da taxa de crescimento por meio do 

EViews.  

 
Regressão Amazônia Legal – Taxa de crescimento 

                                                                              
       _cons    -124.5691   20.98698    -5.94   0.000    -169.5816   -79.55646
         ano     .0673242   .0104699     6.43   0.000     .0448685    .0897799
                                                                              
         lnp        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    2.06285187    15  .137523458           Root MSE      =  .19306
                                                       Adj R-squared =  0.7290
    Residual     .52178587    14  .037270419           R-squared     =  0.7471
       Model      1.541066     1    1.541066           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  1,    14) =   41.35
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      16

. reg  lnp  ano

                                                                              
       _cons    -57.33069   11.54143    -4.97   0.000    -82.08459   -32.57679
         ano     .0337494   .0057577     5.86   0.000     .0214003    .0460986
                                                                              
         lnq        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    .545070153    15   .03633801           Root MSE      =  .10617
                                                       Adj R-squared =  0.6898
    Residual     .15780172    14  .011271551           R-squared     =  0.7105
       Model    .387268433     1  .387268433           Prob > F      =  0.0000
                                                       F(  1,    14) =   34.36
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      16

Regressão Amazonas – Taxa de crescimento 

                                                                              
       _cons    -89.77888   37.81631    -2.37   0.032    -170.8868   -8.670967
         ano     .0494361   .0188657     2.62   0.020     .0089733    .0898989
                                                                              
         lnp        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    2.52508025    15  .168338683           Root MSE      =  .34787
                                                       Adj R-squared =  0.2811
    Residual    1.69414574    14   .12101041           R-squared     =  0.3291
       Model    .830934504     1  .830934504           Prob > F      =  0.0202
                                                       F(  1,    14) =    6.87
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      16

. reg  lnp  ano

                                                                              
       _cons    -71.38977   17.33389    -4.12   0.001    -108.5673   -34.21227
         ano     .0436352   .0086475     5.05   0.000     .0250882    .0621821
                                                                              
         lnq        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    1.00331538    15  .066887692           Root MSE      =  .15945
                                                       Adj R-squared =  0.6199
    Residual      .3559464    14  .025424743           R-squared     =  0.6452
       Model    .647368976     1  .647368976           Prob > F      =  0.0002
                                                       F(  1,    14) =   25.46
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      16

. reg  lnq  ano

Regressão Manicoré – Taxa de crescimento 

                                                                              
       _cons     -120.463   37.40191    -3.22   0.006    -200.6821   -40.24385
         ano     .0636765   .0186589     3.41   0.004     .0236571    .1036959
                                                                              
         lnp        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total     3.0358177    15  .202387846           Root MSE      =  .34405
                                                       Adj R-squared =  0.4151
    Residual    1.65721936    14  .118372812           R-squared     =  0.4541
       Model    1.37859833     1  1.37859833           Prob > F      =  0.0042
                                                       F(  1,    14) =   11.65
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      16

. reg  lnp  ano

                                                                              
       _cons    -69.91328   13.49094    -5.18   0.000    -98.84848   -40.97809
         ano      .038091   .0067303     5.66   0.000     .0236559    .0525261
                                                                              
         lnq        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              

       Total    .708928592    15  .047261906           Root MSE      =   .1241
                                                       Adj R-squared =  0.6741
    Residual    .215614054    14  .015401004           R-squared     =  0.6959
       Model    .493314538     1  .493314538           Prob > F      =  0.0001
                                                       F(  1,    14) =   32.03
      Source         SS       df       MS              Number of obs =      16
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Quadro F – População e IDH de Manicoré e Manaus. 

Censo 2010 Manicoré Manaus 

População (mil habitantes) 47.017 1.802.014 

 

IDH (0-1) 

1990 0,287 0,521 

2000 0,398 0,601 

2010 0,582 0,738 

      Fonte: IBGE (2014). 

População (2012) 

Brasil – 193.976.530 habitantes      Norte – 16.347.807 habitantes     

Amazônia Legal – 25.047.339 habitantes   Amazonas – 3.590.985 habitantes 

Manicoré – 48.373 habitantes 

 

Amazônia Legal – 772 municípios 

Área do município de Manicoré – 48.282,48 km2 

 

Quadro G - Evolução da taxa de analfabetismo em Manicoré - população com mais de 15 anos - 

(%) 

Ano Área Urbana Área Rural Homens Mulheres 
1991 26,91 59,17 44,83 49,93 

2000 39,04 17,12 29,12 30,38 

2010 9,57 24,99 18,17 18,41 

   Fonte: IBGE (2014). 
 
 
População Geral – Manicoré (2010) 
 
Número de pessoas analfabetas – 5.338 
Número de pessoas alfabetizadas – 23.861 
 

Quadro H - Renda domiciliar per capita na Amazônia Legal, no ano de 2010. 

Estados Valor (R$) 

Palmas (TO) 1.060,21 

Porto Velho (RO) 881,25 

Belém (PA) 812,43 

Boa Vista (RR) 752,13 

Amazonas (AM) 738,42 

Rio Branco (AC) 703,82 

Macapá (AM) 690,04 

Fonte: IBGE; Ministério da Saúde – DATASUS (2014). 
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Quadro I - Levantamento do número de famílias, domicílios e pessoas por comunidade da RDS do 

Rio Amapá em 2009. 

 

IDHM Resumo: 

IDH Longevidade 

Ano Manicoré Manaus 

1991 0,622 0,681 

2000 0,693 0,727 

2010 0,747 0,826 

 

IDH Educação 

Ano Manicoré Manaus 

1991 0,078 0,307 

2000 0,198 0,443 

2010 0,456 0,658 

 

IDH Renda 

Ano Manicoré Manaus 

1991 0,489 0,676 

2000 0,460 0,674 

2010 0,580 0,738 

Fonte: IBGE (2014). 

 

Tabela H - Porcentagem de famílias atendidas com rede de esgoto e água tratada no município de 

Manicoré-AM. 

Ano Rede de Esgoto (%) Água com tratamento (%)* Água sem tratamento (%) 
2000 23,80 59,83 40,17 
2001 26,40 60,51 39,49 
2002 26,80 60,34 39,66 
2003 28,70 60,67 39,33 
2004 30,10 61,56 38,44 
2005 29,50 73,98 26,02 
2006 34,00 78,31 21,69 
2007 34,00 80,96 19,04 
2008 42,30 81,85 18,15 
2009 42,50 77,19 22,81 
2010 43,60 77,84 22,16 
2011 43,70 79,45 20,55 
2012 44,00 80,09 19,91 
2013 44,50 80,64 19,36 

* clorada; fervida ou filtrada 
Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS (2014). 
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Tabela I - PIB – Produto Interno Bruto 

Ano PIB Manicoré PIB per capita Manicoré PIB per capita 
Amazônia Legal 

2000 64.282,80 1.689,96 3.847,33 
2001 67.750,00 1.779,90 4.247,55 
2002 104.948,00 2.756,42 4.969,35 
2003 130.432,80 3.423,70 5.887,72 
2004 106.853,00 2.803,73 7.012,02 
2005 200.905,70 5.266,48 7.375,58 
2006 168.611,80 4.417,39 7.846,50 
2007 135.896,20 3.558,80 8.707,86 
2008 213.833,20 4.648,95 10.393,54 
2009 239.145,80 5.112,90 10.825,73 
2010 368.407,90 7.835,63 12.383,88 
2011 409.916,85 8.592,38 13.843,14 
Fonte: IBGE; Ministério da Saúde – DATASUS (2014). 

Quadro J – Lavouras de Manicoré: Área, Quantidade e Valor da produção. 

Lavoura temporária (Manicoré-
AM) 

Área 
plantada 

(Hectares) 

Área colhida 
(Hectares) 

Quantidade 
produzida 

Valor da produção 
(Mil Reais) 

Abacaxi (Mil frutos) 26 22 396 515 

Arroz (em casca) (Toneladas) 610 610 1.525 1.525 

Batata-doce (Toneladas) 13 12 192 192 

Cana-de-açúcar (Toneladas) 50 46 2.300 575 

Feijão (em grão) (Toneladas) 325 325 293 645 

Fumo (em folha) (Toneladas) 5 5 5 3 

Mandioca (Toneladas) 9.200 6.655 79.860 45.920 

Melancia (Toneladas) 1.340 1.340 25.500 21.675 

Milho (em grão) (Toneladas) 820 820 2.460 2.091 

Tomate (Toneladas) 2 2 32 70 
Fonte: IBGE; Produção Agrícola Municipal em 2012 (2014). 

Quadro L - Rendimento médio da produção da lavoura permanente (Manicoré-AM) 
Banana (cacho) (Quilogramas por Hectare) 10.000 

Borracha (látex coagulado) (Quilogramas por Hectare) 500 

Cacau (em amêndoa) (Quilogramas por Hectare) 523 

Café (em grão) Total (Quilogramas por Hectare) 2.000 

Café (em grão) Canephora (Quilogramas por Hectare) 2.000 

Coco-da-baía (Frutos por Hectare) 4.000 

Dendê (cacho de coco) (Quilogramas por Hectare) 5.000 

Guaraná (semente) (Quilogramas por Hectare) 200 

Laranja (Quilogramas por Hectare) 20.000 

Limão (Quilogramas por Hectare) 7.000 

Mamão (Quilogramas por Hectare) 25.000 

Maracujá (Quilogramas por Hectare) 20.000 

Tangerina (Quilogramas por Hectare) 4.154 

Urucum (semente) (Quilogramas por Hectare) 2.000 
Fonte: IBGE; Produção Agrícola Municipal em 2012 (2014). 
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Quadro M - Rendimento médio da produção da lavoura temporária (Manicoré-AM) 

Abacaxi (Frutos por Hectare) 18.000 

Arroz (em casca) (Quilogramas por Hectare) 2.500 

Batata-doce (Quilogramas por Hectare) 16.000 

Cana-de-açúcar (Quilogramas por Hectare) 50.000 

Feijão (em grão) (Quilogramas por Hectare) 902 

Fumo (em folha) (Quilogramas por Hectare) 1.000 

Mandioca (Quilogramas por Hectare) 12.000 

Melancia (Quilogramas por Hectare) 19.030 

Milho (em grão) (Quilogramas por Hectare) 3.000 

Tomate (Quilogramas por Hectare) 16.000 

Fonte: IBGE; Produção Agrícola Municipal em 2012 (2014). 

  

Quadro N - Produção na extração vegetal  (Manicoré-AM) 

Produção na extração vegetal  

(Manicoré-AM) 

 Quantidade (ton) 

Valor 

(Mil Reais) 

Açaí (fruto) (Toneladas) 2.548 3.058 

Castanha-do-Pará (Toneladas) 660 1.815 

Borrachas (Toneladas) 327 850 

Carvão vegetal (Toneladas) 60 45 

Lenha (Metros cúbicos) 70.000 700 

Madeira em tora (Metros cúbicos) 71.353 3.211 

Copaíba (óleo) (Toneladas) 12 198 

Fonte: IBGE; Produção do Extrativismo Vegetal da Silvicultura em 2012 (2014). 

  

Quadro O - Preço médio da castanha-do-Brasil pago ao produtor – castanha com casca in natura 

(R$/Kg) 

Centro produtor Unidade Períodos anteriores Média do 

mercado 

Preço mínimo 

12 meses 1 mês 

Região Norte Kg 1,88 2,14 2,05 1,05 

Fonte: Conab (2012). 

 

Quadro P - Volume e Receita de Exportação da castanha-do-Brasil 

Ano Exportação (ton) Receita (US$) 

2012 4.940 6,5 mil 

Fonte: Conab (2012). 
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QUESTIONÁRIO I - ESTRUTURA DE ABORDAGEM PARA DIAGNÓ STICO 
SOCIOECONÔMICO DAS COMUNIDADES EXTRATORAS DA CASTAN HA NA RDS DO RIO 
AMAPÁ 

CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE  
1. Denominação da Comunidade  
2. Área: 

- Coordenadas geográficas 
- Localização 

 

3. Distância da Sede  
4. Meios de transporte até a Sede: 

- km  
- Tempo  
-Aérea/Terrestre/Barco/Canoa/Outros, especificar: 

 

5. Comunidades vizinhas  
6. Número de Famílias  
7. Número de pessoas  
8. Situação fundiária 

- Condição das áreas da comunidade: 
- Condição das áreas das famílias: 

 

9. Manejo Florestal na área da comunidade:  (    ) não      (   ) sim (    ) Outros, especificar: 
Responsável: 

10. Telefone na comunidade: (   ) não (   ) sim  
Acesso à internet:             (   ) não (   ) sim 
Antena parabólica             (   ) não (   ) sim 
 

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL E SÓCIO-CULTURAL DA COMUNI DADE 
11. Atividades comunitárias 

-Nome do representante da comunidade: 
-Realizam atividades comunitárias?  
 (   ) sim   (   ) não 
-Que atividades?  
- Existe alguma forma organizativa?  
(   ) sim   (    ) não 
Quais?   
- Está regularizada? (   ) sim   (    ) não 
Quais pendências:  
Número de participantes:  

 
 
 
 

 

12. Habitações na comunidade: 
Número:              Infra-estrutura: Madeira (  )  Palha (  )  Misto (   )  Alvenaria  (    ) 

13. Religião: 
- Predominam nas famílias: 
(     ) católicos   (     ) evangélicos    (      ) outros 
- Número de estabelecimentos religiosos na comunidade: 
Católicos:    
Evangélicos:  
Outros, especificar: 

 

14. Segurança pública: 
(   ) sim   (    ) não   Quantos agentes:  

 
 

15. Festas e eventos sócio-festivos: 
Festas:                          Período: 
Eventos:                       Período: 

 

16. Artesanato: 
Existe produção de artesanato na comunidade?   (   ) não   (   ) sim 
Quais?  
A produção é comercializada?    (   ) não   (   ) sim    
Tipo de transporte para o lugar de comercialização: 
Tempo desse transporte:           Onde? 
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Mão-de-obra nos trabalhos das peças:    Homens     Mulheres    Outros 
17. Saúde: 

Número de posto de saúde:  
Disponibilidade de medicamentos: regular / irregular 
Campanhas de vacinas:  (   ) não    (    ) sim   período:  
Campanhas de programas de saúde:  (   ) não (    ) sim 
Número de agentes de saúde:  
Profissionais que acompanham os agentes de saúde:  
Baixa/média/alta complexidade, quais e encaminhamentos de pacientes: Público/Privado 
Existem parteiras na comunidade (   ) não (   ) sim  
Quantas? 
Programa de saúde bucal (   ) não (   ) sim 
Tratamento com plantas medicinais (  ) não  (  ) sim 

18. Educação: 
- Calendário escolar:  Início/fim 
- Níveis de ensino ofertados:  
Público/Privado/Comunitário 
- Número de professores 
- Formação dos professores 
- Número de escolas 
- Número de salas 
- Número de alunos matriculados 
- Merenda escolar: regular/irregular 
- Existe biblioteca disponível? - Número de bibliotecas disponíveis: 
Acesso às bibliotecas: 

19. Água: 
É canalizada até as casas? (   ) sim    (    ) não 
Origem da água para consumo:  
(   ) Iguarapé   (    ) Rios   (    ) Poços    
(     ) Outros, especificar:  
Água filtrada (   ) sim   (    ) não 
Água fervida (   ) sim   (    ) não 
As famílias tratam a água para consumo?  

 

20. Saneamento: 
Fossas sépticas simples ou complexas  
(   ) sim    (    ) não 
Outros escoadouros, especificar:  
Presença de sanitários nas moradias:  (   ) sim    (    ) não 

21. Lixo e outros resíduos: 
Qual o destino do lixo e de outros resíduos não aproveitados pela comunidade? 
(  ) Coletado por serviço de limpeza 
(  ) Jogado em área desocupada, próximo de rios ou lago 
(  ) Enterrado, queimado  
(  ) Outros destinos, especificar: 

22. Energia: 
(   ) não   (    ) sim Tipo: (  ) termoelétrica  (  ) motor ___________    
(   ) rede   (  ) outros, especificar: 

CARACTERIZAÇÃO ECONÔMICA DA COMUNIDADE  
23. Cursos, atividades educativas, capacitação, treinamentos para a comunidade 

- São ofertados cursos, treinamentos, capacitação? 
(   ) não   (    ) sim   Periodicidade: 
Instituições públicas/privadas/não governamental que ofertam: 

24. Órgãos e/ou entidades parceiras 
Quais órgãos e/ou entidades assistem à comunidade? 
Oferecem: 
Treinamentos              (    ) não  (    ) sim, quais? 
Assistência técnica     (    ) não   (    ) sim, quais? 
Técnicos                     (    ) não   (    ) sim, especificar quais: 
Créditos                      (    ) não   (    ) sim, especificar: 



152 

 

Subvenções                 (    ) não    (    ) sim, especificar: 
Convênios                   (    ) não    (    ) sim, especificar: 
Parcerias                     (    ) não    (    ) sim, especificar: 
Insumos                      (    ) não    (    ) sim, especificar: 
Matéria-prima             (   ) não    (    ) sim, especificar: 

25. Número de unidades produtivas com a comercialização da produção: 
Quais produtos? 

26. Principais atividades econômicas desenvolvidas na comunidade: 
- Atividades, especificar produtos 
- Número de pessoas envolvidas 
- Área (ha) 
- Produção (t) 

27. Principais atividades de subsistência desenvolvidas na comunidade: 
- Atividades, especificar produtos: 
- Número de pessoas envolvidas 
- Área (ha) 
- Produção (t) 

28. Destino da produção econômica 
(   ) município   (    ) capital   (    ) outros estados   (    ) exterior 

29. Formas de comercialização da produção local, especificar: 
Direta: 
Indireta: 

30. Quais equipamentos de uso comum da comunidade 
31. Percepção do desenvolvimento na comunidade 

- Quais são os maiores problemas das atividades econômicas da comunidade? 
- Quais as maiores dificuldades da comunidade em relação à extração: 
Castanha/ outros PFNM, especificar 
- O que o Senhor faria para mudar em relação à extração: 
Castanha/ outros PFNM, especificar 
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QUESTIONÁRIO II - ESTRUTURA DE ABORDAGEM PARA DIAGN ÓSTICO 
SOCIOECONÔMICOS DOS EXTRATORES DA CASTANHA NA RDS DO RIO AMAPÁ 
1. Informações gerais dos extratores e infra-estrutura domiciliar   
1.1 Sexo:  F______    M _____ 
1.2 Estado civil:  
1.3 Nome: __________________________________________________________   
1.4 Ocupação: (  ) empregado  (  )  autônomo  (  )  outros: ____________________      
1.5 Endereço:  _______________________________________________________  
1.6 Idade: _____________  
1.7 Número de pessoas da família: ______  
1.8         Número de pessoas da família envolvidas na coleta da castanha: 
1.9         É a única atividade para o sustento?   (  ) sim   (  ) não Quais as outras atividades? 
1.10 Hierarquia das atividades por grau de importância para o sustento da família: 
1.11     Escolaridade:  
(  ) Sem  escolaridade  (  )  Sabe ler e escrever  (  ) ensino fundamental (  ) ensino fundamental incompleto  
(  ) ensino médio   (  ) ensino médio incompleto (  ) Curso técnico   (  )  Superior  
1.12   Chefe da família?     (  ) não   (  ) sim 
1.13  Renda média mensal: 
1.14  Situação fundiária da área de residência da família  __________________ 
1.15  Residência:  Infra-estrutura:   Madeira (  )  Palha  (  )  Misto (   )   Alvenaria  (   ) 
Equipamentos e eletroeletrônicos:  
TV   (   ) não (   ) sim    Rádio    (   ) não (   ) sim   Geladeira     (   ) não (   ) sim Fogão à gás (   ) não (   ) 
sim   DVD   (   ) não (   ) sim  Computador (   ) não (   ) sim Máquina de lavar roupas (   ) não (   ) sim     
Máquina fotográfica  (   ) não (   ) sim Telefone (   ) não (   ) sim  Telefone móvel (   ) não (   ) sim 
Internet (   ) não (   ) sim Outros, especificar: 
1.16 Religião predominante na família: ___________ 
Quantos são: Católicos______  Evangélicos_________    Outros, especificar: ________ 
1.17 Segurança pública   (   ) não   (    ) sim 
1.18 Festas e eventos sócio-festivos que participam:  
- Festas________    Períodos:______         - Eventos________        Períodos:______ 
1.19 Artesanato 

Existe produção de artesanato na família?   (   ) sim   (   ) não, por quê? 
            A produção é comercializada?  (   )sim (    ) não   Onde?  _________________ 
Quantidade da mão-de-obra nos trabalhos das peças:  
Homens__ Mulheres __Outros: __ 
Forma de transporte do produto artesanal para comercialização: ____________________ 
Rendimento mensal com o artesanato:_______________________ 
1.20  Distância da residência até a Sede:  km/Tempo:_____________ 
             Meios de transporte até a Sede : Aérea/Terrestre/Barco/Canoa Outros:_____     
1.21  Distância do vizinho mais próximo da residência: 
1.22  Número de famílias na residência: ______________________________________ 
1.23  Saúde da família: 

Distância do posto de saúde (baixa complexidade): _____  
Disponibilidade de medicamentos: regular / irregular 
Receberam vacinas:  (   ) sim    (    ) não  período: _________ 
Campanhas de programas de saúde: (   ) sim    (    ) não 
Profissionais de saúde: quais? ___________________ período:___________ 
Média/alta complexidade quais os meios de encaminhamento do doente?  
Para o serviço Público/Privado? Onde? Distância? 
Utilizam serviços de parteiras (   ) sim (   ) não  
Utilizam tratamentos com plantas medicinais (   ) sim (   ) não  
Participam de programa de saúde bucal (   ) sim (   ) não    período:___________ 

1.24 Educação da família: 
Quantos freqüentam alguma instituição de ensino? ________  Idades: _________ 
Até que nível de ensino é ofertado? E os outros níveis onde podem ser cursados?  
Qual a distância desse local? 
Qual o meio de acesso e o tempo gasto? 
A família recebe bolsa de algum programa social? (   ) não   (    ) sim   Quais? 
Valor mensal de cada bolsas, especificar:___________ 
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1.25 Infra-estrutura de Água: 
É canalizada até a residência? (   ) sim    (    ) não 
Origem da água para consumo: (   ) Iguarapé*   (   ) Rios   (   ) Poços   (   ) Outros:     Água filtrada 
(   ) sim   (    ) não  Água fervida (   ) sim   (    ) não 
A família trata a água para consumo? __________ De que forma? 
Média de gasto mensal com água no último ano? _________ 

1.26 Infra-estrutura de Energia: 
A residência dispõe de energia? (   ) sim   (    ) não     
Tipo: (  ) termoelétrica  (  ) motor _________   (   ) rede  (  ) outros:_________  
Média de gasto mensal com energia no último ano? ________ 

1.27 Infra-estrutura de Saneamento: 
A residência possui fossa séptica simples ou complexa: (   ) sim  (   ) não  
Outros escoadouros: _____ 
Presença de sanitários nas moradias: (   ) sim    (    ) não 

1.25 Infra-estrutura de Lixo:  
Qual o destino do lixo e de outros resíduos da residência? 
(  ) Coletado por serviço de limpeza  
(  ) Jogado em área desocupada, próximo de rios ou lago  
(  ) Enterrado, queimado  (  ) Outros destinos, especificar: 

2. Informações sobre a atividade de coleta da castanha por família de extratores 
2.1 Tempo em que dedica às atividades com PFNM:  
2.2 Quais PFNM trabalha, além da castanha? 
2.3 Tempo que se dedica aos PFNM  

Horas por dia: 
Número de dias da semana: 
Meses do ano:   

2.4 Tempo que trabalha com a castanha (meses ou anos):  
2.5 Tempo que se dedica à coleta da castanha 

Horas por dia: 
Número de dias da semana: 
Meses do ano:   

2.6 Tamanho da área de coleta da castanha: 
2.7 Tipo de propriedade: 

Situação fundiária: 
Plano de manejo (   ) não   (    ) sim  Especificar qual? 

2.8 Tempo médio de coleta/ha: 
2.9 Quantidade média coletada/ha: 
2.10 Recebeu capacitação sobre boas práticas de manejo? (   ) não (   ) sim Quais? 
2.11 Recebe assistência técnica para a atividade? (   ) não (   ) sim Quais? 
2.12  Instituições com parceria para assistência técnica, financiamentos e outros convênios ou 
subvenções: 
2.13     Quantidade média mensal coletada de castanha: 
2.14     Quais as despesas com a prática da coleta? Especificar e indicar o valor: 
2.15     Qual o destino da produção? 

(   ) aviamento local ___________________%  R$_______________ 
(   ) venda direta ao consumidor __________% R$_______________ 
(   ) associações e cooperativas ___________% R$_______________ 
(   ) outros, espcificar __________________%  R$_______________ 

2.16      Estrutura disponível na residência para armazenamento (   ) não   (    ) sim 
2.17      Quais as despesa com o armazenamento? Especificar e indicar o valor: 
2.18      Distância do ponto de armazenamento pós-coleta até o de beneficiamento: 
2.19     Meio de transporte/tempo: 
2.20     Meio de transporte: próprio/comunitário/alugado/privado/público/outros, especificar: 
2.21     Custo médio com o transporte até o ponto de beneficiamento: 
2.22     Valor mensal obtido com a coleta da castanha: 
2.23     Valor mensal obtido após o beneficiamento/comercialização da castanha: 
2.24     Valor mensal obtido com outras atividades econômicas, especificar as atividades: 
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QUESTIONÁRIO III - ESTRUTURA DE ABORDAGEM PARA DIAG NÓSTICO SOBRE A 
PRODUÇÃO COOPERATIVA DA CASTANHA NO MUNICÍPIO DE MA NICORÉ-AM 
 
Associação/cooperativa      (memorial de atividades e custos) 
1.1 A sede da organização está na zona urbana ou rural de Manicoré (AM)? 
1.2 Quando a instituição foi criada? 
1.3 Quem são os membros da diretoria? Quais perfis? 
1.4 Como a organização está constituída legalmente? (estatutos) 
1.5  Estrutura física: Situação do terreno/ Situação da construção/ Estrutura para armazenamento/ 

Estrutura para beneficiamento/ Estrutura para comercialização 
1.6 Quanto à situação legal para funcionamento efetivo da Instituição? Existe alguma pendência legal 

para o funcionamento? Quais? 
1.7 Quantos funcionários atuam na instituição? 
1.8 A infra-estrutura:  Recursos humanos (função na instituição) 

Equipamentos (próprios/alugado/comunitário/público/privado/outros) 
Imóvel (próprio/alugado/comunitário/público/privado/arrendamento/outros) 
Móveis (próprios/alugado/comunitário/público/privado/outros) 
Material de consumo (insumos/outros) 

1.9 Consumo/despesa mensal com: 
 Consumo mensal Despesa mensal  
Energia   Telefone 
Água   Internet 

1.10 Trabalha com instituição financeira? Quais? 
1.11 A iniciativa possui com alguma linha de crédito ou de incentivo?  
1.12 Quais as despesas mensais/anuais com impostos/taxas/outros tributos?  
1.13 Número de associados/cooperados 
1.14 Número de comunidades participantes da organização: Nomes/Localização/ Referência 
1.12     Periodicidades das reuniões com os associados/cooperados? 
1.13      Receita com mensalidade por/de associados/cooperados: 
1.14      Realiza treinamentos/informes técnicos aos associados/cooperados? Quais? 
1.15      Oferta assistência técnica para a produção? Quais? 
1.16      Possui certificação? Quais? 
Arranjo produtivo da associação/cooperativa (memorial de atividades e custos) 
2.1 Pós-coleta (Aquisição de castanhas do extrator) 

Mão-de-obra 
Equipamentos 
Material de consumo 
Estrutura física 

Transporte 
(próprio/fretamento/aluguel/outros) 

Impostos/taxas/outros 

2.2  Armazenamento 
Período 
Mão-de-obra 
Equipamentos 

Material de consumo 
Estrutura física 
Impostos/taxas/outros 

2.3  Beneficiamento 
Período 
Mão-de-obra 
Equipamentos 

Material de consumo 
Estrutura física 
Impostos/taxas/outros 

2.4 Comercialização 
Período 
Mão-de-obra 
Equipamentos 
Material de consumo 
Estrutura física 

Transporte 
(próprio/fretamento/aluguel/outros) 

Mercados 
 Impostos/taxas/outros 

 


