
MARÇO 2022

Renda, floresta e vida:  
um plano para a Reserva Extrativista 
Verde para Sempre



Reserva Extrativista Verde para Sempre 3   Instituto Interelos2   

Organização
Instituto Interelos

Autores
Aerton Paiva
Antônio Bunchaft
Daniella Rabello
Eduardo Nicácio
Lealis Vaz
Mariana Chaubet
Mayte Benicio Rizek
Sandro Marques
Wagner D’Onofrio Jr.

Coordenação editorial
Sandro Marques

Fotos
Equipe Interelos

Diagramação
Bruna Foltran

Apoio
Debora Martinez
Paula Colombo
Sandra Colombo

Este estudo tem como objetivo construir planos de 

negócios no âmbito da Reserva Extrativista Verde para 

Sempre, em Porto de Moz, Pará, com foco na geração 

de renda e preservação da floresta. Ele foi conduzido 

pelo Instituto Interelos entre os meses de janeiro de 

2021 e março de 2022, com financiamento da CLUA – 

Climate and Land Use Alliance.
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A visão  
do Instituto 
Interelos

Instituto Interelos8   

O Instituto Interelos trabalha com duas premissas 
fundamentais. A primeira delas é a de que, ao 
desenvolver uma cadeia produtiva, é necessário 
intervir simultaneamente em todos os seus elos. 
Intervenções bem sucedidas são aquelas que 
criam condições adequadas para o manejo, 
processamento e comercialização dos produtos de 
uma cadeia. O manejo deve respeitar as melhores 
práticas socioambientais e o processamento deve 
levar em conta as condições de infraestrutura locais, 
agregando valor ao produto final. Este produto, mais 
valorizado, deve ter a oportunidade de acessar 
mercados competitivos. 

A segunda premissa é a de que os resultados obtidos 
com o desenvolvimento de uma cadeia devem 
ser investidos em educação, de forma a garantir, 
por sua vez, o desenvolvimento a longo prazo do 
território. Investimentos sustentados em educação 
permitem a formação de técnicos especializados 
nas peculiaridades e necessidades de uma região, 
a melhoria da capacidade de autogestão de 
comunidades e empreendimentos e a criação de 
condições para  o desenvolvimento do território.

Sumário 
executivo
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1. Há evidências de mercado 
acerca de demandas que 
viabilizam a estruturação dessas 
cadeias de valor; 

2. Há disponibilidade de matérias 
primas e ambiente propício 
(humano e material) para a 
inserção de técnicas de manejo 
e de produção de baixo impacto; 

3. A reserva encontra-se em 
local estratégico favorável ao 
escoamento dos produtos; 

4. Há presença e experiência de 
atores sociais articulados, com 
vivência em cooperativismo e 
estruturação de negócios de 
base comunitária;

 

5. As cadeias indicadas estão 
localizadas nas áreas de várzea e 
transição, historicamente menos 
trabalhadas do ponto de vista de 
manejo e portanto mais sensíveis 
à exploração de atividades ilegais 
e de alto impacto ambiental; 

6. Há disponibilidade de 
tecnologias e conhecimento 
acumulado acerca das práticas 
de manejo das duas cadeias 
indicadas; 

7. Existe um contexto externo 
favorável para ambas as cadeias 
encontrarem financiadores de 
projetos bem fundamentados e 
estruturados; 

8. Há manifestação de interesse 
de parte das comunidades 
acerca da evolução dos 
investimentos nessas duas 
cadeias como forma de reduzir 
a atuação em outras de maior 
impacto ambiental; 

9. As escolas (Casas Familiares 
Rurais) podem tornar-se um 
polo de desenvolvimento e 
formação técnica dos recursos 
humanos para o território, pois há 
demanda, interesse, recursos e 
grupos técnicos envolvidos;

10. As duas cadeias, com 
os devidos cuidados na sua 
implementação, proporcionam 
elementos essenciais para o 
exercício e a garantia dos direitos 
fundamentais.

A Reserva Extrativista Verde para Sempre apresenta um 
quadro típico das regiões amazônicas. Por um lado, um 
potencial de desenvolvimento ainda a ser explorado, 
com capacidade de geração de prosperidade e 
condições de vida digna para seus habitantes. Este 
potencial baseia-se na sua capacidade de produzir 
ativos da sociobioeconomia cada vez mais valorizados 
mundialmente. Por outro lado, a região sofre pressões 

para a expansão de atividades de alto impacto 
ambiental e não consegue proporcionar qualidade de 
vida ideal para seus habitantes.

Ao investigar a região e suas atividades econômicas, 
concluímos que há duas saídas aparentes para viabilizar 
cadeias alternativas às atividades locais de maior 
impacto: a cadeia do pescado e a cadeia do açaí.

Esta conclusão é baseada nos seguintes pontos:
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O contexto 
do território

10   

Localizada na foz do rio Xingu, a Reserva Extrativista Verde Para Sempre foi 
criada em 8 de novembro de 2004, em um contexto regional de conflitos 
entre comunidades locais e madeireiros. A Verde, como é chamada 
pelos moradores e trabalhadores da região, buscou conter o avanço 
do desmatamento e a exploração predatória de madeira e garantir a 
regularização fundiária de comunidades locais. 

O município de Porto de Moz está localizado no Baixo Amazonas, a cerca 
de 420 km da cidade de Belém. Limita-se ao norte com o Rio Amazonas 
e o município de Almeirim; ao sul com os municípios de Vitória do 
Xingu, Brasil Novo e Senador José Porfírio; a oeste com o município de 
Prainha; e a leste com os municípios de Melgaço, Gurupá e Portel. Com 
uma área aproximada de 17.423 km², possui uma população estimada 
em 41.801 pessoas, densidade demográfica de 1,95 hab/km² e Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal de 0,503, portanto, abaixo do índice 
estadual do Pará (IDH= 0,646). Além de uma incidência de pobreza de 
55%, acima da incidência estadual de 43% (IBGE, 2021).

Com área de 
1.289.362,78 
hectares,  
a Verde é a maior 
reserva extrativista 
do país e ocupa 
cerca de 75% 
do território do 
município de  
Porto de Moz, no 
Estado do Pará.

FIGURA 01  
Imagem Landsat da Verde 
- adaptado de Brasil 2020
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Porto de Moz sempre foi um entreposto comercial 
dos produtos da floresta e desenvolveu-se atrelado 
aos grandes ciclos econômicos da Amazônia, como 
o das drogas do sertão, da borracha e da madeira. 
Na segunda metade do século XIX, durante o ciclo 
da borracha, consolidou-se na região o sistema de 
aviamento, pelo qual as comunidades locais trocavam 
produtos da floresta por produtos inexistentes na 
economia de subsistência (Gonçalves, 2011). Após a 
ruína dos seringais, houve a fixação espontânea dos 
migrantes nas proximidades dos rios e igarapés da 
região, desenvolvendo atividades agropecuárias de 
subsistência, atividades extrativistas sazonais, como 
a coleta de produtos não madeireiros, a exploração 
madeireira em pequena escala e a pesca e caça 
artesanais. Em meados do século 20, juntamente 
com essas atividades tradicionais, incorporou-se nos 
campos de várzea do Rio Amazonas uma pequena 
pecuária bubalina e bovina, dando condições para o 
estabelecimento de uma cadeia de laticínios, que atraiu 
mais migrantes (Watrin e Oliveira, 2009). 

Com a abertura da Rodovia Transamazônica (BR-
230), na década de 1970, frentes de ocupação 
irradiaram dos municípios de Altamira e Vitória do 
Xingu gerando conflitos agrários entre madeireiros, 
agricultores familiares, fazendeiros, grileiros e 
especuladores imobiliários, o que resultou em mortes 
e expulsão de famílias de suas terras (Watrin e 
Oliveira, 2009). A partir de 1995, com a redução dos 
estoques de madeira nos grandes centros produtores 
do Estado do Pará, diversas madeireiras passaram a 
disputar as florestas de terra firme em áreas em que 
historicamente viviam comunidades tradicionais. Isso 

levou ao desenvolvimento de uma rede de produção 
ilegal, atraindo a instalação de serrarias e propiciando 
a expansão madeireira descontrolada associada 
com uma degradação dos ecossistemas locais. 
Paralelamente, com o advento das geleiras (barcos 
de pesca comercial) a partir de 1980, a pesca de 
subsistência da população rural local foi severamente 
impactada e também gerou embates entre grupos 
sociais. Nessa década, o contexto econômico, 
social e ambiental de Porto de Moz se modificou 
profundamente em razão do aumento da atividade 
madeireira predatória, da instalação da pecuária 
extensiva e da pesca desordenada (Brasil, 2020).

A vocação de entreposto para a floresta

Porto de Moz virou município definitivamente em 1937, mas sua 
fundação data de 1639, em decorrência das primeiras explorações 
portuguesas da parte baixa do rio Xingu. 
(IBGE Cidades). 

A partir de então, as comunidades reconheceram 
a necessidade de uma articulação para lidar com 
a preservação de seus territórios. Em 1994, nasceu 
o embrião do atual Comitê de Desenvolvimento 
Sustentável de Porto de Moz (CDS). Na ocasião, 
diferentes comunidades se uniram com o objetivo 
comum de demarcar seus territórios, independente 
das cadeias produtivas predominantes. Neste 
momento não havia amparo jurídico para tal 
organização comunitária, assim como inexistiam 
condições adequadas para uma vigília constante 
dos territórios. Ao mesmo tempo, fomentada por 
eventos nacionais e internacionais conjunturais como 
o “Grito da Terra” e a ECO 92, surgiu uma pressão 
da opinião pública para a criação de Unidades de 
Conservação com o objetivo de frear a degradação 
e o desmatamento na Amazônia Legal. Importantes 

atores desse período foram o Greenpeace, a Pastoral 
da Terra e os Sindicatos Rurais. Diante deste cenário, 
em 2000, foi formalizado o primeiro pedido de criação 
de uma reserva extrativista, sendo que o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Porto de Moz (STR) enviou 
essa solicitação ao Incra, ao IBAMA, ao Instituto 
de Terras do Estado do Pará (Iterpa) e à Secretaria 
Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente 
do Governo do Estado do Pará (SECTAM), sem obter 
sucesso (Brasil, 2020). 

O início dos anos 2000 trouxe uma conjuntura 
política mais favorável. No plano estadual, destaca-
se o financiamento do Banco Mundial para o 
projeto “Pará Rural” que exigia como contrapartida 
a regularização fundiária das regiões incentivadas. 
No plano federal, em 2003, Luiz Inácio Lula da Silva 

Reservas extrativistas são definidas 
pelo Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação como (...) áreas utilizadas por 
populações extrativistas tradicionais, cuja 
subsistência baseia-se no extrativismo 
e, complementarmente, na agricultura 
de subsistência e na criação de animais 
de pequeno porte, e tem como objetivos 
básicos proteger os meios de vida e a cultura 
dessas populações, e assegurar o uso 
sustentável dos recursos naturais da Unidade
(Brasil, 2000).

A organização das comunidades e a criação da Verde
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assumiu a Presidência da República e Marina Silva 
o Ministério do Meio Ambiente. Ambos decretaram, 
em 2004, a criação da Verde no âmbito do Plano de 
Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento 
na Amazônia Legal (PPCDAm). Poucos meses após 
a criação da reserva, a ativista Dorothy Stang foi 
assassinada, em Anapu, município próximo. Ao menos 
um informante-chave avaliou que o assassinato, que 
ganhou repercussão internacional, foi uma espécie de 
retaliação dos madeireiros da região à instituição da 
reserva. A criação da Verde, portanto, é fruto de lutas 
sociais para preservar a integridade dos territórios 
comunitários, bem como suas atividades econômicas 
e recursos naturais. 

A Verde é habitada por cerca de 2.235 famílias e uma 
população total estimada  entre 10 a 11 mil pessoas 
(Brasil, 2020). Na ocasião da consolidação do Plano 
de Manejo Florestal da VERDE, em atendimento à IN 

07/2007, as comunidades optaram por dividirem-se em 
quinze setores populacionais definidos, seguindo as 
configurações sociais e territoriais, numa lógica própria 
de ordenamento das comunidades e localidades a 
partir da interação entre famílias e sua distribuição ao 
longo dos rios e regiões. Há, ainda, segundo o Plano de 
Manejo Florestal, 34 associações e cooperativas, com 
diferentes graus de mobilização, das mais atuantes e 
organizadas até as que possuem dificuldades de gestão 
e mobilização. Além das associações e cooperativas, 
há também as representações não formais como a 
figura de coordenadores e lideranças comunitárias. 
Ainda que haja diferentes classificações e concepções 
em termos de agrupamentos comunitários, há 
notadamente um consenso na definição de três 
formações territoriais distintas na VERDE, sendo elas a 
área de várzea, a área de transição e a floresta de terra 
firme, cada qual apresentando diferentes atividades 
econômicas.

A criação da Verde é fruto de lutas sociais 
para preservar a integridade dos territórios 
comunitários, bem como suas atividades 
econômicas e recursos naturais.

A várzea caracteriza-se por períodos de cheia e vazante. Trata-se, por isso, 
de um ambiente favorável à criação de gado branco e bubalino. A região 
está entre os cinco maiores produtores do Pará e é a segunda maior área 
de criação de bubalinos do Brasil, depois do Marajó. Outra aptidão natural 
da várzea é a pesca, que ocorre o ano todo, mas com maior intensidade 
no período de transição do inverno para o verão, entre maio e outubro. Os 
moradores também relatam que nas áreas alagáveis costumam realizar a 
coleta de lenha, mel, frutos, folhas e cascas para uso doméstico, alimentar 
e medicinal.

A terra firme, por sua vez, caracteriza-se por ambientes não inundáveis, 
com aptidão natural para a exploração madeireira, mas ali também se 
encontra a coleta de sementes, frutos, cascas, óleos, resinas, folhas e cipós; 
plantio da roça e a criação de animais; coleta de água nas vertentes, pesca 
nos cursos d’água e a caça de animais silvestres para suprir necessidades 
alimentares.

A área de transição, por fim, engloba trechos com características de várzea 
e de floresta. Assim, além do gado e pesca, apresenta também o manejo 
madeireiro e o extrativismo de Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNMs). 

REGIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS NA VERDE

Regiões Localidades e sistemas produtivos 

Várzea Rio Amazonas: Ambiente totalmente inundável durante o período de inverno, com predomínio 
da criação bubalina, da atividade pesqueira e captura de camarão.

Rio Uiui: totalmente inundável durante o período de inverno, com predomínio da criação bubalina, 
da atividade pesqueira e coleta de produtos não madeireiros (lenha, frutos e mel).

Transição Rio Guajará: parcialmente inundável no período de inverno, com predominância das atividades 
pesqueira, criação bubalina e roçado no período de inverno.

Rio Jaurucu: parcialmente inundável no período de inverno, com predominância da criação 
bubalina, coleta de produtos florestais madeireiros e não madeireiros e atividades agrícolas.

Floresta Rio Acaraí: não inundável, com predominância de criação de gado bovino, coleta de produtos 
florestais madeireiros e não madeireiros e atividades agrícolas.

Rio Xingu Parte Alta: não inundável, com predominância de criação de gado bovino, coleta de 
produtos florestais madeireiros e não madeireiros, atividade pesqueira e atividades agrícolas.

Fonte: Adaptado de Brasil (2020

Reserva Extrativista Verde para Sempre 15   
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Mudanças de conjuntura política no plano federal e a 
consequente fragilização das políticas socioambientais 
provocaram uma alteração na correlação de forças 
que nos anos 2000 culminou com a promulgação 
da Verde. Nesse contexto, a questão da criação de 
animais de grande porte na reserva é atualmente 
pautada na Câmara dos Deputados através do 
Projeto de Lei – PL 313/2020. O objetivo desse PL é 
possibilitar a criação de animais de grande porte nas 
unidades de conservação e reservas extrativistas em 
todo o Brasil. 

O resultado político desse panorama histórico territorial 
é uma pressão pela regularização da atividade 

pecuária e a abertura da exploração madeireira ao 
setor privado. No caso da Verde, essas cadeias 
atendem, por um lado, os interesses do capital 
regional e, por outro, segmentos da comunidade 
local cuja frustração se baseia na perda de 
oportunidades de trabalho ocasionada pela criação 
da reserva, uma vez que as atividades das serrarias 
locais foram encerradas e a criação de bubalinos na 
região da várzea passou a ser considerada um uso 
divergente. Este uso divergente, no entanto, trata-se 
de uma atividade secular, transmitida por gerações, 
e corresponde a uma rara oportunidade de acesso 
a uma commodity com indexação diária e elevada 
liquidez na eventualidade de urgência financeira. 

Desafios políticos atuais da Verde

Em termos gerais, a apropriação e o uso dos recursos 
naturais na Verde são resultado do que está disponível 
nos ecossistemas, da capacidade de adaptação 
e necessidades socioprodutivas das famílias e das 
demandas geradas pelo mercado histórico-regional 
(Brasil, 2020). Neste sentido, existem famílias que 
possuem dependência quase que exclusiva de 
uma atividade econômica, como uma parte dos 
criadores de gado e dos pescadores profissionais, 
bem como existem aquelas que buscam verticalizar a 
atividade, como os criadores de búfalo que produzem 
derivados do leite e os pescadores que produzem 
farinha de piracuí. Nas áreas de terra firme e transição, 
as famílias desenvolvem atividades econômicas 
complementares, conjugando agricultura, criação de 
gado e pequenos animais, pesca, extração de madeira 
e coleta de produtos florestais não madeireiros.

A sociabilidade, por sua vez, é moldada pelos laços 
de parentescos, amizade e compadrio fortalecidos 
através de casamentos e uniões que dão vida aos 
núcleos comunitários ao longo dos rios, assegurando 

assim domínio sobre territórios e ajuda mútua 
na reprodução social e econômica. Um exemplo 
da relação de solidariedade e reciprocidade é 
o mutirão, uma prática de integração que reúne 
diversas famílias para ajuda mútua. A troca de dias 
de trabalho é comum, especialmente quando a 
mão-de-obra familiar é insuficiente no período de 
plantio e de colheita. O mutirão ocorre no momento 
da construção de uma moradia e da farinhada, 
envolvendo homens, mulheres e crianças. Além dessa 
prática, o compartilhamento do peixe e da carne de 
caça entre a parentela e vizinhos também aparece 
como forte indicador dessa relação de solidariedade 
e reciprocidade. Os favores nos momentos difíceis, 
como dar carona de canoa a um vizinho doente ou 
no transporte da produção, também fortalecem as 
relações sociais. O acesso à mídia em geral, internet e 
redes móveis de celular, proporcionado pela chegada 
da tecnologia e da energia elétrica, aumenta cada vez 
mais a interação com o mundo exterior e o consumo 
de bens e serviços, o que modifica e reinventa hábitos 
e costumes locais.
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A questão crítica é que o argumento relacionado 
à relevância cultural, histórica e legítima da criação 
em baixa escala de gado e bubalinos por pequenos 
criadores acaba sendo apropriado como fundamento 
central da narrativa de alteração do status da reserva em 
benefício dos interesses dos grandes produtores. Este 
movimento de recategorização da Verde conta com 
apoio de setores políticos e econômicos relevantes. 

Ainda no plano federal, merece destaque o Programa 
Adote um Parque, instituído pelo Decreto nº 10.623, 
de 9 de fevereiro de 2021. Esse Programa envolve 132 
unidades de conservação, inclusive a Verde e tem a 
finalidade de “promover a conservação, a recuperação 
e a melhoria das unidades de conservação federais 
por pessoas físicas e jurídicas privadas, nacionais e 
estrangeiras”. Para que a adoção seja concretizada, 
os potenciais doadores precisam apresentar um 
plano de trabalho na área, um cronograma e relatórios 
trimestrais detalhando os serviços realizados na 
unidade. O período do acordo é estipulado com a 
empresa junto ao Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Essa portaria estabelece os valores mínimos para as 
propostas de adoção dessas unidades, no montante 
de R$ 50 por hectare para empresas nacionais e € 10 
para empresas estrangeiras. Ela prevê que os recursos 
deverão ser aplicados para o monitoramento, proteção, 
prevenção e combate a incêndios florestais, prevenção 
e combate ao desmatamento ilegal e recuperação de 
áreas degradadas, ao mesmo tempo em que mantém 
o ICMBio com a tarefa de supervisão e fiscalização das 
UCs. Existem ainda muitas questões não esclarecidas 
em torno do Programa Adote um Parque, como a 
gestão e execução dos recursos e uma desconfiança 
generalizada sobre eventuais intenções de privatização 
disfarçada das UCs (no mesmo modelo já realizado no 
setor da saúde dos contratos de gestão de unidades 
públicas). Em todo o país, atualmente existem 8 UCs 
“adotadas” por empresas já habilitadas, conforme 
dados de junho de 2021.

No plano estadual, foi mencionado como programa 
de importância o Projeto de Assentamento 
Agroextrativista (PAEX), assim como o programa de 
assentamento de territórios quilombolas situados na 

margem direita do Xingu, que ocorre com baixo apoio 
público. O estabelecimento na região de empresas 
privadas do setor madeireiro tem gerado novos 
conflitos.

Também no plano estadual, de acordo com o 
governo do Pará (Planos plurianuais 2008-2011/2012-
2015/2016-2019), Porto de Moz está localizada na 
Região de Integração (RI) do Xingu, uma estratégia de 
desenvolvimento econômico que compreende nove 
municípios (Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, 
Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José Porfírio, 
Uruará e Vitória do Xingu). A RI define medidas para 
apoiar o desenvolvimento dos municípios impactados 
com a implantação de grandes empreendimentos, 
como a pavimentação da Rodovia Transamazônica 
e a construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte. 
Em razão disso, Porto de Moz foi incluída no Plano 
de Desenvolvimento Regional Sustentável (PDRS) 
do Xingu, iniciativa que tem a finalidade de apoiar 
a implementação de políticas públicas para o 

Consideramos que o investimento em educação é 
um dos principais pilares para o desenvolvimento de 
um território, ao possibilitar a formação de técnicos 
e futuras lideranças capacitadas para assumir os 
desafios regionais. O sucesso desse pilar está 
diretamente relacionado a um projeto político 
pedagógico alinhado com as características do 
território, o que encontra resposta nos princípios e 
diretrizes metodológicas das Casas Familiares Rurais 
(CFR). Este tipo de projeto educacional tem um dos 
seus principais eixos na pedagogia da alternância 
em que o aluno intercala temporadas na escola e 
vivências em propriedades rurais.

Desde 1995, quando foi estabelecida a primeira CFR 
paraense no município de Medicilândia, foram criadas 
40 associações mantenedoras de escolas nesse 
modelo. Dessas, 35 chegaram a funcionar e apenas 

O status da educação na Verde

De acordo com o Plano de Manejo da 
Verde, existem 89 escolas na reserva, 
atendendo cerca de sete mil alunos. 
Os dados sobre taxa de escolaridade 
indicam 49,2% da população com o 
Ensino Fundamental I completo e 21,6% 
com o Ensino Fundamental II completo. 
Cerca de 3,6% possui o Ensino Médio 
completo e 0,7% o Ensino Superior 
completo. Aproximadamente 11,4% da 
população é composta de analfabetos e 
semianalfabetos.

desenvolvimento sustentável dos municípios da 
calha do Xingu. Com previsão de investimento de 
500 milhões de reais como compensação dos 
impactos gerados pela construção da Hidrelétrica de 
Belo Monte, entre 2011-2017, o PDRS-Xingu destinou 
recursos financeiros para projetos na área de saúde 
e produção, tendo como beneficiários a Prefeitura 
de Porto de Moz, a Colônia dos Pescadores Z-64, a 
Associação dos Pescadores Artesanais de Porto de 
Moz (ASPAR) e a Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Pará (Brasil, 2020).

O decreto de criação da Verde não trouxe consigo 
todas as ferramentas de gestão do território. O 
seu Conselho Deliberativo foi criado em 2008 por 
portaria do ICMBio e apenas em 2020 foi publicado 
o seu Plano de Manejo Florestal. Ainda falta realizar 
a regularização fundiária da reserva por meio da 

formalização do contrato de concessão de direito real 
de uso (CCDRU), o que demanda interesse genuíno 
da administração pública e mediação dos diferentes 
interesses que envolvem a área.

Ademais, é essencial a organização e otimização 
das atividades produtivas para que as comunidades 
possam ter vidas mais dignas. Assim, depreende-
se que a criação da Verde constitui apenas um dos 
passos no caminho da preservação do território já que 
as comunidades continuam enfrentando dificuldades 
na efetivação de serviços básicos capazes de 
contemplar suas demandas primárias. Se a criação 
da reserva foi um passo fundamental para reduzir 
a velocidade do processo de extração da madeira 
ilegal, da pesca depredatória e da criação em larga 
escala de gados, não foi suficiente para assegurar a 
sua integridade de forma definitiva. 
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15 estão ativas. Ao longo do tempo, essas escolas 
formaram quase 2033 alunos. A CFR mais próxima à 
Verde é a de Senador José Porfírio, onde cerca de 15 
jovens de Porto de Moz se formaram como técnicos 
em agropecuária.

O principal desafio atual na reserva é fomentar este tipo 
de modelo educativo conectado ao desenvolvimento 
do território, expandindo sua abrangência e garantindo 
a sua perenidade.

Casas Familiares Rurais e a 
experiência do Pará

No Brasil, a implementação das Casas Familiares Rurais 
(CFR) se iniciou no Nordeste, na década de 80. Na 
Região Norte, as primeiras discussões ocorreram no 
Pará, mais especificamente no município de Altamira, 
como parte das demandas de movimentos sociais 
do campo por efetivação de políticas públicas para 
o território da Transamazônica, incluindo educação. 
Nesse contexto,  a primeira CFR foi efetivamente 
construída no município de Medicilândia em 1995.

No Estado do Pará foram criadas 40 associações 
mantenedoras de CFRs, mas apenas 35 chegaram a 
funcionar. Segundo dados coletados junto à ARCAFAR 

das 29 escolas existentes, hoje apenas cerca de 15 
estão ativas.

A Associação das Casas Rurais Familiares do Pará 
(ARCAFAR Pará) representa as CFRs no âmbito 
estadual. Ela foi criada em 2003 na cidade de Gurupá, 
próxima à  Verde, a partir de um desmembramento 
da ARCAFAR Maranhão, que era responsável pelas 
escolas do Nordeste e Norte, numa abrangência 
territorial muito ampla.

Segundo a ARCAFAR, os principais desafios 
enfrentados pelas escolas foram a gestão 
administrativa e financeira e os convênios com o 
Estado. A baixa capacitação técnica para administrar 
os recursos e os repasses atrasados dos convênios 
com o Estado levaram as escolas a incorrer em 
dívidas trabalhistas e impedimento para acessar 
novos recursos.

A ARCAFAR, no momento de estabelecimento dos 
convênios, defendeu que a gestão dos recursos 
deveria ser centralizada e a operacionalização feita 
na ponta, garantindo ao mesmo tempo uma boa 
gestão e a autonomia das escolas. No entanto, por 
recomendação do Ministério Público Federal, os 
convênios foram estabelecidos individualmente com 

As Maisons Familiales Rurales foram criadas na França em 1935 com o objetivo de responder às 
demandas educacionais dos jovens que viviam no campo. No período entre guerras os investimentos 
educacionais eram concentrados nas cidades e os conteúdos abordados eram distantes da realidade do 
campo. A pedagogia da alternância, empregada pelas CFRs, surgiu como uma proposta pedagógica que 
garantia espaços de aprendizagem diferenciados. Nesse sistema em que o aluno passa parte do tempo 
na escola e parte na propriedade rural, é possíve integrar a realidade local como elemento central do 
conhecimento.

Escola
Egressos 
Ensino Médio

No de alunos 
Médio*

Egressos 
Fundamental

No de alunos 
Fundamental*

1 Casa Familiar Rural de Cameta 38 102 147

2 Casa Familiar Rural do Lago Grande do Curuai 60 56 30

3 Casa Familiar Rural do Brasil Novo Padre oscar Albnio Fuhr 44 3 123

4 Casa Familiar Rural de Francisco de Assis da Silva Gomes 181 59 101 9

5 Casa Familiar Rural de Anapu Dorothy Stang 238 143

6 Casa Familiar Rural de Uruará 55 95 213

7 Casa Familiar Rural de Breves 194 14 208 61

8 Casa Familiar Rural de São Felix do Xingu 46 61 15

9 Casa Familiar Rural de Santa Maria das Barreiras 180 33 80

10 Casa Familiar Rural de Manoel Paulino de Souza 44 27 32 19

11 Casa Familiar Rural de Altamira 137 13

12 Casa Familiar Rural de Santarém 86 8 35

13 Casa Familiar Rural de Território Quilombola de Jambuaçu 18

14 Casa Familiar Rural de Gurupá 319 117

15 Casa Familiar Rural de Placas 45

16 Casa Familiar Rural de Belterra 72

17 Casa Familiar Rural de Juriti 50

18 Casa Familiar Rural de Medicilândia 12

19 Casa Familiar Rural de Moju 94

20 Casa Familiar Rural de Óbidos 29

21 Casa Familiar Rural de Ruropolis

22 Casa Familiar Rural de Tucuri 75

23 Casa Familiar Rural de Tarumã/ Ourilândia do Norte 79 87

24 Casa Familiar Rural de Porto de Moz

25 Casa Familiar Rural de Senador José Porfírio (Souzel)

26 Casa Familiar Rural de Cristino De Jesus Tavares

27 Casa Familiar Rural de Cachoeira do Ariri

28 Casa Familiar Rural de Conceição do Araguaia

29 Casa Familiar Rural de Ourém

Total 2033 632 960 362

TABELA 1  
Número de alunos nas CFRs do Pará
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cada escola e o resultado foi desastroso, culminando 
no fechamento de várias delas.

Para as escolas em funcionamento, o convênio 
deveria ser estabelecido no âmbito estadual, através 
dos termos de fomento, desde que não houvesse 
problemas nas prestações de contas da escola. 
Nesse convênio, o Estado arca com cerca de 60% 
dos custos da escola, com recurso proveniente 
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (FUNDEB), regulamentado pela Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. Os outros 40% 
são rateados entre as famílias dos alunos (20%) e 
projetos que a escola realiza para captar recursos 
(20%).

Neste momento, as CFRs ativas no Pará possuem 

parcerias com o município,  que apoia o pagamento 
de professores para o ensino fundamental. Em 
contrapartida, elas disponibilizam carga horária para o 
ensino médio. Segundo a ARCAFAR, desde 2012 as 
escolas não acessam os convênios com o Estado, 
através do FUNDEB, e as famílias têm arcado com 
boa parte dos custos de manutenção, despesas de 
alimentação, energia e material de apoio.

Cada aluno custa, de acordo com a ARCAFAR, entre 
R$ 5 e R$ 7 mil reais por ano. Os valores estabelecidos 
no repasse do Fundeb por aluno/ano em 2021 são da 
ordem de R$ 4.397,91. De acordo com o Censo Escolar 
(Inep, 2021) são 15 CFRs em funcionamento somadas a 
2 escolas, a CRF de Senador José Porfírio e CFR de Moju, 
que regularizaram as documentações para funcionar 
em 2022, no entanto não há garantia que alguma delas 
tenha acesso ao FUNDEB. A tabela 2 mostra os custos 

Escola
Egressos 
Ensino Médio

No de alunos 
Médio*

Custos anuais 
(estimado 6 mil/ 
aluno/ ano)

FUNDEB  2021 
(R$ 4.397,91)

1 Casa Familiar Rural de Cameta 102 0 R$612.000,00 R$448.586,82

2 Casa Familiar Rural do Lago Grande do Curuai 56 0 R$336.000,00 R$246.282,96

3 Casa Familiar Rural de Brasil novo Padre Oscar Albnio Fuhr 3 0 R$18.000,00 R$13.193,73

4 Casa Familiar Rural de Francisco de Assis da Silva Gomes 59 9 R$408.000,00 R$299.057,88

5 Casa Familiar Rural de Anapu Dorothy Stang 143 0 R$858.000,00 R$628.901,13

6 Casa Familiar Rural de Uruará 95 213 R$1.848.000,00 R$1.354.556,28

7 Casa Familiar Rural de Breves 14 61 R$450.000,00 R$329.843,25

8 Casa Familiar Rural de São Felix do Xingu 61 15 R$456.000,00 R$334.241,16

9 Casa Familiar Rural de Santa Maria das Barreiras 33 0 R$198.000,00 R$145.131,03

10 Casa Familiar Rural de Manoel Paulino de Souza 27 19 R$276.000,00 R$202.303,86

11 Casa Familiar Rural de Altamira 13 0 R$78.000,00 R$57.172,83

12 Casa Familiar Rural de Santarém 8 0 R$48.000,00 R$35.183,28

13 Casa Familiar Rural de Território Quilombola de Jambuaçu 18 0 R$108.000,00 R$79.162,38

14 Casa Familiar Rural de Placas 0 45 R$270.000,00 R$197.905,95

Total 632 362

TABELA 2  
Custos estimados por CFR

Tanto a ARCAFAR como a Fundação Viver, 
Preservar e Produzir, sediadas em Altamira, 
têm sido grandes agentes atuando no 
fomento de projetos junto às CFRs para o 
fortalecimento das escolas no Pará. 

anuais estimados por CFR, baseados no custo-aluno de 
R$ 6 mil reais/ano e o repasse do FUNDEB.

Alguns entrevistados apontam que há uma 
necessidade de que o FUNDEB e o Conselho de 
Educação do Pará criem soluções reconhecendo a 
diferenciação da CFRs e da pedagogia de alternância. 
Para as CFRs, o sistema atual de convênio traz 
insegurança jurídica e é necessário considerar que 
o papel das escolas vai além da educação formal, 
incluindo as funções de capacitação, formação e 
assistência técnica.

Neste contexto, a escola é um elemento que contribui 
para promover a formação das futuras lideranças 
que vão assumir os desafios de desenvolvimento do 
território, ocupando cargos nas organizações locais 
e prestando assistência técnica para desenvolver as 
cadeias produtivas do território.

Para isso, o Projeto Político Pedagógico (PPP) da 
escola deve estar alinhado às atividades produtivas 
no território para fortalecer as capacidades locais. 
Ele é um documento construído com a comunidade 
escolar, que especifica as condutas, forma de 
organização, procedimentos pedagógicos e ações 
que serão desenvolvidas na escola. O PPP deve ser 
elaborado de forma participativa, respeitando a Lei 
9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, as diretrizes complementares, 
normas e princípios para o Desenvolvimento da 

Educação Básica do Campo, Resolução nº 02 de 
24/04/2008.

A ARCAFAR, dentro do seu planejamento estratégico 
(2018-2021), tem como um dos objetivos estratégicos 
fortalecer o projeto Político Pedagógico e o melhor 
envolvimento dos jovens e família com a escola, assim 
como consolidar a gestão administrativa e financeira 
das CFRs. Para isso, tem buscado recursos e parcerias 
para fortalecer sua atuação.

Para as CFRs, há diferentes alternativas de 
implementação dos cursos técnicos, conforme tabela 
3, onde integrado (I) são cursos em que a formação 
técnica é feita junto ao ensino médio e subsequente 
(S) são cursos que os alunos fazem apenas o técnico 
após a conclusão do ensino médio.

O quadro apresentado na tabela 3 foi construído a 
partir do Parecer CEE/PA nº 398/2012 que trata do 
credenciamento e da autorização para oferta de 
educação básica para as escolas comunitárias. No 
entanto, ao cruzar essas informações com o Sistec 
(Sistema Nacional de Informações da Educação 
Profissional e Tecnológica), que tem como finalidade 
registrar e divulgar dos dados da educação 
profissional e tecnológica e de validar diplomas de 
cursos de educação profissional técnica de nível 
médio, é possível observar que nem todos os cursos 
estão regularizados e ofertados pelas escolas, com 
registros ainda pendentes no Sistec.
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Escola
No de 
alunos 
Médio*

Téc em 
Mine-
ração

Téc em 
Agro-
pecuária

Téc em 
Agro-
indústria

Téc em 
Zoo-
tecnia

Téc em 
Agro-
ecologia

Téc em 
Agricul-
tura

Téc em 
Floresta

1 Casa Familiar Rural de Cameta 102 I

2 Casa Familiar Rural do Lago Grande do Curuai 56 I S S

3 Casa Familiar Rural do Brasil Novo Padre oscar Albnio Fuhr 3 I I, S S S

4 Casa Familiar Rural de Francisco de Assis da Silva Gomes 59

5 Casa Familiar Rural de Anapu Dorothy Stang 143 I I, S I, S S

6 Casa Familiar Rural de Uruará 95 I, S I, S

7 Casa Familiar Rural de Breves 14 I S I, S S I

8 Casa Familiar Rural de São Felix do Xingu 61 I I, S I S

9 Casa Familiar Rural de Santa Maria das Barreiras 33

10 Casa Familiar Rural de Manoel Paulino de Souza 27

11 Casa Familiar Rural de Altamira 13 I, S I, S

12 Casa Familiar Rural de Santarém 8 I, S S I, S

13 Casa Familiar Rural de Território Quilombola de Jambuaçu 18 I I, S I, S I, S S

14 Casa Familiar Rural de Placas 0 I, S I S

15 Casa Familiar Rural de Gurupá 0 S I, S I, S

16 Casa Familiar Rural de Belterra 0 I, S I I, S S

17 Casa Familiar Rural de Juriti 0 I, S

18 Casa Familiar Rural de Medicilândia 0 I I, S S S

19 Casa Familiar Rural de Moju 0 I, S I, S S

20 Casa Familiar Rural de Óbidos 0 I I, S S I, S S I

21 Casa Familiar Rural de Ruropolis 0 I, S S

22 Casa Familiar Rural de Tucuri 0 I, S I, S

23 Casa Familiar Rural de Tarumã/ Ourilândia do Norte 0 I I, S I, S S

24 Casa Familiar Rural de Porto de Moz 0

25 Casa Familiar Rural de Senador José Porfírio (Souzel) 0 I

26 Casa Familiar Rural de Cristino De Jesus Tavares 0 I I, S I S

27 Casa Familiar Rural de Cachoeira do Ariri 0 I I S I I

28 Casa Familiar Rural de Conceição do Araguaia 0 I, S S I, S

29 Casa Familiar Rural de Ourém 0 I, S I, S I, S I

TABELA 3 
Proposta pedagógica CFRs Pará

A Casa Familiar Rural 
de Porto de Moz

A associação mantenedora da Casa Familiar Rural 
Porto de Moz, foi criada em 2001 na comunidade 
Espírito Santo Majari e registrada no município de 
Gurupá. Atualmente está em processo de transferência 
seu registro para o município de Porto do Moz, faltando 
apenas o reconhecimento em cartório. A associação, 
cuja escola ainda não foi construída, possui em seu 
quadro de sócios entre 20 e 30 famílias.

A intenção da associação era instalar a escola dentro 
da Verde, porém não recebeu autorização por parte do 
ICMBio. Atualmente, busca apoio para a construção 
em terreno de 10.000 m² doado pela prefeitura de 
Porto de Moz. Um possível apoio pode ser proveniente 
dos recursos  do Plano de Desenvolvimento Regional 
Sustentável do Xingu (PDRS-Xingu), regulamentado 
pelo Decreto 7.340 de 21/10/2010. Este plano possui a 
finalidade de implementar políticas públicas e iniciativas 
da sociedade civil que promovam o desenvolvimento 
sustentável e a melhoria da qualidade de vida da 
população que habita nos municípios da área de 
influência da UHE Belo Monte, no Estado do Pará.

O projeto inicial de construção da CFR, em formato de 
tartaruga, tinha um custo estimado de R$2 milhões.  Foi 
submetido ao PDRS um projeto pleiteando cerca de 
R$833 mil prevendo a construção de 2 salas de aula 
para um total de 50 alunos do ensino fundamental e 
médio. A diretoria atual da CFR está articulando com 
a organização responsável pela gestão do recurso da 
PDRS uma adaptação desse projeto para atender às 
necessidades atuais.

Também está em construção a proposta pedagógica 
dessa CFR, cuja intenção primária é formar técnicos 
florestais e técnicos em agroecologia que possam 
contribuir com os desafios da Verde e do seu entorno.  

Cerca de 28 alunos de Porto de Moz, da Verde, PAEX 
do  Majari e do Acay foram estudar na CFR de Senador 
José Porfírio (Souzel), um município vizinho, em 2016, 
através de uma parceria. Dessa iniciativa, 15 jovens se 
formaram em técnico em agropecuária em 2018 e 5 

jovens vão receber o diploma em abril de 2022. Alguns 
deles atuam nos planos de manejo dentro da Verde, 
mas reclamam que a formação impede que assumam 
cargos técnicos no âmbito do manejo florestal. A CFR 
de Souzel não estava regularizada e emitia os diplomas 
a partir da CFR de Altamira. Com a regularização dos 
documentos em 2022, essa CFR pretende retomar as 
atividades pedagógicas.

Durante as visitas nas comunidades da Verde e em 
uma reunião específica com a diretoria da CFR de 
Porto de Moz e o CDS, a equipe do Instituto Interelos 
apresentou a estratégia de autossuficiência financeira 
a partir da construção de um fundo patrimonial. Essa 
discussão gerou bastante debate e interesse da 
diretoria e também de jovens egressos de CFRs que 
manifestaram interesse em constituir uma associação 
de técnicos. 

*S: Subsequente I: Integrada; Censo 2021
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Em paralelo às outras frentes desse estudo, foi 
construída uma abordagem de Direitos Humanos 
(DH) no intuito de dar suporte transversal às ações de 
desenvolvimento sustentável das cadeias de valor, a 
partir da atenção e do cuidado às principais questões 
sociais presentes no território. 

A abordagem buscou realizar uma análise de contexto 
e das demandas sociais latentes afetas às cadeias 
produtivas, na Reserva Extrativista Verde Para Sempre, 
visando o desenvolvimento de estratégia específica 
de DH nas cadeias produtivas, que tenha como ponto 
de partida o fomento à organização e à mobilização 
social e o fortalecimento de redes de cooperação e 
proteção social.

A adoção de uma abordagem de Direitos Humanos 
no contexto de desenvolvimento de cadeias de valor 
encontra seu principal fundamento na necessidade de 
identificar e contribuir para a superação de violações 

de direitos que são tão severas em algumas situações 
a ponto de inviabilizar o exercício da autonomia e o 
engajamento coletivo.

Análises de riscos e 
de oportunidades

O ponto de partida foi uma análise de riscos, 
identificando as violações centrais de DH existentes 
no contexto das cadeias produtivas e o risco que 
essas violações trazem para os integrantes das 
comunidades e para a própria cadeia em si, na 
perspectiva de mercado.

Do mesmo modo, foi produzida uma análise de 
oportunidades, identificando possibilidades de 
promoção de DH (em especial relacionado ao maior 
envolvimento de mulheres e jovens) nas etapas de 
desenvolvimento das cadeias produtivas, apontando 
oportunidades de incremento para o próprio negócio.

O status dos Direitos Humanos na Verde

Prevenção 

Identificação de ações que 
possam atuar na prevenção 
de impactos adversos nos 
direitos humanos diretamente 
relacionados à cadeia de valor, 
abstendo-se, inclusive, de praticar 
ações que possam causar ou 
contribuir para tais impactos.

Proteção 

Levantamento de ações voltadas 
para o enfrentamento e mitigação 
de possíveis impactos adversos 
nos direitos humanos no contexto 
da cadeia produtiva .

Promoção

Compreensão das ações e 
necessidades de iniciativas 
voltadas para a promoção da 
efetividade dos direitos humanos 
no contexto da cadeia.

Estratégias centrais
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Parâmetros centrais e referências auxiliares

A construção da abordagem de Direitos Humanos utilizou como parâmetros  
centrais a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Convenção OIT nº 169.  
Como referências auxiliares foram utilizadas:

• Relatório Brundtland - 1987

• Princípios norteadores sobre empresas e 
direitos humanos (Conselho de Direitos 
Humanos das Comisión Interamericana 
de derechos humanos OEA 2015

• Princípios de governança efetiva para o 
desenvolvimento sustentável

• Desenvolvimento Sustentável e 
Assentamentos Humanos – CEPAL

• Acordo Regional sobre Acesso à 
Informação, Participação Pública e Justiça 
em Assuntos Ambientais na América 
Latina e no Caribe (94 / 2021)

• ODS - Objetivos de desenvolvimento 
sustentável

• Política de proteção a crianças, 
adolescentes e adultos em situação de 
vulnerabilidade (Interelos, 2020)

Principais temas de Direitos 
humanos investigados na Verde

Com base nos parâmetros e referências citadas, bem 
como em pesquisa bibliográfica acerca dos principais 
temas relacionados aos direitos humanos na região 
amazônica, nove grandes temas de direitos humanos 
foram destacados para guiar a análise da equipe de 
campo.

A seguir, apresentamos as principais observações para 
cada um desses nove temas, coletadas a partir dos 
encontros com os atores sociais da Verde.

Trabalho Decente
Em visitas à Verde, a equipe de campo acolheu 
vários relatos de moradores que se mostraram 
extremamente insatisfeitos com a situação laboral 
atual. Muitos relataram dedicar-se à atividade da 
extração madeireira por falta de opção de geração 
de renda. Nas falas, é evidente o desconforto pela 
realização dessa atividade ilegal e danosa ao meio 
ambiente, que acaba gerando nos moradores a 
sensação de vergonha e medo. A percepção de falta 
de opção é visível entre os entrevistados, bem como 
o interesse em substituir essa atividade por outra que 
efetivamente gere renda e garanta a sobrevivência 
das famílias.

Observamos que a atividade de extração de madeira 
é uma alternativa de geração de renda para as 
comunidades, uma vez que uma tora de madeira é 
vendida por R$ 2.000,00 (dois mil reais) e envolve 
aproximadamente uma semana de trabalho dos 
membros das famílias. Os compradores pagam 
antecipadamente pela madeira a ser extraída, o 
que deixa os moradores como seus devedores, 
e ficam com seus barcos parados na frente das 
propriedades até que a madeira seja entregue. 
A ausência de alternativas de geração de renda 
estimula as atividades de extração ilegal de madeira 
em quantidade superior à taxa de reposição, definida 
no plano de manejo.

Também foi relatada a situação de dependência dos 
pescadores com os atravessadores, especialmente 
pela precariedade da estrutura para conservação 
e transporte do pescado. Os principais gargalos 
apontados foram a falta de embarcações adequadas 

para a evisceração e a falta de gelo para conservação 
do pescado. Além disso, por possuírem poucos 
recursos financeiros, não conseguem arcar com o 
custo do combustível das embarcações para viabilizar 
a entrega direta ao consumidor ou para outros pontos 
de venda. Esses atravessadores, que muitas vezes 
são pessoas da própria comunidade, segundo relatos, 
chegam a financiar a produção dos comunitários, 
gerando uma relação de dependência direta.

Nesse contexto de desenvolvimento de condições 
de trabalho decente, aponta-se como principal 
desafio para a conquista de um trabalho decente a 
quebra dos sistemas de comercialização existentes 
para criar novas formas de produzir e comercializar. 
Adicionalmente, a formação e a assistência técnica 
aparecem como demanda expressiva da comunidade, 
que reconhece a necessidade de avanços nessa 
questão. Inúmeras atividades relatadas não foram 
realizadas ou não prosperaram no tempo em 
decorrência da ausência ou paralisação de assistência 
técnica. Do manejo do açaí à construção de hortas 
suspensas, passando pelo desenvolvimento de outras 
atividades produtivas, como a exploração da andiroba 
e mel, sempre é presente na fala dos comunitários a 
deficiência de assistência técnica.

Por fim, em algumas regiões visitadas na Verde 
notou-se que as crianças auxiliam as famílias nos 
trabalhos domésticos. No entanto, nos casos em 
que essa situação foi constatada, notou-se que esse 
apoio à família se dava como forma de absorção do 
aprendizado das práticas tradicionais e de divisão 
de tarefas domésticas, e não em detrimento das 
atividades de educação e lazer.

É visível entre os entrevistados, o interesse 
em substituir atividades danosas ao meio 
ambiente por outras de baixo impacto, que 
efetivamente gerem renda e garantam a 
sobrevivência das famílias.
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Saneamento
Em todas as visitas realizadas a campo pela equipe do Instituto 
Interelos, foi marcante a percepção de abandono institucional nas três 
principais áreas da Verde. De maneira generalizada o saneamento se 
mostrou como uma questão delicada em todas as regiões, e não foi 
possível identificar nenhuma política pública estruturada voltada para o 
saneamento básico.

Educação
O acesso às escolas também foi um ponto sensível em todas as 
regiões, especialmente na região da várzea em que as escolas ficam 
distantes das comunidades (há casos em que as crianças levam até 
10h para ir e voltar da escola, muitas vezes expostas ao sol quente 
no trajeto). Outros dois aspectos que concorrem  para o abandono 
escolar são a irregularidade do transporte (os comunitários relatam que 
com frequência o barco escolar não passa para levar as crianças) e o 
sucateamento do sistema de ensino. Essa precarização da transmissão 
de conhecimento é percebida pelos pais especialmente pelo fato 
de não raro haver apenas uma turma para todas as idades, gerando 
desinteresse dos estudantes de diferentes idades e a percepção de não 
evolução no aprendizado das crianças e jovens.

A precarização do sistema gera desestímulo e desmotivação das 
crianças e dos seus familiares, que aos poucos vão se afastando dos 
estudos  e da comunidade escolar. Em alguns relatos, demonstrou-se 
temor  de enviar as crianças para estudarem em Porto de Moz, pelo 
receio da exposição a influências e comportamentos não saudáveis e 
inseguros da cidade.

Saúde
O acesso à saúde também foi destacado como um ponto crítico. 
Como os postos de saúde são na cidade, os atendimentos em casos 
de urgência são extremamente delicados. Segundo relatos, se alguém 
passa por uma emergência de saúde, deve esperar uma lancha que 
pode levar até 5 horas para chegar a algum atendimento médico. Os 
entrevistados relatam sentir falta de um posto médico e de atendimento 
estruturado de saúde. Em várias comunidades, disseram não haver visita 
regular de agentes de saúde e a qualidade do atendimento também foi 
questionada.

Abandono e violência institucional (serviços essenciais como saúde, educação e saneamento)

Iluminação
Apesar do programa “Luz para Todos” ter atendido de maneira 
abrangente a região da Verde, há relatos de falha no fornecimento de 
energia em alguns pontos, como na região da várzea, o que acaba 
por prejudicar o desenvolvimento de determinados tipos de atividade 
produtiva, como o armazenamento do queijo. A instabilidade do 
fornecimento diminui para 10 dias a durabilidade do queijo produzido na 
região e dificulta  seu escoamento.

Alimentação adequada
Ao longo das visitas de campo, foi constatado alto consumo de 
produtos alimentícios enlatados e ensacados, com pouca oferta de 
alimentos frescos como frutas, verduras e legumes. Na região da várzea, 
os relatos apontam que as características do solo dificultam o cultivo 
de legumes e hortaliças, somadas à ausência de recursos e assistência 
técnica para implantação de hortas suspensas. Com isso, a comunidade 
fica sujeita à oferta de alimentos vendidos nas embarcações a preços 
exorbitantes e qualidade questionável. Essa situação de não garantia de 
uma alimentação adequada é  uma contradição com a potencialidade 
natural da floresta.

Alguns entrevistados demonstraram o interesse em construir hortas 
suspensas para garantir uma alimentação saudável durante todo o 
ano. Cheiro verde, cebola, couve, banana, melancia, pimenta e abóbora 
foram itens mencionados como de interesse. Segundo um entrevistado, 
para se fazer uma produção de horta condizente com a várzea, seria 
necessário um investimento familiar de cerca de 5 mil reais.

A precariedade geral de assistência básica é agravada pelo fato de 
as comunidades serem muito isoladas, não havendo um plano de 
melhoria estruturado pelas autoridades e por políticas públicas. Assim, 
apesar das comunidades se organizarem para remediar suas carências, 
especialmente por meio dos grupos religiosos e associações de 
trabalhadores, a situação geral é bastante precária.
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Situação da rede de proteção social 
e de direitos fundamentais
Foi possível perceber, a partir das visitas, que não há 
uma rede de proteção social e direitos fundamentais 
bem articulada no território. O que ocorre são apoios 
específicos e não integrados aos comunitários 
prestados por algumas instituições, evidenciando a 
necessidade do fortalecimento de ações articuladas 
relacionadas à proteção social e de direitos 
fundamentais da população da Verde.

Entre as organizações que prestam alguma 
assistência de proteção social e de direitos, 
foram realizadas menções diretas às Colônia dos 
Pescadores de Porto de Moz-PA / Z-64, Colônia dos 
Pescadores de Almeirim-PA / Z-33, Associação dos 
Pescadores Artesanais de Porto de Moz-PA (Aspar - 
que foi criada, há 27 anos, com a motivação primeira 
de garantir os direitos dos trabalhadores ligados à 
atividade pesqueira), o Sindicato de Pescadores de 
Porto de Moz e a própria gestão da Verde. Segundo 
os entrevistados, essas organizações desenvolvem 
um trabalho de assistência às famílias para acesso 
às políticas públicas assistenciais ou previdenciárias, 
como aposentadoria, auxílio doença, auxílio 
acidentário, seguro defeso, bolsa família, entre outros.

Por outro lado, a atuação das instituições e dos atores 

ligados diretamente ao sistema de justiça não foi 
destacada pelos entrevistados, que os consideraram 
ausentes em decorrência da limitação de recursos 
para percorrer o território.

Em relação à vitalidade associativa, a equipe registrou 
vários relatos de iniciativas associativas que não 
prosperaram no tempo. São diversas as justificativas 
dadas pelos comunitários pelo insucesso da ação 
coletiva, desde a divergência na divisão de atividades, 
problemas com cumprimento de combinados 
de horários e responsabilidades, à dificuldade de 
relacionamento e entendimento coletivo. Nesse 
contexto de desarticulação, a Igreja Católica foi 
apontada como a instituição com maior poder de 
articulação e organização comunitária.

Riscos de atividades minerária, queimada e 
desmatamentos ilegais
Embora a atividade minerária e as queimadas 
representem risco para boa parte da região amazônica, 
ao longo do trabalho de campo esses dois aspectos 
não foram identificados como pontos de grau alto de 
severidade na Verde.

Já o desmatamento em decorrência da atividade 
de extração ilegal de madeira continua sendo uma 
questão extremamente problemática. O histórico de 
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conflitos envolvendo a extração ilegal de madeira é 
antigo no território com  seu ápice no período que 
antecedeu a criação da Reserva.

Segundo relatos, os conflitos relacionados à extração 
ilegal madeireira envolvem questões de governança 
entre comunidades e empresas privadas, relação 
de dependência e assédio dos atravessadores e 
ataques que buscam promover a desarticulação das 
instituições e organizações em Porto de Moz. 

Remoções forçadas e perdas de territórios
Apesar de ser um problema recorrente em diversos 
locais do território brasileiro, especialmente em 
decorrência de grandes obras, nas visitas a campo 
realizadas pelo estudo, não foram recebidos relatos 
de remoções forçadas e perdas de territórios. 
No entanto, as comunidades sustentam que a 
construção de Belo Monte, apesar de não ter 
provocado na Verde remoções forçadas e perdas 
de territórios, afetou o ecossistema negativamente, 
reduzindo vertiginosamente os estoques pesqueiros 
da região. A essa constatação comunitária soma-se 
o fato de que os dados pesqueiros produzidos por 
programas ambientais da UHE Belo Monte não têm 
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chegado em formato adequado para o entendimento 
e sua utilização na tomada de decisões por parte dos 
atores relevantes dessa cadeia produtiva.

Conflito fundiário pelo uso e pela posse
É latente na região a existência de conflitos fundiários 
tanto pelo uso quanto pela posse das terras relacionadas 
às atividades pesqueira, madeireira e pecuária.

Em relação à atividade pesqueira, a principal denúncia 
feita pelos comunitários é relativa à existência de 
geleiras que invadem o território das comunidades, 
afetando a disponibilidade do estoque de peixes. Os 
pescadores relatam que geleiras de outras regiões, 
como Belém e Santarém, costumam invadir o território 
para realizar a pesca na região, desrespeitando os 
acordos de pesca existentes e utilizando petrechos 
ilegais de pesca, como a malhadeira.

Apesar de não haver relato de conflitos violentos, 
a tensão é presente. Segundo os produtores da 
Verde, todo ano acontece essa expressiva invasão 
de geleiras. Segundo os comunitários, a falta de 
fiscalização facilita a não observância de muitos 
acordos de pesca (um exemplo de acordo não 
cumprido é o que versa sobre a restrição de pesca 
no Lago do Urubu) e a invasão de geleiras de fora 
da Verde. Segundo relatos, no Rio Amazonas tem 
uma grande atividade pesqueira proveniente de 
outras regiões, sem que haja fiscalização para 
deter os invasores. Nesse contexto, os comunitários 
já pensaram na possibilidade de credenciar as 
embarcações com os pescadores da reserva.

No que diz respeito à atividade de extração 
madeireira, além dos conflitos citados anteriormente, 
deve-se ressaltar que alguns conflitos relacionados à 
prática da extração da madeira se dão também pela 

dificuldade de entendimento entre as comunidades. 
Para que o manejo da maneira seja uma atividade 
economicamente viável, é necessário um volume 
mínimo de produção. Assim, não raro, há uma 
junção de um número mínimo de famílias, incluindo 
comunidades diferentes para a execução de um plano 
de manejo. Nesse processo, algumas comunidades 
acabam se sentindo exploradas, por intermédio de 
empresas que fazem a execução da extração.

Por fim, conflitos recentes na região da Verde 
giram também em torno da atividade pecuária, 
especialmente, na atividade de criação de bubalino 
em larga escala. As comunidades acompanham 
com receio o Projeto de Lei n.313/2020, que 
tramita da Câmara dos Deputados, visando alterar 
a definição de reserva extrativista para autorizar a 
criação de animais de grande porte, como bois e 
búfalos, nas unidades de conservação ambiental. O 
projeto de lei propõe mudar o artigo 18 do Sistema 
Nacional das Unidades de Conservação (SNUC) 
que veda a criação de animais de grande porte 
em áreas ambientalmente protegidas. O referido PL 
gera tensão em parte dos comunitários que criam 
bubalinos, em pequena escala, o que, a rigor, não é 
proibido pela referida legislação, já que permite essa 
criação pelas comunidades tradicionais a título de 
atividade de subsistência.

Invisibilidade do trabalho feminino 
e anulação de direitos
A invisibilidade do trabalho feminino é uma questão 
grave em todo país, culminando na frequente 
anulação de direitos. Isso é particularmente notório 
na cadeia da pesca, que historicamente pleiteia o 
reconhecimento de postos de trabalho femininos. 
Nesta cadeia também é recorrente a negativa de 
benefícios previdenciários para tais categorias. 

As mulheres correspondem a 60% do 
quadro de associados da Colônia de 
Pescadores de Porto de Moz, que também 
tem 5 mulheres na diretoria.
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Mesmo assim, o trabalho de campo realizado 
pela equipe do Interelos contou com participação 
e contribuição relevante das mulheres nas 
comunidades.

De maneira geral, o tratamento dispensado às 
mulheres em todos os encontros foi de envolvimento, 
distinção e respeito. Por mais que as mulheres 
nas rodas de conversas e entrevistas tenham se 
comportado de forma um pouco mais contida que 
os homens, as falas e comentários realizados pelas 
mulheres foram sempre acolhidos com respeito 
pelos demais comunitários.

Muitos maridos acabam falando por suas esposas, 
mas no sentido de reforçar a parceria de casal. Um 
dos entrevistados chegou a afirmar que “a minha 
mulher está comigo o tempo todo. O que precisar 
fazer ela faz”. Outro marido, ressaltou que a mulher 
não trabalhava na produção, mas realizava todo o 
trabalho doméstico, fazendo questão de salientar 
que sua casa era um primor por conta da esposa.

Foi relatado que em algumas comunidades as 
mulheres participam ativamente da produção de 
queijo e que a produção de farinha de piracuí 
também é vantajosa em relação ao gênero, já que 
há uma grande atuação das mulheres. No entanto, 
na região da terra firme, uma mulher relatou ter sido 
proibida de trabalhar no manejo da madeira.

Em termos de participação nas entidades 
organizadas, na colônia de pescadores de Porto 
de Moz, por exemplo, as mulheres correspondem 
a 60% do quadro de associados, sendo que há 5 
mulheres na diretoria. Já no CDS, a principal liderança 
atual é também uma mulher.

Violência doméstica e assédio sexual
Mesmo que na dimensão produtiva tenha se 
constatado participação ativa das mulheres nas 
entrevistas e rodas de conversa, indicando relativo 
grau de fortalecimento feminino na região, a equipe 
chegou a acolher pelo menos três relatos envolvendo 
violência doméstica ou assédio sexual, em regiões 
diferentes da reserva.

Mais de um relato de violência doméstica foi escutado 
pela equipe em campo, alguns deles com grau alto 
de severidade. Nesse contexto, foram mencionados 
chamados à polícia e ao judiciário para concessão 
de medidas protetivas. 

Ademais, como em muitos lugares da região 
amazônica e outras regiões brasileiras, há a cultura 
de união precoce ou de casamento infantil, situação 
em que meninas muito novas casam-se com 
homens mais velhos. Trata-se de uma situação 
delicada, de escala mundial, cuja eliminação é um 
dos objetivos de desenvolvimento sustentável a 
serem perseguidos.

Desrespeito às comunidades tradicionais
Vários dos conflitos elencados acima acabam por 
gerar uma situação de desrespeito à dimensão de 
tradicionalidade das comunidades da reserva. Seja 
em situações em que acordos comunitários de 
pesca são violados por terceiros externos, ou por 
meio de lobby legislativo para autorizar a criação 
pecuária em alta escala em detrimento de práticas 
tradicionais de subsistência. Seja pelo desvirtuamento 
das características comunitárias na execução dos 
planos de manejos madeireiros, que passam a ser 
geridos indiretamente por empresas privadas, ou 
pela escassez de assistência e possibilidades que 
acabam gerando uma evasão dos jovens de suas 
comunidades em busca de um futuro mais digno. 
Todas essas situações, além de serem um problema 
em si, transversalmente podem ser consideradas 
como desrespeito à perspectiva tradicional dessas 
comunidades, carecendo de especial atenção para 
serem superadas.

Temas incorporados na 
proposta de intervenção

Todos os grandes temas de direitos humanos 
investigados ao longo do trabalho de campo 
são igualmente de extrema importância 
para encaminhamento dentro do âmbito de 
desenvolvimento das cadeias de valor na Verde. Diante 
da complexidade específica de cada tema, alguns 
deles serão apresentados como diretrizes a serem 
observadas no próprio modelo de implementação 
das cadeias. Outros serão apresentados como 
temas a serem trabalhados por demais parceiros 
atuantes no território, partindo do pressuposto de que 
o processo de desenvolvimento das cadeias em si 
pode contribuir para a construção e fortalecimento 
da rede de direitos humanos e proteção social no 
território de maneira abrangente.

Assim, esta proposta de desenvolvimento das 
cadeias de valor na Verde defende a incorporação 
dos seguintes temas de direitos humanos:

• Direito ao trabalho decente
• Direito à educação
• Direito à saúde básica
• Inserção das mulheres como protagonistas  

na cadeia de valor
• Formação e desenvolvimento dos jovens  

e futuras lideranças

Esses temas serão tratados a partir do 
desenvolvimento de atividades específicas, seguindo 
a observância das três estratégias mencionadas 
no início desse documento (prevenção, proteção e 
promoção).

O processo de desenvolvimento das 
cadeias produtivas pode contribuir para 
a construção e fortalecimento da rede 
de direitos humanos e proteção social no 
território de maneira abrangente.
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As potenciais  
cadeias produtivas 
da Verde

38   

Com  base nos levantamentos iniciais, foram investigadas 7 cadeias 
produtivas potenciais da Verde: pesca, manejo madeireiro, produtos 
florestais não-madeireiros, óleos vegetais, açaí e castanha, cujos estudos 
preliminares estão disponíveis no apêndice desse estudo. Numa fase 
inicial também se explorou a cadeia da mandioca e a do turismo de 
base comunitária, que não foram incluídas no aprofundamento.

Numa segunda etapa, que incluiu visitas de campo, as cadeias foram 
analisadas em maior profundidade. Essa etapa incluiu também a análise 
da sua viabilidade de mercado. Apresentamos a seguir um resumo 
das cadeias investigadas, com ênfase em pescados e açaí, que foram 
priorizadas pelo CDS e pelos produtores rurais e para as quais serão 
apresentados planos de negócios.

Características Gerais 

A oleaginosa possui reconhecidos benefícios para a saúde, é 
recomendada por nutricionistas e faz parte da composição de produtos 
com apelo de saudabilidade. Entre os benefícios, estão:  prevenção ao 
câncer, manutenção da saúde do cérebro, fortalecimento do cabelo e 
das unhas,  fortalecimento da imunidade em razão das propriedades 
antioxidantes, diminuição do colesterol e do risco de doenças como 
vasculares e cardíacas. 

Produção

O processo de produção ocorre dentro da floresta e prossegue nas unidades 
de beneficiamento. As atividades na floresta constituem no mapeamento 
e marcação das árvores, na limpeza e manutenção das estradas de 
castanha, seleção das árvores e corte de cipós.  Após a queda quase total 
dos frutos da copa da árvore ocorre a coleta e o encaminhamento para as 
unidades de beneficiamento. Nestas unidades ocorrem o armazenamento, 
estocagem e seleção por tamanho. 

Castanha
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Caso prossiga para a operação de gerar castanhas 
sem cascas, as amêndoas são autoclavadas para 
separar a casca. Em seguida passa-se para a etapa 
de resfriamento, secagem, quebra automática, 
seleção das amêndoas descascadas, classificação 
por tamanho e finalmente o processo de embalagem 
para comercialização. O beneficiamento pode gerar 
os seguintes produtos: castanha sem casca, castanha 
com casca, farinha e óleo. A castanha sem casca é 
o produto que oferece o melhor custo/benefício em 
termos de escala e valor mas demanda o atendimento 
a um conjunto de exigências de qualidade visando 
evitar a contaminação do produto, especialmente 
por fungos produtores de aflatoxinas, além de outros 
microrganismos. Em termos de produção o Brasil 
atingiu em 2020, 33.119 toneladas (IBGE, 2020)  das 
quais exportou em 2020 um total de 7.010 toneladas 
com um faturamento de  20.744.084 US$ dólares 
americanos (Fonte: Siscomex, 2021).

Logística

As atividades ocorrem nos castanhais dentro da 
floresta com a coleta os frutos da copa que caem 
das castanheiras. Das florestas, através de estradas 
secundárias, os coletores das castanhas chegam 
a entrepostos localizados em geral na beira de rios 
onde ocorre a compra da produção, geralmente 
realizada por intermediários ou agentes das indústrias 
de beneficiamento. No Pará, particularmente, a maior 
parte da produção é absorvida pelos municípios de 
Oriximiná e Óbidos. Ela sai de Porto de Moz e segue 
pelo Rio Amazonas para esses dois municípios onde 
existem várias unidades industriais de beneficiamento. 
A partir daí, a castanha é comercializada para 
exportação ou para o mercado varejista nacional. 

Mercado

O mercado nacional representa aproximadamente 
75% do destino da comercialização com foco na 
indústria alimentícia (pães, chocolates, produtos 
naturais e snacks). O restante é exportado. Há 
também o segmento de  mercado institucional  com 
a produção de biscoitos e mingau para a merenda 
escolar, como é o caso do governo estadual do 
Amapá. Há também demanda pela amêndoa sem 

casca nas festas de fim de ano e uma diversidade 
de usos em culinária e na formulação de cosméticos, 
devido à presença do selênio, importante elemento 
antioxidante. Há um segmento de mercado nacional 
voltado para a dieta kosher, com exportações inclusive 
para Israel. O preço da castanha é influenciado pela 
taxa de câmbio (estimula a exportação e diminui a 
oferta nacional), desmatamento (diminui a oferta) 
e os custos de logística (aumento dos custos de 
produção). A castanha possui um mercado comprador 
ativo e dependendo da safra o comprador vem até o 
produtor para comprar. Porém, não é uma prioridade 
dos produtores locais, seja porque os castanhais não 
ocorrem em toda propriedade, seja porque há uma 
elevada incerteza na capacidade de produção por 
castanheira. Essa irregularidade é fator importante de 
incerteza econômica.

Agregação de Valor 

Existem basicamente dois modelos possíveis de agregação de valor: 

• Mini-usinas: instalações agroindustriais familiares para 
beneficiamento e processamento de castanha sem casca que  
pode ser combinada com outros produtos como óleo,  farinha,  
barrinha de cereal etc. Trata-se de um modelo de nicho e  de menor 
escala porém distribuídas no território. Custo Médio de Instalação:  
R$ 65.000,00 Conexsus, 2021

• Usina de  Agregação de Valor  com capital de giro com capacidade 
de produção média:  800 t/ano produz castanha descascada e 
desidratada para Mercado Varejo Sudeste e Exportação. Trata-se 
de um modelo de escala, centralizado num determinado município 
estratégico do território. Total do Investimento: R$ 3.466.743,20 
(valores de 2015) (Begiato e Meneghini, 2015).  

• Existem experiências consolidadas no 
território para mercados de nicho 

• Há um potencial de agregação de valor 
através de mini-usinas 

• Há processos de certificação existentes já 
aplicados em diversas comunidades que 
podem evitar restrições sanitárias 

• Possui um efeito de complementaridade a 
renda familiar 

• Permite manter maior controle da floresta  
em pé

• As melhores oportunidades de mercado estão 
relacionadas à castanha sem casca.

• Há necessidade de um agente local com capital 
de giro para comprar esse produto no varejo, 
à vista, realizar a logística, beneficiar, estocar e 
comercializar em escala.

• O mercado competidor compreende tanto 
os intermediários como as indústrias de 
beneficiamento local e central (Belém) que 
atuam com estruturas de intermediação próprias, 
baixando os preços num modelo oligopsônico. 

• Há uma irregularidade de produção ainda não 
compreendida cientificamente que afeta a 
previsibilidade de produção.

• Há uma tendência à diminuição da produção a 
partir de 2040 no Estado do Pará que pode afetar a 
comercialização. (Costa et al, 2021)

• Há graves problemas sanitários que hoje são 
impeditivos para acessar mercados mais exigentes, 
inclusive o internacional. 

Potencialidades e fragilidades 
da cadeia de castanhas

Potencialidades Fragilidades
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Dados gerais sobre a produção 

A extração de óleos na Amazônia é uma prática que envolve conhecimentos 
tradicionais transmitidos de geração em geração, específicos para cada 
espécie, como o  pracaxi (Pentaclethra macroloba), o breu branco (Protium 
heptaphyllum) e a andiroba ((Carapa guianensis), espécie importantes 
nessa região. Esses óleos vem ganhando espaço nas indústrias de 
fármacos e cosméticos (LIRA-GUEDES et al., 2019), com potencial, 
principalmente, nos setores dermatológico e capilar para o pracaxi, na 
indústria cosmética como um fixador de perfumes e esfoliantes, para o 
breu e na indústria de fármacos como antirreumático, anti-inflamatório e 
cicatrizante para a andiroba. 

Apesar da variedade de produtos encontrados com essas matérias 
primas, nas bases de dados do IBGE de Produção da Extração Vegetal 
(PEVS) e da Silvicultura, SIDRA, Sistema Nacional de Informações Florestais 
(Snif) não foram encontradas informações sobre a produção de pracaxi e 
breu. Existem publicações da EMBRAPA, MMA e Instituto Mamirauá sobre 
boas práticas de manejo e extração dos óleos, no entanto há poucos 
dados sobre produção em geral. 

Em 2019, o IBGE relatou uma produção de 122,16 toneladas de sementes 
de andiroba para a safra no Brasil, um número está 33% abaixo de 2018. 
Amazonas e Pará respondem por cerca de 88% da produção nacional 
(Conab, 2020).

Um estudo aprofundado sobre a bioeconomia do Pará apresentou 
dados atualizados da comercialização do óleo de andiroba no estado. 
A produção comercializada desse óleo, no Pará, é de aproximadamente 
235 mil litros e percorre cadeias curtas de abastecimento local (94%), 
principalmente do interior (64%), com baixa interveniência industrial (1% 
de beneficiamento). Desde 2006, o valor da produção rural do óleo de 
andiroba reduziu 1,0% a.a., chegando a R$ 780 mil em 2019 e o valor 
adicionado em 2019 chegou a R$ 1.342.288,11 (Costa et al, 2021).

Logística

O extrativismo de andiroba, pracaxi e breu ocorre em regiões diversas 
dentro da Verde. O pracaxi é encontrado no ambiente de várzea e a andiroba 
e breu ocorrem predominantemente na zona de terra firme. As sementes 
são levadas das áreas de ocorrência até a casa das comunidades onde 
são separadas e transformadas em óleos. Alguns desses óleos vão de 

Óleos
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barco para serem comercializados em Porto de Moz, 
principalmente sob encomenda.

As principais indústrias com potencial de compra para 
as sementes de andiroba e pracaxi estão localizadas 
nas proximidades de Belém e os escoamento desses 
produtos podem ocorrer via transporte fluvial.

Agregação de valor

A agregação de valor para óleos amazônicos é muito 
relevante para o desenvolvimento das comunidades 
tradicionais da região amazônica, devido à grande 
abundância de matéria prima e diversidade de 
espécies usadas pela indústria de cosméticos. A 
produção e comercialização dos óleos na Verde, 
entretanto, ocorrem no âmbito local sem aplicação 
dos requisitos de qualidade exigidos pela indústria.

Tanto para andiroba quanto para o pracaxi, as 
indústrias preferem comprar as amêndoas e fazer o 
beneficiamento em suas próprias plantas industriais 
para evitar o risco de oxidação dos óleos e o 
cheiro forte do processamento artesanal.  Existem, 
entretanto, alternativas: junto a uma comunidade 
de produtoras, a Embrapa Amapá já conseguiu 
desenvolver uma técnica para eliminar o odor do óleo 
de pracaxi que tem apresentado uma boa aceitação 
na comercialização.

Para o beneficiamento dos óleos existem possibilida-
des para ganhar escala e volume de comercialização 
sem perda da característica tradicional ou com algum 
grau de industrialização:

• instalação de prensa de baixo custo nas residências 
dos produtores para fazer a extração do óleo e 
vender a produção;

• implementação de mini-indústria comunitária de 
processamento com prensa manual de baixo custo, 
feita com tábuas de madeira;

• implementação de mini-indústria com mini 
prensa mecânica (MPE-40) e capacidade 
de processamento de 20 a 30 kg por hora 
(dependendo da amêndoa). O valor estimado da 
prensa é de R$ 40.340,00.

Mercado

Segundo a Euromonitor International, o Brasil é o 
quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais 
do mundo — de cosméticos para cabelo e pele a 
perfumes e produtos para higiene bucal. O país fica 
atrás de Estados Unidos, China e Japão, segundo 
o relatório de 2019. Na categoria de fragrâncias, os 
brasileiros estão em segundo lugar, atrás apenas dos 
norte-americanos.

Cinco empresas concentram 47,8% do mercado 
brasileiro, de acordo com o mesmo relatório: Natura 
& Co, seguida por grupo Boticário, grupo Unilever, 
grupo L’Oréal e Colgate-Palmolive Co. No entanto, 
há um número crescente de empresas buscando 
certificações e registro na Anvisa dentro desse setor, 
que em 2018 era de 2.794, segundo a Associação 
Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria 
e Cosméticos (ABIHPEC, 2018).

A ABIHPEC acredita que a biodiversidade pode vir a 
redesenhar a indústria de higiene pessoal, perfumaria 
e cosméticos, principalmente relacionado ao fato 
de os consumidores estarem demandando mais 
produtos com ingredientes naturais e as marcas 
buscando promover a sustentabilidade das suas 
cadeias de fornecimento (ABIHPEC, 2018). 

Os dados levantados sobre compra de matéria prima 
pelas duas indústrias entrevistadas em Ananindeua, 
no Pará, apresentam uma variação de R$ 2,00 a R$ 
2,30 pagos no quilo da amêndoa de Pracaxi, R$ 1,30 a 
R$ 1,50 pagos no quilo da amêndoa de andiroba e R$ 
6 a R$ 7 reais pagos no quilo da resina de breu. Para 
ambos os produtos a indústria só compra se o custo 
logístico compensar. Para o ano de 2022 as mesmas 
empresas têm como demanda 150 toneladas de breu 
e de pracaxi. 

Dimensionamento de mercado
• Produção de 122,16 toneladas de sementes de 

andiroba para a safra 2019 (IBGE)
• Censo agropecuário (2017) – 1.876 organizações no 

Brasil que atuam na cadeia da andiroba
• Valor da venda em 2017 de produtos da extração 

• Alta demanda por insumos de 
matéria primas da biodiversidade 
para a indústria farmacêutica e de 
cosméticos

• Estimula o extrativismo e 
conservação da floresta

• Estimula a inclusão de gênero nas 
atividades produtivas, considerando 
a predominância das mulheres na 
coleta das sementes e produção 
dos óleos, principalmente andiroba 
e pracaxi

• Potencial de diversificação de 
produtos e renda para as famílias

• Existe um grupo discutindo a cadeia 
da copaíba junto ao CDS e Instituto 
Beraca, trazendo potencial para 
desenvolvimento de outras cadeias 
de óleos vegetais.

• Necessidade de organização da 
base produtiva e com a logística de 
escoamento complexa

• Dificuldades na garantia de 
quantidade, qualidade e preço 
competitivo.  

• As informações sobre volume de 
produção dos demais óleos são 
difusas e não permitem gerar 
estatísticas mais precisas.

• Acesso a mercados de maior valor 
agregado

Potencialidades e fragilidades 
da cadeia de óleos

Potencialidades 

Fragilidades

vegetal (Mil Reais): andiroba - R$ 1.279.870
• Produção comercializada de óleo de andiroba, no 

Pará, foi de aproximadamente 235 mil litros em 2019 
chegando a um valor de R$ 780 mil

Desafios

Algumas indústrias que fazem o beneficiamento de 
óleos vegetais estão localizadas próximas a Belém 
para facilitar a logística e processamento da matéria 
prima. Em entrevista, duas delas alegaram não 
comprar óleos ou produtos beneficiados devido à 
baixa qualidade. No entanto, uma delas vem atuando 
no desenvolvimento da cadeia junto aos fornecedores, 
pois além de garantir o fornecimento da matéria prima 
é possível, através das capacitações, obter produtos 
com maior qualidade.

Resultados

Embora as oleaginosas e o breu representem 
cadeias com potencial de desenvolvimento, 
observamos em campo a inexistência de produtores 
e de uma organização comunitária responsável 
pelo beneficiamento e venda das matérias primas. 
Um possível investimento nessas cadeias implica a 
necessidade de estruturação em todos os aspectos, 
desde os mais básicos na organização da base 
produtiva, manejo, produção até o beneficiamento e 
a comercialização.
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Produção

O Brasil desenvolveu um marco regulatório rígido aplicável ao manejo 
florestal. A elaboração, aprovação e execução de um Plano de Manejo 
Florestal Sustentável (PMFS) é um processo complexo, técnico, burocrático 
e, não raramente, depende de questões políticas em nível local.

Aplica-se ao manejo madeireiro de base comunitária o mesmo nível de 
exigência aplicável para setor privado. Uma vez autorizado, o rastreamento 
da proveniência da madeira e controle do seu fluxo são monitorados pelo 
sistema DOF on-line, porém há mecanismos para corromper o controle. Na 
verdade, o Sistema de Monitoramento da Exploração Madeireira (SIMEX) 
atestou que 70% da exploração madeireira no Pará foi ilegal considerando 
o período de agosto de 2017 a julho de 2018 (Imazon, 2021).

O Forest Stewardship Council (FSC) é um sistema internacional de 
certificação florestal para que organizações de manejo florestal 
voluntariamente se submetam às auditorias independentes para atestar o 
seu bom manejo. Além de exigir e monitorar anualmente o cumprimento 
de todas as legislações aplicáveis à atividade produtiva madeireira, 
o FSC avalia a performance de requisitos adicionais, por exemplo o 
relacionamento com populações do entorno e medidas de prevenção 
e mitigação de impactos dentro e fora da unidade de manejo (Figura 2).

Logística

Durante a etapa de produção, o transporte das toras é feito em estradas 
secundárias e primárias dentro da unidade de manejo florestal, de acordo 
com o planejamento anual de estradas. Após o baldeio no pátio, o 
transporte das toras até sua etapa de beneficiamento se dá por cargas 
fechadas em balsas ou caminhões, a depender da localização da UMF e 
dos compradores da carga. 

Agregação de valor

A madeira é um produto versátil e pode ser a base de transformação 
para diversos produtos acabados, com muita variedade nas etapas de 
beneficiamento. A comercialização em tora prevê um processamento 
mínimo para transporte e geralmente ocorre em cargas fechadas ou 
mesmo em vendas de toda da autorização de exploração (AUTEX), não 
sendo comum a venda de toras no varejo.

Madeira

FIGURA 2 
Funcionamento do sistema FSC
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É necessário que a gestão do negócio 
esteja sob controle das comunidades 
detentoras dos Planos de Manejo Florestal.

Uma primeira etapa de beneficiamento inclui a 
secagem da madeira e seu processamento em 
madeira serrada (ex. aplainados, sarrafo, ripa, tábuas, 
pranchão, pranchas), contraplacado, painéis e 
etc, de acordo com maquinários disponíveis. Um 
terceiro nível de agregação de valor seria a partir 
da agregação de processos e conhecimento de 
engenharia, criação, design e marketing, gerando 
materiais para a construção civil, móveis, utensílios 
domésticos, produtos recreativos, entre outros 
subprodutos.

Sabe-se que há um alto índice de desclassificação 
da madeira tropical certificada em suas etapas de 
processamento e agregação de valor (Zerbini, 2014). 
Dentre as unidades de agregação de valor com sua 
cadeia de custódia certificada no Pará e Acre, há a 
produção de móveis para áreas externas e jardins, 
madeira maciça, produtos para plainas e moinhos e 
materiais para a construção, dentre outros. No caso 
dos PMFCs visitados, há oportunidades de agregação 
de valor em termos de 

I. Aproveitamento dos resíduos
II. Primarização das máquinas pesadas
III. Manejo de PFNM
IV. Serraria para beneficiamento local, 

Dimensionamento do mercado

Em 2018, a produção de madeira em tora formalmente 
extraída da Amazônia para fins industriais foi de cerca 
de 8,8 milhões de m³, sendo 91% extraídos no Mato 
Grosso, Pará e Rondônia, respectivamente (Lentini et 
al., 2019). A área certificada na Amazônia é pequena 
quando considerado o universo potencial e a fatia de 
madeira tropical certificada é pequena em termos de 
volume, sendo que mais da metade vai para o exterior.

Produtores alegam que não há um preço prêmio que 
sustente os custos da certificação, valendo a reflexão 
de que cadeias produtivas responsáveis internalizam 
custos sociais e ambientais desconsiderados em 
cadeias convencionais (Zerbini, 2014). O fato, no 
entanto, é que a certificação de florestas nativas não 
tem sido estimulada pelo mercado e requer maiores 
incentivos (ex. campanhas institucionais sobre os 
conceitos e diferencial dos produtos certificados), 
incentivos públicos e privados (ex. adoção de políticas 
de compras sustentáveis) e o combate à ilegalidade 
e à falsa legalidade (concorrência desleal). Na prática, 
a certificação na Amazônia tem sido estimulada pela 
abertura de mercados (mercado externo e nicho) e, mais 
recentemente, pela bonificação do Serviço Florestal 
Brasileiro nas concessões de florestas públicas.

• Organizações nacionais e internacionais 
incentivando a cadeia.

• Há planos de manejo inativados que poderiam ser 
resgatados na Verde. 

• A madeira é um produto com mercado 
consolidado e gera uma economia pujante, com 
potencial de fomentar e/ou subsidiar outras 
cadeias (Ex: PFNMs, SAF, pescado), além de 
favorecer o desenvolvimento e conhecimento 
técnico local (Figura 3). 

• Comunidades com mercado consolidado têm o 
manejo florestal como importante fonte de renda.

• Potencial agregação de valor através de serrarias 
em Porto de Moz.

• Processamento local pode envolver design e/ou 
engenharia - economia imaterial.

• Tende a movimentar a economia local (ex. 
alimentação de trabalhadores na safra).

• Tende a trazer maior segurança e vigilância para 
terras comunitárias. 

• Certificação melhora a gestão, transparência e 
monitoramento das atividades. 

• Certificação gera ganhos na saúde e segurança 
dos trabalhadores, na conservação ambiental e no 
relacionamento com entorno e órgãos locais.

• Ainda não há uma diferenciação do mercado para 
a madeira de manejo comunitário (oportunidade e 
desafio para desenvolvimento de mercado).

• Concorrência desleal com a oferta ilegal e 
ocorrência de extrações madeireiras ilegais nas 
áreas comunitárias.

• Autorizações de exploração exigem etapas 
burocráticas junto a órgãos públicos e podem ser 
afetadas por questões de conjuntura política.

• Falta de transparência com relação aos preços 
diários, gerando imprevisibilidade do retorno 
econômico e dificultando a gestão financeira.

• Operação é onerosa do ponto de vista financeiro e 
exige alta capacidade técnica e operacional.

• Limitado acesso à crédito e financiamento, com 
avanços pontuais no BASA e PRONAF Floresta.

• Mercado centrado em poucas espécies e com 
alta taxa de resíduos: Apenas 20% das espécies 
de árvores são comercializadas e, na média, o 
rendimento do processamento de madeira da 
Amazônia não costuma superar os 35-40% (Lentini 
et al., 2020).

• Operação tradicionalmente masculina, podendo 
excluir populações mais vulneráveis, embora haja 
um crescente interesse e inserção de mulheres e 
jovens, especialmente em tarefas administrativas e 
de gestão. 

• Há uma crítica de que relações paternalistas 
com agentes externos acabam por inibir um 
desenvolvimento autônomo e baseado nos 
interesses e capacidades locais. De fato, 
associações comumente não possuem estrutura 
técnica e capacidade operacional para desenvolver 
o manejo de forma autônoma e independente das 
instituições de apoio e fomento (Sparovek, 2009). 

Potencialidades e fragilidades da 
cadeia de madeira certificada

Potencialidades Fragilidades
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FIGURA 3 
Proposta de Arranjo Produtivo Local de base florestal para o ambiente de Terra Firme

Inventário florestal 100%
Mapeamento de todas as árvores com 
interesses comerciais, remanescentes e 
outras informações relevantes
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• Alojamentos 
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• Avaliação de impactos

Refeições

• Agricultura familiar  
(farinha, tubérculos, etc)

• SAF/ quintais (frutas)
• Pescado
• Castanha

Castanha
• Uso de múltiplo da 

floresta
• Produção na 

entressafra de madeira
• Inclusão mulheres
• Potencial 

beneficiamento

Óleos/ resinas
• Uso múltiplo da floresta
• Produção na 

entressafra da madeira
• Inclusão mulheres

Tratamentos silviculturais

Avalização de danos e desperdício

Proteção Florestal

Manutenção de infraestruturas

Corte e derruba
• Localização em mapa
• Teste do oco
• Limpeza cipós
• Rota de fuga
• Queda direcionada
• Placa rastreamento

Planejamento de infraestruturas
• Planejamento estrada
• Obras de arte (ponte, bueiro, etc)

Processamento de dados
• Traçamento
• Romaneio
• Empilhamento
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Manejo madeireiro certficado

Micro e macro 
planejamento

Manejo  
de PFNMs

Atividades 
exploratórias

Atividades pós- 
exploratórias

Educação 
aplicada/ 
técnica (CFR)

Manejo PFNMs

Educação aplicada/ técnica (CFR)

Agricultura familiar, SAF e pescado

  Subsidia       Demanda       Fomenta

Resultados

A madeira certificada tem potencial de abrir acesso para mercados 
exigentes, especialmente exportação, neste caso ainda com preço prêmio 
via câmbio. Embora o MFC represente menor fatia da área certificada, 
engaja proporcionalmente mais mão de obra, reforçando a hipótese 
de que é importante fonte de trabalho. Além de gerar valor monetário e 
oportunidades de emprego e dignidade para populações locais, o MFC 
tem a capacidade de reforçar medidas protetivas do território e de defesa 
dos direitos tradicionais e consuetudinários. 

Desafios

Os PMFC ativos na Verde vêm aumentando em área e produtividade, 
porém não estão necessariamente sob gestão autônoma das 
comunidades de manejadores. A gestão comunitária deve ser condição 
para o desenvolvimento de um PMFS em Reservas Extrativistas e, 
portanto, a primarização da gestão é um desafio estruturante nesta 
cadeia de valor, bastante agravado pelo atual contexto macropolítico e 
econômico nacional. Aos PMFC sob gestão comunitária restam ainda 
enormes desafios, tais como o de fazer frente aos atores e interesses 
predatórios do território em que atuam, encontrar mercados que valorizem 
os esforços e produtos comunitários e desenvolver capacidades técnicas 
em nível local para que os benefícios do manejo sejam mais integrados 
localmente, dentre outros.  
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Fonte: Elaboração própria
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Cadeias 
priorizadas 

52   

Desde a sua criação a RESEX Verde para Sempre possui um histórico 
considerável de organizações e iniciativas voltadas ao desenvolvimento 
de cadeias produtivas de base comunitária. Neste contexto, ainda que 
tenham ocorrido ações e iniciativas com incidência na várzea e área de 
transição, é notável que principalmente aquelas ancoradas na cadeia 
madeireira e, portanto, na área de terra firme, consolidaram uma cadeia 
de valor no médio e longo prazo.

Há, assim, uma percepção local de que as áreas de transição e várzea não 
receberam ações estruturantes, considerando todos os elos e que tenham 
desenvolvido uma cadeia de valor ao longo do tempo. Como resultado, 
as populações residentes nesses territórios ficam mais suscetíveis para 
a adoção de atividades ilegais ou de alto impacto ambiental, além de 
se tornarem vulneráveis à cooptação, podendo servir como margem de 
manobra contra a legitimidade da própria Verde.

Dessa forma, o desenvolvimento de planos de negócio para as cadeias 
do açaí e do pescado contribui para a estruturação de cadeias de 
valor nesses ambientes, gerando alternativas para estas comunidades 
e reduzindo sua sensibilidade para interesses contrários à reserva 
extrativista..

Caracterização geral

Fonte de proteínas, vitaminas e ferro, o açaí é uma das maiores riquezas da 
Amazônia.  Nascidos de palmeiras de até 20 metros, os frutos do açaí são 
coquinhos arroxeados, apanhados manualmente. Depois de colhido, o açaí 
é ensacado e enviado à agroindústria para o despolpamento. O resultado 
é uma polpa encorpada, oleosa e energética.

Essa polpa é consumida principalmente de duas formas. Na Região Norte 
do Brasil, é servida como refeição, a qualquer hora do dia, misturada com 
farinha ou tapioca. É um componente importante da subsistência das 
populações dessa região. Já nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, assim 
como no exterior, consome-se suco ou polpa gelada de açaí, misturados a 

A cadeia do açaí
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frutas e cereais, antes ou depois de práticas esportivas, 
como substituto da refeição, fonte de reposição de 
energia ou como sobremesa gelada em substituição 
a sorvetes.

Do ponto de vista de uma classificação que tem 
ganhado notoriedade no mercado de alimentos 
nos últimos anos, o açaí pode ser considerado um 
superalimento, assim como mirtilos, castanhas e outros 
alimentos com alto nível de antioxidantes. Além dos 
antioxidantes, a fruta inclui benefícios nutricionais como 
ômega 3, 6 e 9, aminoácidos, proteínas, fibras dietéticas, 
fitoesteróis, antocianinas e minerais essenciais como 
ferro, potássio, fósforo, cálcio e outros polinutrientes. 
Estes nutrientes possuem correlação com a prevenção 
de doenças degenerativas e envelhecimento, além do 
controle de pressão e melhora da circulação.

Todas estas características do açaí atendem a 
tendências alimentares globais que se consolidaram 
nos últimos 20 anos. Nesse período, houve um 
crescimento na busca por alimentos que proporcionam 
energia e benefícios nutricionais específicos. Este 
período também é marcado por um crescimento 
da conscientização dos consumidores em relação 
à forma como seus alimentos são produzidos. Cada 
vez mais pessoas preocupam-se com a remuneração 
adequada dos produtores e com o risco de impactos 
ambientais negativos daquilo que consomem.

Em 2020, com a pandemia de Covid-19, a preocupação 
sobre procedência, qualidade e acesso aos alimentos 
se intensificou ainda mais. A busca por opções que, 
além de nutritivas, contribuam para uma melhora na 
saúde geral, bateu recordes.

Fora das regiões amazônicas, o consumo de açaí 
começou a ser difundido há cerca de 20 anos, como 
suplemento da dieta de atletas e praticantes de 
atividades físicas que buscavam um alimento nutritivo, 
funcional e saudável.

Tipos de produção

Segundo o IBGE, há dois tipos de produção de açaí 
no Brasil, a Produção Agrícola Municipal (PAM), que 
considera o produto de cultivo em lavouras temporárias 

e permanentes, e a Produção de Extração Vegetal e 
da Silvicultura (PEVS), que considera a quantidade a 
produção decorrente dos processos de exploração 
dos recursos vegetais nativos e dos maciços florestais 
plantados.

Nos últimos 6 anos, houve aumento de 39% do 
volume de açaí produzido no Brasil, puxado quase que 
exclusivamente pelo aumento da produção de açaí de 
cultivo (PAM), que aumentou seu volume de produção 
em 47% no período, enquanto no açaí de extração 
nativa (PEVS) o aumento foi de apenas 2% do volume 
produzido.

Esta diferença entre o aumento da produção de açaí 
de cultivo (PAM) e açaí de extração nativa (PEVS) 
explica-se pela capacidade do setor agrícola em 
utilizar recursos que não estão disponíveis para o setor 
de açaí nativo, como sistemas de irrigação, acesso a 
sementes geneticamente melhoradas, implementos 
agrícolas e mão-de-obra especializada

O município de Porto de Moz é um exemplo deste 
movimento de aumento da produção de açaí de 
cultivo. Entre 2015 e 2020 a área plantada de açaí 
no município foi de 35 ha para 270 ha, e o valor da 
produção desta cultura, que representava 5% da renda 
agrícola do município em 2015 foi a 38%. Já em relação 
à produção de açaí de extração nativa, a despeito da 
grande quantidade de açaizais nativos no município, 
não houve registro deste tipo de produção entre 2015 
e 2020.

Lavouras Permanentes 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Área plantada (HA) 35 250 250 250 250 270

% Área plantada 2,7% 20,7% 20,7% 20,7% 20,7% 22,2%

Produção (Ton) 280 2.000 2.000 2.000 2.000 2.160

Rendimento Médio (kg/ha) 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

Valor da Produção (Mil R$) 420 3.000 3.060 5.140 5.150 5.897

% do Valor da Produção 5% 30% 30% 42% 41% 38%

Preço Médio (R$/ kg) 1,50 1,50 1,53 2,57 2,58 2,73

FIGURA 06 
Produção de açaí no município de Porto de Moz

FIGURA 04 
Evolução da Produção de Açaí no Brasil (mil ton) 
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FIGURA 05 
Evolução da Produção de Açaí no Brasil (mil ton) por pesquisa
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Pesquisa

UF

2020

Total
PAM PEV

Pará 1.389.941 
94,0%

149.671 
67,9%

1.539.612 
90,6%

Amazonas 73.538 
5,0%

43.733 
19,8%

117.271 
6,9%

Maranhão 1.370 
0,1%

17.809 
8,1%

19.179 
1,1%

Outros 5.773 
0,4%

0 
0%

5.773 
0,3%

Acre 0 
0%

4.654 
2,1%

4.654 
0,3%

Roraima 4.271 
0,3%

43
0,0%

4.314 
0,3%

Rondônia 2.260 
0,2%

1.482 
0,7%

3.742 
0,2%

Amapá 0 
0%

3.067 
1,4%

3.067 
0,2%

Tocantins 1.015
0,1%

31 
0,0%

1.046 
0,1%

Mato Grosso 0 
0%

0 
0%

0 
0%

Total 1.478.168 
87%

220.490 
13%

1.698.658 
100%

1.008

1.092

1.335
1.301

1.400

1.478

216 216 220 222 223 220

PAM PEV

1.224
1.307

1.555 1.523
1.623

1.699

fonte: Embrapa
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Ambiente e contexto para 
produção de açaí na Verde

Os representantes das comunidades visitadas 
informam que existem na Verde grandes áreas com 
açaizais nativos, que se estendem por até 5 km além 
das margens do rio Jauro. Não existem iniciativas de 
manejo e extração deste açaí para fins comerciais e 
não existem compradores de açaí atuando na região.

Houve uma experiência de manejo do açaí há cerca de 
10 anos, quando um projeto da concessionária de Belo 
Monte distribuiu ferramentas de manejo (equipamentos 
de proteção e motosserras) e equipou um imóvel da 
Comunidade São Raimundo do Batata em Porto de 
Moz com equipamentos para produção de polpa de 
açaí em pequena escala. No entanto, este projeto 
não considerou adequadamente as necessidades 
de transporte do açaí das comunidades até a sede 

de Porto do Moz e tampouco investiu em ações de 
comercialização. Pela ausência de uma visão integrada 
da cadeia, a produtividade do açaí foi muito baixa, 
não houve compradores para a quantidade de polpa 
produzida e o projeto não evoluiu. Sobraram apenas 
os equipamentos de proteção e de manejo em posse 
dos produtores, além da edificação que abrigou a 
operação de produção de polpa, hoje abandonada e 
depredada. 

Segundo relatos dos representantes das 
comunidades, existem hoje aproximadamente 
100 pessoas, distribuídas em 7 comunidades com 
interesse em desenvolver a cadeia do açaí: São 
Raimundo do Batata, Irapi, São Francisco, Santa Clara, 
Atepó, Samauma e Cuieira. 

FIGURA 07  
Imagem Landsat da Verde - adaptado de Brasil 2020
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O manejo do açaí envolve:

1. Demarcação da área a ser manejada

2. Roçagem da área

3. Inventário

4. Raleamento da vegetação

5. Desbaste das touceiras

6. Obtenção de mudas

7. Enriquecimento das áreas de manejo

8. Manutenção do açaizal

Atualmente, foram relatadas  
experiências em manejo dos açaizais  
em pequenas áreas, apenas para o 
consumo das famílias.

Comunidades 
Foco na Cadeia do Açaí
Campos Higrófilos de Várzea

Sede 

Porto de Moz

RESEX Verde Para Sempre

Hidrografia

Porto de Moz

RESEX
Verde Para 
Sempre

várzea

transição

floresta

Paxiubal
Aruru Barra

Tessalonica

Santa Maria

BatataBacabal
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FIGURA 08 
Preço médio pago ao produtor no estado do Pará (R$/kg)
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Mercado do açaí

Valor do açaí pago ao produtor
O gráfico a seguir mostra o valor do açaí pago ao 
produtor, mês a mês, de janeiro de 2018 a novembro 
de 2021. 

Deste gráfico, é possível tirar algumas conclusões:

• O aumento da demanda de açaí não se traduziu 
em aumento do valor pago ao produtor, uma 
vez que não se observa uma tendência de 
crescimento dos preços pagos. Assim, qualquer 
aumento de receita aos produtores de açaí deve 
ocorrer pelo aumento dos volumes de produção, 
não pelo aumento de preço

• Existe grande variação do preço pago, de R$ 1,60 
por quilo nos períodos de preço mais baixo, até 
R$ 4,50 nos períodos de preços mais altos

Tipos de mercado para a cadeia do açaí
A figura 9 mostra os dois tipos de mercado que podem 
ser trabalhados na cadeia do açaí: os mercados de 
ciclo curto, que exigem pouco investimento e têm 
baixa rentabilidade, e os mercados de ciclo longo, que 
exigem investimentos e organização comunitária, mas 
tem potencial de trazer maiores ganhos aos produtores.

Mercados de ciclo curto
O mercado mais simples de ciclo curto é a venda direta 
do açaí em caroço para atravessadores, que fornecem 
toda a estrutura de transporte necessária para levar o 
açaí para as unidades de beneficiamento da polpa. 
Não requer investimentos dos produtores, tampouco 
organização comunitária. O preço pago ao produtor 
tem uma forte variação ao longo do ano, sujeito a 
movimentos de safra, em que o preço sobe no período 
de entressafra e cai nos momentos de alta oferta.

Outra opção de mercado de ciclo curto é a 
produção de polpa em pequena escala, que utiliza 

maquinário simples e com baixa capacidade, 
normalmente batedeiras artesanais. O açaí em 
caroço é comprado direto dos produtores ou de 
atravessadores, processado, embalado e vendido em 
no máximo um dia. É uma produção simples, requer 
pequeno investimento e tem custos de operação e 
comercialização baixos.

Mercados de ciclo longo
Nos mercados de ciclo longo, a polpa é produzida 
em unidades industriais com registro no MAPA 
(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) 
e deve ter algum processo que garanta a segurança 
alimentar, como branqueamento ou pasteurização. 
Imediatamente após o despolpamento, a polpa deve 
ser embalada sem contato manual, congelada e 
mantida a -18°C

A partir deste ponto, os processos de armazenamento, 
transporte e distribuição da polpa devem considerar a 
necessidade de se manter o produto congelado.

FIGURA 09 
Mercado de Ciclo Curto

Manejo

Mercados de Ciclo Curto

Mercados de Ciclo Longo

Extração

Transporte Produção de polpa

Congelamento da polpa

Polpa congeladaConsumidor Final

Consumidor Final

Indústria

Cremes Sorvetes Sucos Bebidas Liofilizado

Plantio/ Cultivo

Polpa Fresca Consumidor Final
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Esta polpa congelada pode atender, basicamente, a três finalidades:

Instituto Interelos60   

Consumidor final
Neste mercado, é possível comunicar-se diretamente com o consumidor 
doméstico ou restaurantes e buscar algum tipo de diferenciação e para isso 
cada empresa deve definir suas próprias estratégias de marketing, preço, 
comunicação e distribuição.

Matéria-prima para indústrias
A  polpa de açaí neste caso é utilizada para a fabricação de produtos derivados 
de açaí, ou que tenham açaí em sua composição. Em geral, estas indústrias 
encontram-se no centro-sul do Brasil, o que exige transporte em caminhões 
frigoríficos por longas distâncias. Neste mercado, o produto é uma commodity 
industrial, não há espaço para diferenciação de produto e o preço é definido 
pelo mercado, variando entre R$ 7 e R$ 14 por litro de polpa. Para atender este 
mercado, a empresa deve operar com eficiência operacional, grandes volumes 
e custos baixos.

Produtos derivados de açaí
É possível que a mesma empresa que extrai a polpa também avance uma etapa 
na cadeia de produção e produza algum outro derivado de açaí, como sorvete, 
creme, suco, bebidas, açaí liofilizado, etc. Neste caso, é preciso analisar esta 
etapa de processamento como um novo negócio, que terá custos, estratégias 
comerciais, plano de negócio e riscos próprios.

Possibilidades da cadeia de açaí na Verde

O mercado da venda de açaí em caroço depende da presença de 
atravessadores, que fazem a intermediação entre os produtores e as 
indústrias de processamento da polpa. Nas visitas a campo realizadas na 
Verde, foi observado que não existem estes atravessadores, e, portanto, 
não é possível atender a este mercado.

O mercado de polpa fresca produzida em batedeiras artesanais, para 
venda local, está limitado ao consumo de polpa apenas no município 
de Porto de Moz. O volume consumido é pequeno e sem potencial de 
expansão.

Nos mercados de ciclo longo, foram simulados 1 ano de uma operação 
industrial em Porto de Moz, que pudesse atender ao mercado de venda da 
polpa direto ao consumidor e como matéria-prima para outras indústrias 
de alimentos. Em ambos os casos, calculou-se o valor do resultado final 
após um ano de operação, e dividiu-se pelo total de açaí em caroço 
utilizado. Este valor é o preço máximo que cada modelo poderia pagar 
pelo açaí ao produtor. O resultado mostra que os dois modelos que foram 
simulados têm potencial de pagar aos produtores um valor maior ao que 
foi pago em 2020 em Porto de Moz, de R$ 2,73 por quilo.

O modelo de venda ao consumidor final pode pagar um valor 74% maior, 
e o modelo de venda para indústrias pode pagar um valor 133% maior.

TABELA 04 
Mercado de Ciclo Curto

Polpa ao consumidor final Polpa para indústria

Quantidade de açaí (kg) 1.000.000 3.000.000

Quantidade de polpa (litros) 428.571 1.285.714

Preço (R$/litro) 18,00 6,50

Receita Bruta 7.714.286 23.142.857

Embalagem 1.371.429 771.429

Transporte 357.143 1.071.429

Custo operacional/ Manutenção 110.000 220.000

Equipe 720.000 1.440.000

Depreciação 110.000 220.000

Marketing e Comunicação 100.000 -

Custo de Capital 77.000 154.000

Resultado Bruto 4.868.714 19.266.000

Resultado Bruto/ kg de açaí 4,87 6,42
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Condições para o desenvolvimento da cadeia do açaí
Para o desenvolvimento da cadeia do açaí na Verde é preciso atender a quatro condições:

1. Interesse dos comunitários em produzir açaí 
manejado em grande escala.  
É preciso consultar o CDS e as comunidades 
sobre o interesse de se organizar para produzir 
açaí nesse modelo. Nossos levantamentos 
apontam potencial em sete comunidades, 
com o envolvimento de até 100 famílias.

 
2. Potencial de produção de açaí nos  

açaizais nativos.  
É preciso realizar um estudo para avaliar se os 
açaizais manejados nas áreas interessadas 
têm o potencial de produzir entre 1.000 e 
3.000 toneladas de fruto por ano.

3. Disponibilidade de investimentos.  
É preciso criar estratégias de captção  
sobre a possibilidade de se investir, apenas 
em capital fixo, entre R$ 1.100.000 e  
R$ 2.200.000 ao longo de dois anos.

4. Infraestrutura:  
É preciso encontrrar terreno disponível em 
Porto de Moz para a instalação de uma 
unidade de beneficiamento de polpa de açaí 
de grande escala.

Resultados econômicos potenciais 
da cadeia de açaí

Os resultados potenciais de cada família envolvida no 
desenvolvimento da cadeia do açaí dependem do 
volume de produção de cada uma, que é diretamente 
proporcional à quantidade de hectares de açaí que 
conseguirá manejar e à qualidade dos processos de 
manejo.

Segundo a experiência do Instituto Interelos no 
acompanhamento de produção de açaí manejado, é 
operacionalmente possível que uma família, ao começar 
o manejo de pequenas áreas dos açaizais nativos, 
consiga chegar à marca de 1,25 hectares de área 
manejada em um período de até 2 anos e que consiga 
uma produtividade média de 800 kg de açaí por hectare 
por ano. Se as 100 famílias que potencialmente já 
estariam interessadas em participar do desenvolvimento 

da cadeia do açaí atingirem estas marcas, a produção 
anual será de 1 tonelada de açaí, que é exatamente o 
ponto de escala mínimo para esta cadeia, e o ganho 
bruto por família seria de R$ 47.587 ao ano.

Se o desenvolvimento desta cadeia conseguir produzir 
os efeitos de atrair outras famílias interessadas e de 
estimular o aumento da área manejada por família, 
é possível se chegar a 3 toneladas de produção por 
ano, e atender ao mercado de polpa para a indústria, 
que traz uma maior rentabilidade por quilo de açaí 
produzido. Por exemplo, se a área manejada média 
passar para 2 hectares por família, e a quantidade 
de famílias envolvidas na cadeia passar para 188, 
chegaríamos à produção de 3 toneladas por ano, e o 
rendimento médio por família seria de R$ 101.309.

A pesca na Amazônia brasileira é de grande importância como fonte de 
renda e alimentação para a população da região. A sustentabilidade da 
pesca na região é difícil de ser avaliada devido à escassez de dados de 
monitoramento da atividade. Diversas ameaças e impactos ambientais, a 
maioria de origem antrópica, têm afetado a atividade pesqueira.

Entretanto, poucos são os estudos que abordam esse assunto, seja de 
uma forma qualitativa ou quantitativa, de modo que a atividade ainda 
carece de sistematização. Além disso, o componente social é complexo, 
e engloba um número considerável de agentes que estão envolvidos na 
atividade, como produtores, pescadores, intermediários, comerciantes e 
distribuidores.

A cadeia produtiva

A literatura relata quatro níveis no estudo de uma cadeia produtiva: o 
macroambiente, considerado como ambiente no qual se estabelecem 
as trocas relevantes relacionadas com a disputa de mercado interno 
e/ou externo à região geográfica delimitada para a cadeia produtiva; 
o ambiente interno, formado pelos aspectos normativos e legais 
(ambiente institucional) e pelas organizações representativas (ambiente 
organizacional) que regulam e são reguladas pelas atividades 
econômicas inseridas num dado espaço geográfico; os segmentos, 
que são os fornecedores, produtores de matéria-prima, indústria e 
transformação, distribuição (atacadista e varejista) e consumidores 
finais; e os perfis, que reúnem um conjunto de empresas e/ou agentes 
econômicos que podem ser agrupados pelas suas características 
comuns (Leite & Pessoa, 1996).

Nesse estudo, procurou-se adaptar a teoria às condições específicas da 
região Amazônica, ou seja, a precariedade de dados secundários para o 
setor primário, falta de dados estatísticos temporais e outras informações 
relevantes sobre a atividade. Considerou-se também, que, sendo uma 
atividade predominantemente de extrativismo, alguns componentes 
de uma cadeia de produção clássica possuem relevância diferenciada 
dentro do contexto.

No diagrama a seguir apresentamos os principais componentes da 
cadeia do pescado, e ao longo do estudo abordaremos as interações 
desses componentes no contexto da Verde.  

A cadeia do pescado
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Consumo

O consumo mundial de peixes per capita atingiu um re-
corde mundial de 20,5 kg por ano e deve aumentar ain-
da mais na próxima década, reforçando seu papel crítico 
na segurança alimentar e nutricional global. O desenvol-
vimento sustentável da aquicultura e o gerenciamento 
eficaz da pesca são fundamentais para manter essas 
tendências, de acordo com relatório da Organização 
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) 
de 2020. O mesmo relatório afirma que pescados são 
reconhecidos não apenas como alguns dos alimentos 
mais saudáveis do planeta, mas também como dos 
menos impactantes para o meio ambiente e traz dados 
sobre a escala do consumo mundial de pescado e ten-
dências para os próximos anos.

Ainda segundo estudo da FAO, as capturas globais em 
águas continentais aumentaram ano a ano, atingindo 
mais de 12 milhões de toneladas em 2018, os maiores 

níveis registrados. Da mesma forma, a participação das 
águas interiores no total das capturas globais também 
aumentou de 8% no final da década de 1990 para 
12,5% por cento em 2018, compensando o declínio nas 
capturas marinhas desde o final da década de 1990.

A pesca continental está mais concentrada do que 
as capturas marinhas, tendo entre os principais 
produtores nações dotadas de importantes corpos 
d’água ou bacias hidrográficas. Em 2018, 16 países 
produziram mais de 80% do total de capturas em 
águas continentais, em comparação com 25 países 
para capturas marinhas.

A figura 11 apresenta uma estimativa atribuída às 
principais regiões hidrológicas e bacias em que 
a pesca continental é desenvolvida, expressa em 
percentagem do total das capturas internas globais. 

Fornecedores 
de insumos

Produção de 
pescado

Agentes de 
intermediação

Consumo 
Ciclo curto 
Mercados regionais

Consumo 
Mercado regional 
Mercado nacional 
Mercado internacional

Revendedor atacadista
Mercado varejista
Vendas públicas/ institucional

Aquicultura (piscicultura): 
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Estrutura operacional

Agregação 
de valor 

Frigoríficos

Mercado

Feiras 
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gem e distribuição) 
Marketing e P&D

Cortes filetados
outros processamentos

Apetrechos
Alimentação, gelo
Barcos
Alevinos e manejo

FIGURA 10
Principais componentes da cadeia do pescado amazônico

Nota-se que, apesar do potencial de expansão, a bacia 
Amazônica não figura entre os maiores produtores 
de pescado continental mundiais na atualidade. 
Dentre as causas apontadas estão a informalidade, 
a precarização da atividade, barreiras sanitárias e a 
falta de políticas públicas voltadas para estruturação 
da cadeia.  

O contexto nacional 

O Brasil possui um enorme potencial para produção 
de pescado. Possui clima favorável e crescente 
mercado interno – associados aos 5,5 milhões de 
hectares de reservatórios de água doce e os 9,2 mil 
km de litoral prontos para receber empreendimentos 
de aquicultura –, o que torna a esta atividade 
extremamente promissora. Notadamente na região da 
bacia Amazônica vêm se multiplicando as iniciativas 
de manejo comunitário, como é o caso do pirarucu.

O consumo de pescado

Um dos desafios atuais é romper as barreiras relativas 
ao consumo de pescado. As estatísticas mostradas a 
seguir apontam para algumas dessas barreiras.  

FIGURA 12 
Consumo de Proteína animal por habitante (kg/hab por ano) 
no Brasil
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brando = captura insignificante; verdes mais claros = < 1% ; verdes mais escuros = 14 – 18% do total  global da pesca continental. Não 
estão incluídos dados de pesca recreativa. Fonte: The State of World Fisheries and Aquaculture 2020, FAO/ONU

FIGURA 11

Fonte: Barbosa, 2015

Fonte: IBGE, Seafood, Abiec, ABPA, PNUD

Em números gerais, o 
consumo de pescado no 
Brasil é muito inferior à 
média mundial que de 
20kg por pessoa  
por ano (FAO).



Reserva Extrativista Verde para Sempre 67   Instituto Interelos66   

Em estudo realizado pela EMBRAPA junto a supermercados das principais 
capitais do Brasil foram levantadas possíveis barreiras para o aumento 
do consumo de pescado. O preço foi apontado como a principal barreira 
para 57% dos entrevistados. em pesquisa realizada pela Embrapa junto a 
1.50 cosumidores.

Segundo a pesquisa, em média, as pessoas gastam R$ 158 mensais 
com peixes, em uma proporção entre 12% e 14% da despesa total com 
alimentação. Nas 5 regiões pesquisadas, não se observaram variações 
significativas na proporção da renda de alimentação gasta com peixes.

Salienta-se, porém, que do ponto de vista da quantidade a Região Norte 
e principalmente Manaus possui um papel expressivo. De fato, Manaus 
possui um consumo per capita ano por habitante de 40 kg  (FAO, 2014).

FIGURA 13
Barreiras para o consumo de 
pescado no Brasil

Fonte: Seafood, 2020

FIGURA 14
Gastos médios, em reais e 
percentual, com peixes em relação 
ao total de gasto com alimentação 
nas cinco regiões estudadas

Fonte: Embrapa 2020
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O volume de pesca no Brasil, incluindo pesca industrial e artesanal, se 
manteve constante entre 2010 e 2020

As importações de pescados apresentam tendência de queda, e em 2020 
estão em um patamar 45% abaixo do pico, observado em 2013.

FIGURA 16
Importações de Pescado,  
2010-2020

FIGURA 15
Volume de Pesca no Brasil,  
2010-2020
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A pesca artesanal amazônica é considerada 
multiespecífica, uma vez que os pescadores 
podem capturar muitas espécies de peixes, com 
características ecológicas variadas, utilizando variadas 
técnicas de pesca, como redes malhadeiras, anzol e 
linha, tarrafa, espinhel ou arpões. 

Contudo, segundo uma análise geral da pesca 
artesanal comparando 46 localidades em quatro 
regiões da Amazônia, a pesca ali tende a ser seletiva, 
apesar do potencial de espécies. Na maioria das 
comunidades analisadas, poucas espécies de peixes 
(de uma a cinco espécies) correspondem a mais de 
50% da biomassa total capturada. 

Em algumas localidades que seguem estratégias de 
manejo e encontram-se situadas em rios de água 
branca mais produtivos, mais de 80% da biomassa 
de peixes capturada em algumas épocas do ano 
pode corresponder a somente uma ou duas espécies 
de maior interesse comercial (Silvano, 2020).

O desafio da exploração comercial 
sustentável dos recursos pesqueiros 
A pesca desordenada levou ao declínio do estoque 

de muitas espécies, promovendo a definição de 
medidas restritivas para restauração e manutenção 
de populações em níveis toleráveis. Nesse contexto, 
foram desenvolvidas medidas e metodologias de 
manejo observando três dimensões: ambiental, 
econômica e social. 

Uma grande dificuldade de se avaliar o uso 
sustentável dos recursos pesqueiros na Amazônia 
brasileira consiste na falta de dados, especialmente 
sobre indicadores biológicos dos recursos 
pesqueiros, como situação de estoques, quantidades 
e tamanhos dos peixes capturados. Também há 
ausência generalizada de séries temporais de 
estatísticas pesqueiras com base em dados de 
desembarques.

Ainda assim, surgem iniciativas e exemplos que 
apontam para cenários mais favoráveis, como é o 
exemplo de produção de pirarucu em sistema de 
manejo comunitário. O pirarucu é historicamente 
apreciado pelas populações que vivem na região 
Amazônica, desde povos indígenas do período pré-
Colombiano até os dias de hoje. Contudo, a sua pesca 
desordenada levou a uma redução drástica dos 

Pesca artesanal é a pesca praticada 
diretamente por pescador profissional, 
de forma autônoma ou em regime 
de economia familiar, com meios 
de produção próprios ou mediante 
contrato de parceria, desembarcado, 
podendo utilizar embarcações de 
pequeno porte, conforme definição 
expressa no art. 8°, da Lei 11.959/2009 
que dispõe sobre a Política Nacional 
de Desenvolvimento Sustentável da 
Aquicultura e da Pesca.

A pesca artesanal

O setor produtivo

Com relação ao componente produtivo, destacamos 
dois modelos principais de produção de pescado, 
dentro da pesca continental, também conhecida como 
fluvial ou de interior que possuem aplicabilidade ao 
contexto da Verde: 

• pesca artesanal
• piscicultura

estoques populacionais, que só voltaram a apresentar 
índices positivos depois da implantação de manejo 
sustentável dessa espécie.

Uma das primeiras experiências de manejo participa-
tivo de pirarucu em Unidade de Conservação acon-
teceu na Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Mamirauá, em 1999. O sucesso da iniciativa aumen-
tou em 427% o estoque natural de pirarucu nas áreas 
manejadas, fomentando a replicação do projeto para 
outros territórios. 

A pesca ordenada e responsável do pirarucu tem se 
tornado uma alternativa de renda para pescadores 
e tem garantido a manutenção dos estoques, com 
benefícios ambientais e sociais (IDSM, 2018). A figura 
16 mostra alguns polos de manejo comunitário da 
espécie.

Caracterização do manejo do pirarucu: 
principais atividades 
Apresentamos a seguir um exemplo de manejo de 
pirarucu, com base na prática realizada no Instituto 
Mamirauá, com adaptações necessárias de acordo 
com características locais e ecológicas.

• Planejamento: divisão de responsabilidades, 
formação de equipes por atividades e definição 
do preço da safra.  

• Proteção: busca impedir a pesca predatória nos 
ambientes protegidos.  Comunidades contam 
com o apoio das organizações de base e dos 
órgãos gestores das UCs. 

• Contagem: feita visualmente no momento que 
o pirarucu vai até a superfície para a respiração 
aérea, coordenada por técnicos certificados 
e comunitários experientes previamente 
capacitados. São selecionados os indivíduos 
jovens (entre 1m e 1,5m – bodecos) e adultos 
(acima de 1,5m). Os dados de contagem 
compõem o relatório anual que subsidia o IBAMA 
na emissão da cota de captura para o ano 
seguinte, podendo ser de até 30% dos indivíduos 
adultos identificados. Na prática a média de cota 
autorizada tem sido de 10% da contagem total. 

Os ambientes precisam ser monitorados por no 
mínimo três anos consecutivos para avaliação se 
estão aptos a solicitar cota de captura.  

FIGURA 17
Manejo de Pirarucu na Amazônia 
Legal mapeados

 bases produtivas ativas
 bases produtivas desestruturadas
 bases produtivas em potencial 
(inclusive a Verde)
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Pesca
• organização em grupos utilizando malhadeiras (em alguns 

casos ainda utilizando o arpão) para capturar o pirarucu nos 
ambientes autorizados pelo IBAMA.  

• demanda diferentes equipes e etapas: captura, transporte, 
controle (pesagem, biometria e sexagem), evisceração e 
alimentação.  

• comunidades analisam a cota autorizada, as dificuldades 
com a logística e a sua capacidade de pesca para decidir se 
realizarão a pesca.   

• recomenda-se um rodízio, evitando a captura no mesmo 
ambiente em anos conseguintes. Na prática, nem sempre 
ocorre rodízio. 

Beneficiamento e Comercialização
A produção segue, idealmente, para um entreposto, onde 
o pescado é processado, armazenado e destinado para 
comercialização. Em grande parte das vezes, é entregue a 
atravessadores.  

Avaliação
As comunidades envolvidas com o manejo e as entidades 
atuantes na região fazem uma análise para identificar 
coletivamente os resultados atingidos e as oportunidades de 
melhorias.  

Pelos levantamentos realizados ao longo do projeto, e segundo 
relatos dos moradores das comunidades locais, existem indícios 
de que o contexto geográfico e a disposição dos lagos existentes 
na região da várzea na VERDE (como os lagos do Urubu, do 
Rancho, da Fortaleza e do Bom Jardim)  são favoráveis para 
implantação do sistema de manejo comunitário.

Pescado Artesanal: potencialidades 
de mercado em pescados amazônicos 
Entrevistas realizadas junto a informantes-chave 
da cadeia do pescado amazônico indicam que 
aproximadamente 70% dos peixes amazônicos são 
vendidos in natura com prevalência para o mercado de 
Manaus e em seguida, numa posição mais longínqua, 
Belém. O restante, cerca de 30%, é  encaminhado 
para as regiões Sudeste, Centro-Oeste e exportação.

Considerando apenas a pesca extrativa continental, a 
Região Norte é responsável por 55,7% da produção 
brasileira, e o Estado do Pará está em segundo lugar 
com 50.949 toneladas, atrás do Estado do Amazonas, 
que produz 70.896 ton. 

De acordo com o MAPA, em 2010 havia 853.231 
pessoas registradas no RGP - o Registro Geral de 
Pescadores -, atuando tanto em ambientes costeiro 
marinhos como em águas interiores. Desse total, 
330.749 pescadores encontravam-se na Região 
Norte, atrás apenas dos 372.787 registrados na Região 
Nordeste. Ainda com base nesses dados, somente no 
Estado do Pará eram 223.501 trabalhadores atuando 
na pesca, o maior contingente de pessoas nessa 
atividade entre os Estados brasileiros. 

A maior parte dos peixes comprados são in natura, 
seja de origem de pesca artesanal ou de piscicultura. 
As principais espécies comercializadas são tambaqui, 
jaraqui, pacu, pirarucu e pintado. 

A estratégia dos frigoríficos para os pescados de 
origem artesanal é comprar cada peixe na época 
da safra, armazenar e revender na época do defeso 
quando a demanda é grande e a oferta é pequena 
possibilitando aumentar os preços.  Nesse caso é 
necessário capital de giro para comprar o peixe, 
estocar no frigorífico até o momento adequado de 
vender custeando a energia e comercializar (ainda 
assim aguardando em geral 30 dias para receber). 

Com exceção do pirarucu, a maior parte dos frigoríficos 
do Norte que abastecem os supermercados de 
Manaus e Belém,  vendem o pescado in natura e 
sem beneficiamento.  Essa etapa de agregação 
de valor é realizada em geral pelas peixarias dos 

próprios supermercados, que ganham essa margem 
de valor no preço final.  Os frigoríficos realizam o 
beneficiamento preponderantemente para atender o 
mercado do Sudeste e Centro-Oeste ou demandas 
de exportação que exigem esse processo.

No caso do pirarucu, há um mercado de compras 
governamentais no Amazonas do produto beneficiado 
para a merenda escolar a um preço de R$ 28,00 em 
média por quilo, conforme levantamento de campo e 
dados secundários. 

O mercado de peixes amazônicos nas regiões 
Sudeste e Centro-Oeste
O pescado amazônico de peixe liso, sem escama, 
é o que consegue ter melhor acesso nas regiões 
Sudeste e Centro-Oeste, com exceção do pirarucu 
que mesmo sendo um peixe de escama, tem bom 
desempenho.

O pescado amazônico artesanal é comercializado junto 
a intermediários para frigoríficos do Amazonas e Pará 
por modal fluvial onde é realizado um beneficiamento 
básico de filetagem primária. Então é encaminhado 
em caixas e sacos de ráfia principalmente para 
distribuidores e frigoríficos de São Paulo (em maior 
volume), Brasília, Goiânia, Mato Grosso e Minas Gerais. 
Na sequência, é comercializado para supermercados, 
restaurantes ou outros distribuidores que fazem um 
segundo nível de agregação de valor e re-embalam 
com marca própria.

O segundo grau de beneficiamento do pescado 
a ser realizado dependerá do custo/benefício em 
relação a espécie do peixe. Em geral, ele é cortado 
em pedaços e destinado a um mercado mais restrito 
de consumidores mais exigentes e refinados.

Em geral, os frigoríficos da Região Norte têm dificuldades 
em realizar um beneficiamento mais especializado 
(cortes distintos, pré-prontos) e com embalagem 
especial. De fato, com a safra curta, não há tempo de 
realizar um processamento mais específico nem de 
produzir uma embalagem com marca própria. Segundo 
entrevistados-chave, esse tipo de beneficiamento tem 
um potencial de ganho de margem em torno de 15 a 
20% no preço comercializado.
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Principais espécies de peixes provenientes de pesca artesanal 
comercializados na região Sudeste

Outras oportunidades de aproveitamento do pescado 

Aruanã: excelente peixe, 
apesar de rendimento ruim no 
beneficiamento (a cada 1kg só 
rende 1/3 de filé).  É mais barato 
do que a tilápia mas pouco 
comercializado porque o mercado 
o desconhece.

Surubim: é um substituto do 
pintado, cuja oferta diminuiu, e 
tem entrada no mercado de 
churrascarias;

Pescada: não tem mercado 
porque o tamanho médio dela 
(600 gramas) possui muita 
perda. O filé gera 100/150 gramas 
para um custo de  mão de obra 

constante. A relação custo/
benefício é baixa. 

Jaú: tem um bom mercado, mas 
não tem volume. É vendido como 
pintado, fraudando-se os clientes.

Pirarara e dourada: substitutos 
do surubim quando este falta no 
mercado

Pirarucu: considerado bom de 
rendimento ao ser beneficiado, 
com preço acessível e potencial 
de nicho, mas aindaentrando no 
mercado muito devagar. Além 
do filé, pode-se comercializar o 
couro, num preço de R$ 180,00 a 

peça “pele inteira com escama”. 
Ela é direcionada para mercados 
calçadistas como do interior 
de São Paulo (Franca) e Rio 
de Janeiro para fabricação de 
carteiras e bolsas que atingem 
um valor unitário de R$ 2597,00 
conforme site de comércio 
eletrônico da marca Osklen.

Outros peixes com boa entrada 
no mercado: piramutaba (tipo 
de bagre bastante presente no 
Pará),  traíra aberta e sem espinha 
(mercado forte em MG) e mapará.

Vísceras:  podem ser 
processadas para virar adubo 
pela indústria, mas não são 
comercializadas adequadamente.

Grude:  órgão que se encontra 
nas tripas e é responsável pela 
flutuabilidade do peixe. Há um 
mercado mundial para a grude 

e uma máfia por trás. A grude 
é comprada imediatamente 
pela máfia chinesa, não apenas 
no Brasil, mas no México e em 
outros países também, é levada 
para a Ásia para fabricação 
de cosméticos pela indústria 
farmacêutica. Seu valor pode 
chegar a US$ 200 / kg. 

Ovas:  estudos vêm sendo 
desenvolvidos para utilizar ovas da 
tainha como substituto do caviar, 
entre outras utilizações.

Carcaça: pode ser utilizada para 
se fazer caldo de peixe. 
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Principais desafios  
Os principais entraves para o acesso do pescado 
artesanal a mercados estão relacionados à informalidade, 
carência de dados e estatísticas centralizados, 
dificuldades de fiscalização, organização da base 
produtiva, melhores condições logísticas e sanitárias.

Em termos específicos, podemos relacionar as 
seguintes barreiras para acessar mercados de 
elevado volume e maior valor agregado: 

• Fragmentação e baixo volume da pesca artesanal 
que não possui a escala necessária nem a 
regularidade para garantir fornecimento, fator 
chave para acessar os distribuidores e frigoríficos.

 
 

• Falta de qualidade adequada, devido a fatores 
como acondicionamento inadequado, com 
ausência de gelo e reutilização de caixas de isopor. 
Segundo os entrevistados, esses problemas de 
acondicionamento inadequado geram uma perda 
estimada de 40%. Eles também relatam que 
nos principais portos do Pará há um comprador 
da indústria pago para selecionar os peixes de 
melhor qualidade.

• Falta de estrutura organizacional e administrativa 
das organizações de pescadores artesanais 
que dificulta o acesso ao mercado de compras 
governamentais.

FIGURA 18
Degraus de Comercialização do Pescado Artesanal encaminhado às regiões Sudeste e Centro-Oeste

Degrau 1
Pescadores 
Artesanais 
vendem in natura

Degrau 2
Atravessadores 
compram dos 
Pescadores 
artesanais

Degrau 3
Frigoríficos 
Regionais 
1o nível de 
beneficiamento

Degrau 4
Distribuidores 
Frigoríficos 
Sudeste/ Centro 
Oeste - 2o nível de 
beneficiamento 
ou revendem a 
frigoríficos mais 
especializados

Degrau 5
Supermercados e 
restaurantes

Fonte: Entrevistas junto a representantes da ECIL Frigoríficos, Paritins Indústria e Comercio de Pescados ltda
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Outra possível atividade com potencial de desenvolvimento na Verde é a 
piscicultura, criação de peixes em cativeivo que pode ocorrer em diversos 
sistemas.

Viveiro escavado: área alagada formada pela escavação do terreno 
natural (remoção de parte do solo alocada na composição dos taludes), 
desprovido de revestimento, com compactação mecânica no fundo e 
nos taludes para retenção da água.

Viveiro de barragem: área alagada decorrente do barramento de um 
curso d´água com o objetivo de reter ou armazenar grandes volumes de 
água para a aquicultura.

Canal de igarapé: sistema intermediário entre criação em viveiro e 
ambiente natural. Ocorre em igarapés dentro de mata que possuem 
elevado fluxo de água, além do controle populacional e alimentação 
artificial.  

A produção de piscicultura está em trajetória crescente não somente em 
termos mundiais mas também no mercado nacional. A produção de 2020 
foi 83% maior que em 2010, e desde 2018 a produção de piscicultura é 
maior que a produção pesqueira.

A piscicultura

FIGURA 19
Produção Piscicultura x Pesca, 2010-2020

1,25

1,00

0,75

0,50

0,25

0,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Pesca        Piscicultura        Importação        Exportação

0,04

0,47

0,04

0,50

0,04

0,56

0,04

0,66 0,72 0,71 0,71

0,78 0,82
0,87

0,040,05

0,53

0,05 0,05 0,05 0,050,06

0,78

0,79 0,78

0,76

0,76

0,760,80
0,83

0,83 0,83 0,82

0,68

0,83 0,84

0,99 0,96

0,76

0,83

0,75 0,72
0,66

0,55

FIGURA 21 
Distribuição da Aquicultura no Brasil por espécie (em Ton)

FIGURA 20
Produção de Piscicultura Brasil e Região Norte 
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Produção de Piscicultura: potencialidades de 
mercado em pescados amazônicos 
A produção de piscicultura no Brasil ultrapassa as 600 
mil toneladas ano com ênfase para os estados do 
Sul, principalmente Paraná, e foco no cultivo da tilápia. 
No caso da Região Norte, a produção total ultrapassa 
as 100 mil toneladas ano com prevalência do Estado 

de Rondônia seguido do Estado do Pará, conforme 
evidenciado na figura 19.

Dos peixes cultivados em sistema de piscicultura, 
80% se concentra em três espécies: tilápia, tambaqui 
e camarão, sendo que o tambaqui é a única espécie 
amazônica nativa desse conjunto.

Fonte: MAPA, IBGE, Peixebr e outros, elaborado por Seafood, 2021 Fonte:  EMBRAPA, 2000

Fonte:  EMBRAPA, 2000



Reserva Extrativista Verde para Sempre 77   Instituto Interelos76   

FIGURA 22
Produção de Tambaqui em Piscicultura no Brasil e Região Norte (em Ton)

FIGURA 23
Preço Médio pago ao Produtor de Aquicultura, por espécie (R$/kg) 

De fato, dos peixes amazônicos nativos o tambaqui destaca-se como 
aquele que possui o melhor desempenho no campo da piscicultura 
alcançando mais de 100 mil toneladas a nível nacional dos quais 73.455 
toneladas situam-se na Região Norte com prevalência do Estado de 
Rondônia conforme evidenciado na figura 22.

No que se refere ao preço médio pago por kg ao produtor de piscicultura 
este varia bastante por espécie conforme a figura 23.
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FIGURA 24
Evolução da Produção de Piscicultura, de 2013 a 2020, por espécie (kg)

Dentre os peixes nativos, destacam-se na figura 23 a dourada, pirarucu, 
o pintado e o tambaqui. No entanto, do ponto de vista de escala de 
produção o tambaqui supera as demais espécies dentre as espécies 
amazônicas apresentando o melhor custo/benefício para a produção em 
piscicultura, conforme pode ser observado na figura 24.

Outros peixes nativos como pirarucu e o pintado são percebidos como 
potenciais mas para uma segunda etapa porque ensejam um custo/
benefício mais elevado com uma produção complexa e demorada tendo 
em vista o seu tamanho e a demanda técnica de manejo.

O tambaqui é visto como um peixe dominado tecnicamente, facilmente 
adaptável ao manejo por piscicultura, podendo tornar-se o grande 
concorrente a médio e longo prazo da tilápia. 

O tambaqui é visto como um peixe dominado 
tecnicamente, facilmente adaptável ao manejo 
por piscicultura, e potencial concorrente da 
tilápia a médio e longo prazo.
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fonte: EMBRAPA, 2020
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O tambaqui possui um tamanho 
que pode variar de acordo 
com o perfil do mercado (2 kg 
ou 3 kg). O tambaqui de 2kg é 
produzido para o mercado do 
Sul/Sudeste que prefere um 
peixe de menor tamanho para 
comercialização. Nesse caso 
a produção de uma safra dura 
aproximadamente 4 meses.  O 
Tambaqui de 3kg é produzido 
para o mercado da Região 
Norte, em especial Manaus que 
prefere um peixe de tamanho 
maior. Nesse caso, a produção 
de 1 safra dura de 8 a 9 meses.

A espécie conta com uma 
textura neutra que se adapta a 
todos os mercados. É a espécie 
de peixe nativo que oferece a 
melhor condição de cria e recria 
na piscicultura, conseguindo 
engordar 10 gramas por dia 
com o manejo apropriado. 
Outra vantagem é que possui 
80% de aproveitamento da 
carcaça, contra percentuais 
bem menores de outras 
espécies amazônicas situadas 
na faixa entre 40 e 60%. Ainda 
sobre esse aspecto de custo/
benefício o tambaqui é um dos 
únicos pescados que pode ficar 
até 21 dias conservado in natura 
somente no gelo.

78   

Do ponto de vista da comercialização, a Região 
Norte (principalmente Manaus) representa 
aproximadamente 70% do destino do tambaqui, 
vendido a grandes intermediários que revendem 
depois a supermercados e feiras locais. As regiões 
Sudeste e Centro-Oeste 30% do destino, dos quais 
a maior parte comercializado junto a distribuidores/
frigoríficos e apenas 5% diretamente a redes de 
supermercados. 

Em geral, a comercialização é realizada junto a 
intermediários que pagam à vista e se responsabilizam 
pela operação de comercialização no mercado de 
Manaus e Região Sudeste. O produto sai em sua 
maior parte in natura utilizando o modal fluvial. O 
tambaqui beneficiado poderia dobrar o valor de R$ 
9,50/kg (preço comercializado pelos produtores de 
maior porte do Estado de Rondônia) para R$ 18,00 
através da produção de costela e banda de tambaqui 
sem espinha. Um exemplo é a empresa Pescado do 
Vale, no município de Ariquemes, capital do tambaqui 
em Rondônia que consegue chegar ao mercado do 
Sudeste com cortes de costela e banda de tambaqui 
e tem uma capacidade de processamento de cerca 
de 2,5 t/dia.

O custo médio de produção situa-se em R$7,07 /kg. 
Esse custo vai aumentando para o agricultor familiar 
que não possui escala, produtividade e tem perdas 
significativas de produção que chegam a 30% e 
estreitam sua margem de lucro. 

Por outro lado, esse custo de produção vai diminuindo 
à medida em que o produtor aumenta a sua escala 
(por exemplo, consegue comprar ração à granel e 
possui um maior grau de mecanização e tecnologia).

Principais Tipologias de Produtores de Piscicultura 

Agricultor familiar
A piscicultura convive com outras culturas sazonais. 
Esse perfil se for realizado de forma individual e não 
enquanto empreendimento coletivo dificilmente 
consegue produzir um peixe de qualidade nem 
atende uma regularidade produtiva. 

Reserva Extrativista Verde para Sempre 79   

Fonte: Associação de Criadores de Peixes  
do Estado de Rondônia - ACRIPAR, 2022
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O manejo em geral não é tecnicamente adequado 
apesar de contar eventualmente com assistência 
técnica e investimentos a fundo não reembolsável. 
Sua produção é local para abastecimento no máximo 
dentro do próprio município ou daqueles do entorno 
e para sua própria subsistência. Existem questões 
sanitárias também tendo em vista eventualmente a 
proximidade do gado com os tanques o que dificulta 
atender critérios como laudos de qualidade da água, 
presença de coliformes, entre outros indicadores.

A baixa escala dificulta acessar mercados de maior 
envergadura e com maiores margens pois possui 
dificuldade de se integrar a circuitos logísticos que 
exigem determinados parâmetros de tamanho e 
regularidade. De fato, a compra dos frigoríficos junto a 
piscicultores da agricultura familiar é inviável por causa 

da falta de escala. A carga precisa ser rápida por ser 
perecível, não pode perder tempo passando por vários 
produtores com pequena oferta (2 a 3 toneladas), 
abrindo e fechando a porta do caminhão frigorífico 
e provocando o derretimento do gelo. Além disso, a 
distribuição do gelo é feita de uma vez só e em camadas. 
Para isso, a carga precisa ser feita em um único lugar.

Nesse modelo de produção, os dados evidenciam que 
não se atingiria a viabilidade econômica necessária 
para sustentabilidade da atividade na Verde.  

Empreendimento de pequeno, 
médio e grande porte 
A escala de ciclo longo começa neste segmento. 
Esse perfil consegue produzir um peixe de qualidade 
e atende uma regularidade produtiva. 

TABELA 04
Tipologias de Produtores de Tambaqui por sistema de Piscicultura 

Tipo Produtividade 
Tambaqui (T/Ha)

Lamina  
de Água

Produção (T/Ano) 
Tambaqui

Investimento  
(R$) médio

Modelos

Agricultor 
familiar

2 a 3 toneladas/Ha 1 a 2 Ha de lamina de 
água

Até 6 t/ano R$ 50.000 a R$ 
100.000,00 
-
Subsidiado em geral

Pequeno
Produtor

6 toneladas/ Ha De 10 a 15 Ha de 
lamina de água

Piso de 60 t/ano a 
180 t/ano

R$ 500.000,00 a R$ 
750.000,00

Médio 
Produtor

10 toneladas/ Ha De 15 a 40 Ha de 
lamina de água

De 220 t/ano a 640 
t/ano

R$ 750.000,00 a R$ 
2.000.000,00

Grande 
Produtor

16 toneladas/ Ha 
podendo chegar 
a 30 dependendo 
da tecnologia e 
automatização

Acima de 70 Ha, com 
caso de 280 Ha

Acima de 640 
toneladas 
alcançando até 2500 
toneladas

Acima de R$ 
2.000.000,00 
com variações a 
depender do nível 
de tecnologia/ 
automatização

O manejo é tecnicamente adequado e conta com 
empregados e técnicos especializados. Possui 
também tecnologia e mecanização que incrementa a 
produtividade em níveis distintos de escala conforme 
sua localização como pequeno, médio e grande porte.

Sua produção é destinada ao mercado da Região 
Norte (70%) e Sudeste (28%). A exportação é quase 
inexistente. 

Esse tamanho e modelo de produção tende a ser 
mais adequado para as características levantadas no 
contexto da Verde, conforme a tabela 4, ressalvando-
se o fato de que  restringe-se a uma avaliação de 
mercado. É necessário aprofundar os estudos sobre 
os respectivos requisitos ambientais, sanitários e 
regulatórios para a implantação dessa modalidade.

Ambiente e contexto da Verde 
No âmbito da Verde, da área total de 1.289.362,78ha, 
cerca de 285.731,00 ha constituem formação hidrófila 
de várzea, também denominada de Formação 
Pioneira, correspondendo a 22% de sua superfície 
(Watrin e Oliveira, 2009).  

Trata-se de um amplo sistema de rios e lagos entre 
os rios Xingu, Juarucu e Amazonas. Possui um sistema 
de drenagem hídrica interligado ao Rio Amazonas pelo 
furo do Aquiqui e pelo Rio Uiui que desemboca no 
Amazonas na foz do Rio Guajará, e ao Xingu através 
do Rio Aquiqui. Desse modo, a parte mais ao norte 
das várzeas está mais próxima das águas barrentas 
do Amazonas e a parte ao sul à terra firme e ao Rio 
Jaurucu de águas escuras, podendo abrigar grande 
variedade de espécies. 

FIGURA 25  
Imagem Landsat da Verde - adaptado de Brasil 2020
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Na falta de dados oficiais sobre estoques pesqueiros, 
histórico e potencial de captura para fins comerciais 
do município de Porto de Moz, apresentamos a seguir 
alguns levantamentos periódicos de monitoramento 
de impactos ambientais na região do médio Rio 
Xingu, realizados por determinação legal, em razão da 
construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Esses dados foram obtidos por meio de controle 
de desembarque pesqueiro, de forma contínua. Os 

coletores de dados costumam trabalhar durante os 
horários de desembarque nos portos de desembarque 
das regiões mapeadas sendo Porto de Moz um 
dos municípios mapeados. Segundo reportado em 
relatório encaminhado ao Ministério Público pela Norte 
Energia, os coletores de dados registram diariamente 
as informações de cada viagem de pesca, incluindo a 
captura total e por espécie, o local de pesca, a técnica 
de pesca e informações sobre o esforço (número de 
pescadores e dias pescando).

FIGURA 26
No de pescadores por 
ambiente - Desembarque 
Porto de Moz (2019)

Fonte: UHE Belo Monte
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FIGURA 27
Desembarque por espécie - Porto de Moz (2019)
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Alagados Igarape Lago Rio Total geral %

 Numero pescadores 3.738 512 45 4.302 8.597

 Acari 62.163 16.453 222 22.319 101.157 29

 Tambaqui 18.772 462 510 13.055 32.798 9

 Mapara 106 143 0 29.890 30.139 9

 Acara 8.020 1.345 279 11.469 21.112 6

 Pacu 4.734 222 12 13.744 18.711 5

 Tucunare 4.799 717 366 12.824 18.706 5

 Aracu 10.795 325 214 4.721 16.055 5

 Filhote 128 30 125 13.784 14.067 4

 Tamoata 10.841 190 0 1.888 12.919 4

 Curimata 3.718 399 274 7.995 12.386 4

 Pescada 3.677 241 354 7.887 12.159 3

 Dourada 48 30 52 8.187 8.317 2

 Pirarucu 5.096 194 32 2.727 8.049 2

 Aruana 2.832 433 47 4.058 7.370 2

 Pirapitinga 2.624 77 30 3.625 6.355 2

 Apapa 510 155 0 3.783 4.448 1

 Jeju 3.578 160 0 573 4.311 1

 Traira 2.626 162 14 1.271 4.073 1

 Erana 28 68 0 3.780 3.876 1

 Surubim 791 72 30 1.718 2.610 1

 Ariduia 1.096 65 0 1.324 2.485 1

 Sardinha 224 18 120 1.646 2.008 1

 Piranha 746 30 0 320 1.096 0

 Branquinha 363 47 70 513 993 0

 Outros 469 20 0 222 711 0

 Cachorra 173 6 0 239 418 0

 Barba chata 33 2 0 263 298 0

 Fura calca 27 0 0 240 267 0

 Pirarara 24 0 0 222 246 0

 Matrinxa 140 0 0 99 239 0

 Bacu 46 0 0 140 186 0

 Arraia 8 0 0 171 179 0

 Jacunda 100 0 0 9 109 0

 Jau 42 0 0 55 97 0

 Fidaldgo 34 3 0 39 76 0

 Piramutaba 10 0 0 62 72 0

 Peixe salgado 33 0 0 35 68 0

 Mandi 6 0 0 13 19 0

 Itui 0 0 0 14 14 0

 Trairao 10 0 0 3 13 0

 Pocomon 0 0 0 0 0 0

 Pintado de canal 0 0 0 0 0 0

 Jeripoca 0 0 0 0 0 0

 Braco de moca 0 0 0 0 0 0

 Bicuda 0 0 0 0 0 0

 Bico de pato 0 0 0 0 0 0

 Babao 0 0 0 0 0 0

 Acari amarelinho de consumo 0 0 0 0 0 0

Total 149.466 22.067 2.751 174.921 349.205 100

TABELA 05
Composição das capturas (kg) de pescado no rio Xingu desembarcados em Porto de Moz, entre 
2012 e 2017, com destaque para as espécies mais citadas nas entrevistas realizadas em campo.

Fonte: UHE Belo Monte

Fonte: UHE Belo Monte
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Comunidades beneficiadas pelo projeto
Para a reunião de validação da seleção de cadeias 
produtivas da Verde foram convidados representantes 
das principais comunidades da várzea. A seleção 
das comunidades se deu por meio de indicação 
do CDS, utilizando critérios como localização, 
representatividade e interesse em participar de 
programas ligados à inclusão produtiva por meio de 
cadeias da sociobiodiversidade.  

Das comunidades convidadas, manifestaram interesse 
em participar da estruturação da cadeia produtiva do 
pescado as comunidades: 

• Três irmãos 
• Santa Luzia 
• Santa Clara
• Cuieiras
• São Sebastião do Aquiqui
• Nova Jerusalem
• Miritizal 
• Novo Progresso

A pesca comercial aparece como uma atividade 
econômica de destaque para essas comunidades. A 
captura ocorre o ano todo, mas a pesca comercial 
se concentra no período de transição do inverno 
para o verão, entre maio e outubro. A comercialização 
acontece entre os pescadores locais e com os 
agentes de comercialização locais, de Porto de Moz, 
Almeirim e Prainha. Uma importante parte da produção 
abastece os mercados de Altamira, Santarém, Belém 
e até Macapá (AP).  

Segundo relatos dos moradores dessas comunidades, 
os geleiros costumam se deslocar até os pescadores 
para recolher o pescado. Uma das justificativas é o fato 
de que a embarcação utilizada para a captura (rabeta), 
além de menor, possui estrutura de refrigeração 
precária (normalmente uma caixa de isopor com 
gelo).  Também ouvimos relatos de casos em que 
geleiros financiam equipamentos e insumos para que 
os pescadores das comunidades possam pescar. No 
entanto, nenhuma das pessoas entrevistadas quis 
explicar em que termos e condições financeiras ou 

quais seriam as contraprestações previstas nesses 
acordos.  

Segundo apurado, a preferência do mercado está no 
tucunaré, dourada, tambaqui, pirarucu, acari, mapará 
e pacu. Os valores comercializados variam de acordo 
com a espécie, e o momento da temporada.  

O acari ganha destaque por ser bastante apreciado 
pelos moradores da região. Dele, os moradores 
da várzea produzem a “farinha de piracuí”. O 
processamento ocorre nas “casas de farinha” e o 
quilo é vendido por aproximadamente R$15,00, com 
variações para mais ou para menos dependendo das 
condições de disponibilidade no mercado. 

A atividade da pesca costuma ser desenvolvida em 
complementaridade com a criação de bubalinos e 
outros animais de pequeno porte como porcos, patos 
e galinhas. À medida em que as famílias reduzem 
o nível de ocupação com as atividades do gado, 
principalmente aquelas relativas à produção de queijo, 
aumentam o nível de ocupação com a atividade 
pesqueira (Barbosa, 2015).  

Contudo, observa-se que, entre os meses de março 
a maio, há visível redução no nível de ocupação 
das famílias tanto na pesca quanto com o gado, 
constituindo um período crítico na geração de renda, e 
algumas famílias fazem estoque de alimentos, usando 
recursos do seguro defeso ou da safra do queijo. 

A captura comercial do pescado está intimamente 
relacionada aos ciclos da cheia e estiagem, pelas 
condições de acesso aos ambientes (lagos, rios e 
campos) e pelos aspectos nutricionais das espécies. 
Nos meses de junho a setembro, o pescado apresenta 
aspectos nutricionais superiores aos demais meses 
do ano, pois é o período em que os cardumes estão 
retornando dos campos inundados para os rios e lagos, 
depois de seis meses em ambiente com rica oferta de 
alimento (Barbosa, 2015). 

O pescado é extraído na Verde eviscerado in natura, 
conservado em caixas de isopor. O transporte 

é realizado pelos agentes de comercialização 
(despachantes, geleiros ou atravessadores) que atuam 
na compra do pescado direto do pescador ou de 
terceiros, e distribuem em feiras e mercados urbanos 
ou, mais recentemente, em navios.  

Uma parte da produção do pescado in natura é 
destinada aos centros urbanos de Santarém, Macapá, 
Belém e Altamira. Outra parte, incluindo o pirarucu 
salgado, é destinada sobretudo aos mercados de 
Macapá, navios e Belém. Finalmente, uma parcela 
é destinada à intermediação entre pescadores e 
vendedores nas feiras e mercados dos municípios de 
Porto de Moz e Almeirim.

No município de Porto de Moz existem três principais 
instituições de classe dos pescadores e pescadoras 
da Verde. São elas:

ASPAR (Associação dos Pescadores Artesanais de 
Porto de Moz): possui 35 associados que atuam 
principalmente na produção e comercialização de 
gelo, a partir de uma fábrica de gelo que supre muitas 
embarcações da região desde 2004. A ASPAR já 

procurou financiamento para construção de um 
frigorífico ao lado da fábrica de gelo. Nos encontros 
realizados durante o desenvolvimento do estudo 
manifestou interesse em participar ativamente da 
construção da cadeia produtiva do pescado, para 
proporcionar agregação de valor e melhor acesso 
a mercados para o pescado da Verde bem como 
concentrar a venda do pescado em vez do atual 
sistema fragmentado.  

Colônia de Pescadores de Porto de Moz: possui mais 
de 2000 pescadores inscritos e tem como principais 
atividades a função de agentes para que os pescadores 
possam acessar benefícios previdenciários e políticas 
públicas (aposentadoria, seguro defeso, etc).  

Sindicato dos Pescadores de Porto de Moz: fundado 
em 2015, iniciou suas atividades em 2017. Possui 1890 
afiliados e se mantém por meio de contribuições 
mensais dos próprios sindicalizados. Disponibiliza 
serviços de assistência contábil e suporte para acesso 
a políticas públicas assistenciais como seguro defeso, 
aposentadoria, auxílio maternidade, auxílio doença, 
entre outros.

FIGURA 28
Comercialização de pescado na Verde
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Frigoríficos
Os frigoríficos mais próximos da Verde se localizam 
em Santarém e Belém. Trabalham, principalmente, 
com os peixes lisos ou de couro, mas também 
comercializam em menor escala os peixes de escama. 
Os peixes são adquiridos normalmente de barcos 
de pesca com os quais, antecipadamente, existe 
um contrato para o fornecimento. Na maioria, são 
comercializados para fora do estado (Tinoco, 2018), 
e em alguns casos, exportados para outros países da 
América Latina (Colômbia e Peru), Estados Unidos e 
Canadá, com pequeno valor agregado obtido pela 
pouco representativa industrialização (filetados e 
congelados).  

Além disso, em maio de 2021 foi inaugurado em Altamira 
o Centro Integrado de Pesca Artesanal do médio Xingu 
CIPAR, um espaço construído com recursos da Norte 
Energia, que contou com investimentos na ordem de 
R$25,4 milhões. Segundo nota à imprensa, o CIPAR 
foi entregue e será gerenciado pela Cooperativa dos 
Pescadores de Belo Monte (COOPPBM) instituição 
também criada com recursos da Norte Energia. O 
CIPAR conta com espaços destinados ao Mercado de 
Peixe, uma unidade de beneficiamento de pescado 
adequado às normas sanitárias indicadas pelo 
Serviço de Inspeção Federal (SIF), além de fábricas de 
gelo em cubos e em escamas, construídos em uma 
área total de 4.979,02 m².

Além disso, conforme já citado, a ASPAR, responsável 
pela produção de gelo em Porto de Moz, possui projeto 
de construção de uma unidade de beneficiamento 
para recepcionar o pescado produzido na Verde, 
o que também reforça o contexto favorável para a 
estruturação da cadeia.

Logística
Em matéria de logística, o principal desafio que envolve 
a cadeia do pescado é garantir a preservação o 
máximo possível das características naturais do peixe 
no momento da captura. Desse modo, os processos 
de armazenamento e transporte são fundamentais 
para a manutenção da qualidade e valor final do 
produto. 

Observa-se que a Verde se encontra estrategicamente 
localizada entre grandes polos distribuidores de pescado 
no Pará e, além disso possui alternativas de transporte 
tanto por sistema hidroviário quanto aéreo, dependendo 
de condições de volume e escala da produção.

Mercados, volumes e condições
A estratégia de acesso a mercados está ligada a 
fatores como relação com distribuidores, estrutura 
de logistica, volumes produzidos, qualidade e 
rastreabilidade do pescado, e capacidade de 
fornecimento habitual. 

A Verde encontra-se estrategicamente 
localizada entre grandes polos distribuidores 
de pescado no Pará e possui alternativas de 
transporte hidroviário e aéreo.
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Mercados Potenciais

Atacado - mercado comodificado, requer altos volumes de venda 
(mínimo 1t por semana). Possui exigências quanto a rastreabilidade e 
origem do pescado. Não remuneram o valor correspondente aos serviços 
ambientais prestados. Predomina a exigência de menor preço.

Varejo - feiras, mercados e supermercados regionais têm capacidade 
de absorção de produções em menor escala e menos rigor quanto 
a normas relativas a rastreabilidade e origem. Para supermercados, 
redes nacionais e hipermercados as exigências sanitárias e de volume 
tendem a ser atendidas pela produção em piscicultura em razão 
principalmente da questão da rastreabilidade e padronização do pescado 
(tamanho, qualidade, etc). O volume mínimo demandado em uma rede 
de supermercados nacional varia de 900 kg por semana a 1t por mês, 
dependendo do porte do estabelecimento.

Food - também conhecido como mercado de nicho, é destinado a 
produtos especiais. Requerem volumes menores de produção e tem 
aumentado o número de estabelecimentos desse segmento que buscam 
dar visibilidade aos serviços socioambientais prestados por cadeias 
produtivas virtuosas. Requerem uma produção bem menor e tendem 
a reconhecer as dificuldades e desafios do produtor, conferindo-lhe 
visibilidade.

Mercado institucional - outra alternativa para um volume de produção 
em escala menor é participar de vendas a restaurantes industriais ou 
compras públicas, nesse caso os contratos são estabelecidos por 
demanda e mediante condições prévias de participação.

Mercados de impacto (institutos, organizações de comercializção): 
trata-se de iniciativas que vem crescendo no mundo todo como é o caso 
do Lufafarms no Canadá, do Instituto Chão em São Paulo e espaços 
como Iacitatá e Instituto Peabiru em Belém que tem como princípio o 
comércio justo de alimentos com transparência e valorizando o serviço 
prestado por produtores da sociobiodiversidade. Em São Paulo os 
Institutos comercializam o pirarucu de manejo comunitário produzido pela 
ASPROC (Associação dos Produtores de Carauari).  
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Conclusões finais
Pelas evidências apresentadas verificamos que a priorização da cadeia 
produtiva do pescado encontra-se sustentada em diversos elementos 
de contexto favorável: 

• a geografia, histórico e perfil dos atores locais apontam para a 
disponibilidade de matéria prima e ambiente propício para a inserção 
de protocolo comunitário e técnicas de manejo e/ou piscicultura;

• posição estratégica da Verde para escoamento de seus produtos;

• atores locais com relativa maturidade de mobilização e articulação 
social e casos bem sucedidos de empreendimentos comunitários 
como a fábrica de gelo da Associação dos Pescadores Artesanais 
de Porto de Moz;

• contexto externo favorável para obtenção de financiamentos e apoios 
econômicos para o projeto;

• possibilidade de ganhos para o território por meio da criação de um 
polo de desenvolvimento e formação técnica dos recursos humanos 
das cadeias de valor, pois há demanda, interesse, recursos e grupos 
técnicos envolvidos.

Reserva Extrativista Verde para Sempre 89   
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Estratégia de  
desenvolvimento 
das cadeias

90   

A construção dos planos de negócio: 
fundamentos, premissas e estrutura

Identificamos, a partir deste ponto, os elementos centrais para o 
desenvolvimento das duas cadeias de valor priorizadas: açaí e pescado, 
bem como das ações complementares nas dimensões de educação e 
direitos humanos.

Do ponto de vista dos fundamentos, a estratégia desenhada nasce das 
oportunidades e necessidades identificadas nas seções anteriores deste 
relatório. Ela será desdobrada sob a forma de um plano de ação para 
cada cadeia de valor e cada plano de ação, por sua vez, terá seu próprio 
plano de investimento estimado. Apresentamos nesta seção a síntese dos 
investimentos necessários e, em seus anexos, as fichas específicas de 
dimensionamento dos investimentos. A estruturação do Plano de Ação no 
tempo, os investimentos e os resultados esperados constituirão, assim, o 
plano de negócio de cada uma das duas cadeias priorizadas.

De forma esquemática, temos:

Resultados 
potenciais

Resultados 
potenciais

Plano de ação 
e investimentos 
necessários

Plano de ação 
e investimentos 
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Plano de negócio para a Cadeia de Valor do Pescado

Plano de negócio para a Cadeia de Valor do Açaí
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É fundamental compreender as premissas usadas para a construção dos 
planos de negócio. É a partir delas que se justificam os “planos de ação” que 
compõem o plano de negócio. A título de exemplo, é a partir de premissa 
de que todo projeto de desenvolvimento de cadeia de valor deve ser 
metrificado para se compreender seu avanço no tempo, que se justifica 
a necessidade de criação de uma base de dados socioeconômicos de 
marco zero no início do projeto. Essa atividade, assim como as demais, 
demandará recursos humanos e tecnológicos.

Há cinco premissas que fundamentam os planos de ação a serem apresentados na sequência:

PREMISSA 1  
A metrificação é a base para a compreensão da transformação
É de extrema importância, desde o início das atividades, caracterizar 
os públicos que serão afetados pelo investimento na cadeia de valor. 
Compreender a formação socioeconômica, cultural e ambiental do 
contexto das famílias permite criar um “marco zero” que será usado na 
mensuração dos avanços da cadeia e das condições de vida no território.

PREMISSA 2 
Não há transformação sem protagonismo 
Todas as ações devem se nortear pelo conceito dos 3P: Produtor, 
Protagonista e Proprietário. Apesar de óbvio e extensamente promovido 
na sócio-economia (pelo menos no plano conceitual) o engajamento 
efetivo dos atores sociais é sempre um grande desafio. Não basta que 
um ator seja caracterizado como produtor dos ativos que passará por 
agregação de valor (açaí, pescado). É essencial que ele seja e se veja 
como protagonista da construção desse futuro. E não há como se ver 
nesse papel sem compreender todo o contexto em que está inserido, 
participar das decisões, aprender com os acertos e erros. Mais que ser 
cooperado de uma cooperativa com uma agroindústria anexa, o que 
lhe confere juridicamente o papel de “proprietário, posse”, é fundamental 
construir junto a esses atores o “sentimento” de dono, de posse. São 
duas dimensões distintas e assim devem ser tratadas: a posse e o 
sentimento da posse. Enquanto a primeira confere direitos, a segunda 
confere deveres. E dentre os deveres, nada será mais oneroso a eles que 
o empenho em manter toda essa construção operando no tempo, de 
forma perene.

PREMISSA 3 
Não há protagonismo sem educação
A base do protagonismo é a compreensão do contexto e a construção de 
“quereres” nasce dos “saberes”. Ao nos referirmos ao termo “educação”, 
não nos atemos à educação formal, mas a uma abordagem ao longo de 
todo o projeto de investimento onde todos têm algo a ensinar assim como 
todos têm algo a aprender. Cada momento do projeto de investimento 
deve ser considerado como um momento de aprendizagem. Assim, ao 
organizar uma reunião, uma assembleia, ao criar uma escola no modelo 
Casa Familiar Rural ou ao criarmos uma cooperativa, tudo deve ser 
pensado sob a forma de criação de momentos de aprendizagem.  

PREMISSA 4 
Não há educação sem um projeto político pedagógico
Um projeto político pedagógico é maior que as regras que o tornam 
obrigatórios para a estruturação de uma Casa Familiar Rural ou Escola 
Família Agrícola. Ele deve ser considerado como uma abordagem 
norteadora geral para todas as ações e seus momentos de 
aprendizagem. Ele não se limita, portanto, às escolas, mas à concepção 
total do projeto. Da mesma forma em que ele deve ser considerado para 
organizar a estrutura curricular da escola, deve também servir de base 
para a estruturação de uma assembleia de cooperados. Trata-se, portanto, 
de uma ferramenta norteadora de todas as ações previstas ao longo do 
investimento na cadeia de valor.

PREMISSA 5 
Não há projeto político pedagógico sem engajamento comunitário
Se entendemos os Projetos Políticos Pedagógicos como o eixo conceitual 
da transformação almejada, não há como construir seus conteúdos sem 
um profundo engajamento dos atores do território. A construção dos 
conteúdos deriva dos elementos que o território entende como centrais 
para sua convivência e desenvolvimento. Essa construção coletiva 
territorial é que dá a dimensão do termo “político” no projeto político 
pedagógico. É o sentido de polis que está em construção, ao trazermos o 
território para planejar seu futuro.
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Como se pode observar, a centralidade das 5 
premissas está na criação de uma consciência 
coletiva no território. Cada indivíduo e cada família 
necessita desenvolver-se para que a cadeia de 
valor se desenvolva. Um dos grandes erros do 
passado de projetos de investimentos de cadeias 
produtivas foi o investimento centrado nos ativos fixos 
(prédios, equipamentos, veículos, equipamentos) 
em detrimento dos ativos humanos das cadeias de 
valor. E quando os investimentos foram realizados em 

pessoas, quase sempre predominaram em temas de 
natureza técnica e utilitária e não necessariamente 
em ampliação de patamares de consciência acerca 
de “onde estou, quem sou, quem somos, para onde 
queremos ir, o que queremos ser, o que temos e o 
que de fato precisamos ter.”

Por fim, no que se refere à estrutura do Plano de 
Negócio, ela é composto de – ao menos – os 
seguintes elementos:

ELEMENTO 1
Oportunidades e necessidades
As oportunidades foram 
apresentadas em cada uma 
das duas cadeias de valor 
priorizadas, e apontam para 
mercados, produtos, volumes e 
preços praticados, de modo que 
nesse primeiro elemento temos, 
em essência, a dimensão de 
mercado.

ELEMENTO 2 
Plano de ação e investimentos 
necessários
Os planos de ação compreendem 
o conjunto de medidas a 
serem implementadas para 
que possamos construir a 
cadeia de valor em todos os 
seus blocos constitutivos. São 
eles: (i) organização da base 
produtiva, (ii) organização das 
Casas Familiares Rurais, (iii) 
organização da cooperativa de 
produção e comercialização, 
(iv) organização do processo 
industrial de agregação de valor 
e (v) organização do acesso a 
mercados. Esses cinco blocos 
constitutivos da cadeia de valor 
são abertos em diversas ações e 
orçadas no tempo e nos recursos 
em detalhes.

ELEMENTO 3 
Resultados potenciais
Os resultados potenciais 
decorrem do cruzamento 
dos elementos 1 e 2, onde 
buscaremos: (i) avaliar os volumes 
potenciais a serem produzidos 
e comercializados, (ii) avaliar os 
potenciais ganhos financeiros 
e comparar com ganhos atuais 
em atividades como madeira e 
bubalinos, (iii) avaliar o potencial 
de geração de recursos humanos 
formados e preparados para atuar 
no território à partir das CFRs. Ao 
final, voltaremos à questão original 
deste projeto e responderemos 
à pergunta: há potencial em criar 
atividades com capacidade de 
gerar rotas de trabalho alternativas 
àquelas de maior impacto 
ambiental na Verde?

A construção dos planos de ação como 
base para o Plano de Negócio

Conforme apresentado no tópico anterior, o ELEMENTO 2 do Plano de 
Negócio trata de todos os investimentos necessários para viabilizar uma 
operação inicial e – posteriormente – sustentada das cadeias de valor 
priorizadas. Esses investimentos expressam as ações de implementação 
do plano de ação.

A estrutura dos planos de ação, para as duas cadeias de valor priorizadas 
é, em essência, a mesma, diferenciando-se em aspectos específicos de 
implementação de cada caso, porém mantendo sinergia estrutural.

Os planos de ação são construídos a partir de 5 frentes que operam de 
forma simultânea ao longo do tempo. Este é um ponto importante de 
compreender, uma vez que o aprendizado nos trouxe a experiência de que 
uma cadeia de valor precisa ter seu desenvolvimento de forma simultânea 
em todos os seus blocos constitutivos.

A prática, muito adotada, de se investir primeiramente na disponibilidade 
de matéria prima para posteriormente investir em agregação de valor e 
mercados, por exemplo, mostrou-se inefetiva uma vez que os produtores, 
ainda que com matérias-primas de qualidade e em grandes volumes, 
não se mantinham motivados a produzir pelo simples motivo de não 
haver mercado para comercialização. O oposto é verdadeiro, ou seja, não 
basta abrir mercados sem que haja produtos em qualidade e quantidade 
suficiente para garantir uma comercialização continuada. Daí, a necessidade 
de se implementar todos os blocos constitutivos da cadeia de valor de 
forma simultânea.

Além da simultaneidade de implementação, outro aspecto importante de se 
levar em conta no processo se refere ao conteúdo específico de implantação 
de cada bloco constitutivo da cadeia: é importante que haja harmonia 
de maturidade entre todos os elos. Por exemplo, enquanto iniciamos um 
pequeno volume certificado não podemos oferecer grandes volumes ao 
mercado, nem mesmo ter uma indústria com grande capacidade produtiva. 
O crescimento deve se manter harmônico em todos os elos da cadeia. 
Temos então dois desafios: atuar em todos os elos da cadeia de valor e 
atuar forma harmônica entre eles.

Tendo em consideração a necessidade de simultaneidade e harmonização 
das ações, apresentamos a seguir a estrutura dos 5 blocos que compõem 
os planos de ação propostos:
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BLOCO 1 
Organização da base 
produtiva 
conjunto de ações para 
construção de uma base 
produtiva consciente e 
alinhada, tendo como eixos 
estruturantes: (i) base de dados 
socioeconômica das famílias, 
(ii) protocolo comunitário, (iii) 
assistência técnica para manejo 
e certificação e (iv) infraestrutura 
produtiva

BLOCO 2 
Organização das CFRs
conjunto de ações para 
formação da estrutura de gestão, 
de financiamento e operação das 
Casas Famílias Rurais

BLOCO 3
Organização da cooperativa
conjunto de ações para 
constituição jurídica e operativa 
de cooperativa específica para a 
cadeia de valor, ou, a depender 
da evolução do processo, da 
incorporação da cadeia de valor 
por cooperativa já existente no 
território

BLOCO 4 
Organização da agregação 
de valor
implementação de atividade 
de natureza industrial para 
processamento dos produtos 
visando ampliar o acesso 
a mercados de maior valor 
agregado.

BLOCO 5 
Organização do acesso a 
mercados 
ações necessárias para inserção 
dos produtos nos mercados-
alvo, compreendendo desde a 
definição de produtos, parcerias 
comerciais, marketing, dentre 
outros

O papel do Comitê de Desenvolvimento 
Sustentável 

O CDS é uma organização estratégica e fundamental para manter a 
integridade e o desenvolvimento sustentável da Verde. Neste sentido, é 
um dos atores centrais para implementação dos planos de ação para o 
desenvolvimento das cadeias priorizadas.

Desde que foi criado, em 1994, o CDS contribui para a luta pela preservação 
da floresta e integridade do seu território, atuando na promoção da vida 
digna e do desenvolvimento sustentável para os habitantes de Porto de 
Moz. Está organizado em formato de confederação, constituído por 33 
associações dentro e fora da Verde, além de sindicatos e cooperativas. 
Seu trabalho principal tem sido orientação e animação das organizações 
comunitárias, além do atendimento de demandas diversas.
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A estrutura atual do CDS é composta de 7 pessoas 
(poucas remuneradas profissionalmente): coordenadora, 
vice-coordenador, tesoureiro, secretário, 1ª secretária e 
dois técnicos. A organização é apoiada pela CLUA que 
financia o custeio institucional de pessoal e infraestrutura 
e pelo IIEB que financia parte da infraestrutura 
administrativa. Adicionalmente, há um conjunto de 
parcerias com ONGs nacionais e internacionais e 
universidades, com o objetivo estratégico de fortalecer as 
entidades de base proporcionando apoio organizativo, 
técnico, humano e financeiro.

Desafios e oportunidades para a atuação do Comitê 
de Desenvolvimento Sustentável
Há um grande espaço para ampliação do território de 
atuação do Comitê de Desenvolvimento Sustentável 
(CDS) e para consolidação da sua presença nas 
comunidades onde já está presente. Existem 
aproximadamente 80 entidades no seu território de 

atuação e apenas 33 são associadas ao Comitê. 
Essas entidades representam vetores significativos 
para aumento da capilaridade do CDS. Esse aumento 
de capilaridade encontra como barreiras a extensão 
do território e as dificuldades logísticas de acesso 
às comunidades, o que, por sua vez, representa um 
desafio de sustentabilidade financeira.

Junto às comunidades, há grandes desafios ambientais, 
como alterações climáticas, mudanças de regime 
hídrico e imprevisibilidades das safras de produto, 
bem como a necessidade de melhoria dos padrões 
sanitários das cadeias produtivas comunitárias para 
atender às exigências dos órgãos de controle.

Finalmente, a ação do CDS é dificultada pela limitação 
dos dados socioeconômicos sobre as comunidades, 
práticas de manejo, gestão e disponibilidade de 
recursos florestais.

FIGURA 29
Desafios enfrentados 
pelo CDS

Sociais Econômicos

Ambientais • Alterações ambientais ou 
de regime hídrico

• Imprevisibilidade da safra 
de PFNMs

• Disputa por recursos

• Organização social
• Documentação (DAP, etc) 

Assistência Técnica e 
Extensão Rural

• Educação aplicada
• Atenção social

• Auto sustentação 
financeira

• Presença nos territórios
• Acessar mercados e PPs
• Ataques/ sabotagens na 

sede

• assédio 
madeireiros e 
atravessadores

• Atender padrões 
sanitários

• Proteção de 
territórios 
comunitários

• Desenvolver 
cadeiras não 
madeireiras

Ausência  
dados socio-
econômicos

Fronteiras do 
conhecimento
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21%

48%

6%

24% Iniciante

Praticante

Madura

Inerte

Todo o histórico bem sucedido de organização comunitária para a proteção 
do território merece, a partir de agora, ganhar maturidade e musculatura 
em sua gestão. Identificou-se ao longo desse estudo que somente cerca 
de 6% das organizações associadas possuem práticas associativas 
consideradas maduras (figura 29). 

Superados esses desafios, o CDS tem as condições para se organizar 
como uma agência de desenvolvimento regional, com capacidade de 
planejamento de médio e longo prazo e intervenções estruturantes no 
território. É estratégico que o CDS realize papel de mobilizador e mediador 
social, traduzindo as demandas que recebe em projetos concretos, tanto 
no âmbito da educação, como na promoção dos direitos humanos e do 
desenvolvimento das cadeias produtivas.

Seu papel pode ser o de coordenar e fomentar, a partir de uma visão 
de totalidade, o desenvolvimento de cadeias produtivas sustentáveis 
duradouras em consonância com a organização de uma estratégia política-
institucional regional, nacional e internacional. Esse desenvolvimento deve 
ter como eixo central a ativação das cadeias em todas as suas dimensões, 
do manejo ao mercado.

FIGURA 30
Maturidade de gestão das 
associações do CDS

  Inerte: Práticas associativas 
inexistentes ou pouco 
expressivas

  Iniciante: Práticas 
associativas em estágio inicial

  Praticante: Práticas 
associativas existentes, porém 
erráticas

  Madura: Práticas 
associativas maduras

Fonte: Slide do CDS na reunião de 
parceiros e CLUA. Para consolidar este papel, é necessário garantir sustentabilidade financeira 

e diminuição da dependência externa, uma equipe técnica própria e uma 
gestão fortalecida, que permitirão maior acompanhamento e intervenções 
regulares e frequentes no território. Com esta mudança de patamar, o CDS 
estará mais habilitado a empoderar os atores locais e garantir a perenidade 
da Verde, com a ativação do seu potencial econômico e a criação de 
condições de vida digna para seus habitantes.

Deste modo, entendemos que todo o processo de implementação das 
ações propostas para as cadeias de valor priorizadas deverá dar foco e 
investir como eixo transversal no fortalecimento institucional do CDS no 
território.

Em termos práticos, é fortemente recomendável que todas as ações devam 
necessariamente serem realizadas por equipe própria do CDS com a 
orientação de parceiros, de tal sorte que ao concluírem-se as participações 
de parceiros externos ao território, o CDS tenha formado e mantido equipe 
própria para facilitar a continuidade de suas ações. A presença dessa equipe 
representa, adicionalmente, uma redução dos custos de implementação 
inerentes  um projeto de tão longa duração.

Reserva Extrativista Verde para Sempre 99   
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Plano de negócio: 
cadeia do açaí   

100   

Oportunidades e necessidades 
identificadas

Conforme explicado anteriormente, a cadeia do açaí pode ser trabalhada 
em mercados de ciclo curto, que exigem baixo investimento e pouco 
capital de giro e rentabilidade reduzida ao produtor, ou em cadeias de 
ciclo longo, em que se busca alguma verticalização na cadeia de valor 
com a agregação de valor ao açaí em caroço. Nas cadeias de ciclo longo, 
são necessários investimentos em capital fixo e capital de giro, mas é 
possível alcançar maior rentabilidade.

No caso da Verde, a oportunidade de se trabalhar na cadeia de açaí está 
na busca dos mercados de ciclo longo, o que envolve necessariamente 
o beneficiamento da polpa congelada de açaí. Será necessário o 
investimento em capital fixo na construção de uma unidade industrial 
de beneficiamento de polpa de açaí e de uma embarcação para 
transportar o açaí em caroço das áreas de produção do fruto até a 
unidade de beneficiamento. O dimensionamento da unidade industrial 
e da embarcação podem variar de acordo com a estratégia comercial 
adotada, mas devem possibilitar o beneficiamento de um volume entre 1 
e 3 toneladas de açaí em caroço por ano.

TABELA 06 
Mercado de Ciclo Curto

Mercados de ciclo curto Mercados de ciclo longo

Venda  
de caroço

Batedeira 
artesenal

Polpa para 
consumidor final

Polpa para 
indústria

Produto 
derivado de açaí

Qtde mínima de açaí em caroço
qualquer 
quantidade

45 Ton/ ano 1.000 Ton/ ano 3.000 Ton/ ano 3.000 Ton/ ano

Tempo de implantação N/A 1 ano 2 anos 2 anos
Depende do 
produto

Investimento
estimado

Embarcação R$ 0 R$ 50 mil R$ 100 mil R$ 200 mil R$ 200 mil

Batedeira artesanal R$ 0 R$ 18 mil R$ 0 R$ 0 R$ 0

Unidade industrial R$ 0 R$ 0 R$ 1 milhão R$ 2 milhões > R$ 2 milhões

Marketing e Comunicação R$ 0 R$ 2 mil/ ano R$ 100 mil/ ano 0
Depende do 
produto
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Nas cadeias de ciclo longo, existe o potencial de gerar 
um resultado bruto entre R$ 4,87 e R$ 6,42 por quilo de 
açaí ao produtor, a depender da escala de produção. 
A tabela a seguir detalha o racional utilizado para o 
cálculo desse valor.

Este resultado bruto projetado é maior que o valor pago 
atualmente pelo açaí no município de Porto de Moz (R$ 
2,73 em 2020) e maior que o preço médio pago aos 
produtores de açaí no Estado do Pará, calculado pela 
Conab, que variou entre R$ 1,50 e R$ 4,50 nos últimos 
4 anos.

Polpa ao consumidor final Polpa para indústria

Quantidade de açaí (kg) 1.000.000 3.000.000

Quantidade de polpa (litros) 428.571 1.285.714

Preço (R$/litro) 18,00 6,50

Receita Bruta 7.714.286 23.142.857

Embalagem 1.371.429 771.429

Transporte 357.143 1.071.429

Custo operacional/ Manutenção 110.000 220.000

Equipe 720.000 1.440.000

Depreciação 110.000 220.000

Marketing e Comunicação 100.000 -

Custo de Capital 77.000 154.000

Resultado Bruto 4.868.714 19.266.000

Resultado Bruto/ kg de açaí 4,87 6,42

TABELA 07

Plano de ação

Para que seja viável desenvolver a cadeia de valor do açaí do ponto de 
vista financeiro e operacional, as principais ações a serem desenvolvidas 
incluem:

Identificar as famílias interessadas em trabalhar com a cadeia do açaí
Para isso, será preciso se realizar reuniões com os moradores das 
sete comunidades que já demonstraram interesse nessa cadeia para 
apresentar as exigências técnicas de manejo e produção de açaí, o 
volume de trabalho e de recursos necessários e os ganhos potenciais 
dos produtores. 

Como a produção de açaí depende diretamente da quantidade de 
famílias envolvidas na cadeia, da área manejada média de cada família 
e da produtividade média por hectare, é necessário que os interessados 
realizem, em conjunto, as projeções destas três variáveis ao longo do 
tempo, para se saber quando será possível atingir 1 tonelada por ano, que 
é o ponto mínimo para uma produção industrial. 

Enquanto este ponto mínimo não é alcançado, já é possível fazer o 
investimento em uma embarcação para venda do açaí em caroço, sem 
agregação de valor, nos mercados de ciclo curto. Esta situação é apenas 
transitória, mas importante para manter a motivação dos produtores 
atuais, atrair novos produtores e gerar o efeito demonstração de que é 
possível obter alguma remuneração com a produção de açaí manejado.

Além disso, em conjunto e com apoio técnico do CDS, os interessados 
nesta cadeia devem decidir qual a forma de organização a ser adotada, 
os acordos de convivência entre os envolvidos na cadeia e os critérios de 
repartição dos benefícios gerados.

Garantir existência de potencial produtivo nos açaizais nativos
Para o desenvolvimento desta cadeia, é imprescindível certificar-se de 
que os açaizais nativos nas comunidades interessadas têm o potencial 
de produzir entre 1 e 3 toneladas de açaí em caroço por ano e qual a 
dimensão da área manejada total para se chegar a este volume de 
produção. 

Para isso, será preciso contratar o serviço de engenheiros florestais 
com experiência na avaliação de áreas de produção de açaí nativo para 
produzir um laudo assegurando a existência de matéria-prima ao longo 
do desenvolvimento da cadeia.

01

02
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03

04

Este laudo deve indicar as áreas com maior potencial de produção 
e as áreas que mais favorecem o manejo e a extração em função de 
características do terreno. Ele será utilizado para elaborar o plano de 
produção de matéria-prima da cadeia do açaí.

Garantir os recursos necessários para 
investimento no desenvolvimento da cadeia
Para o desenvolvimento dessa cadeia, será preciso realizar o plano de 
investimentos ao longo dos próximos 5 anos, considerando os valores 
necessários não só para a aquisição de capital fixo (unidade industrial de 
produção de polpa e a embarcação) mas também os custos de aquisição 
de terreno, as despesas necessárias para assessorias técnicas e capital 
de giro ao longo do processo. O plano de investimentos detalhado será 
apresentado mais adiante neste documento.

Pesquisar terrenos para instalação 
da unidade de beneficiamento em Porto de Moz
Este modelo de produção requer a construção de uma unidade de 
beneficiamento com capacidade para produzir entre 1 e 3 toneladas por 
ano, localizada idealmente no município de Porto de Moz.

Este terreno deve ter as seguintes características:

• área suficiente para construção de uma unidade de beneficiamento e 
armazenamento de polpa de açaí congelada;

• disponibilidade de energia suficiente pela concessionária;
• acesso a fonte de água potável;
• proximidade ao rio, possibilitando a construção de um porto para 

receber o açaí das comunidades produtoras
• fácil acesso rodoviário para escoamento da polpa por caminhões 

com capacidade de carga de 30 toneladas;
• fácil acesso aos trabalhadores da na unidade industrial
• localização em uma região passível de autorização para unidades 

industriais pelas das autoridades estaduais e municipais.

 Resultados potenciais

Conforme citado, o ganho potencial de cada família envolvida na cadeia 
de produção do açaí pode variar entre 3,3 a 7,0 salários mínimos por mês, 
em média.

Os resultados potenciais de cada família envolvida no desenvolvimento da 
cadeia do açaí dependem do volume de produção de cada uma, que é 
diretamente proporcional à quantidade de hectares de açaí manejada e à 
qualidade dos processos de manejo.

Segundo a experiência do Instituto Interelos no acompanhamento de 
produção de açaí manejado no Amapá, é operacionalmente possível que 
uma família, ao iniciar o manejo de pequenas áreas dos açaizais nativos, 
consiga chegar à marca de 1,25 hectares de área manejada em um 
período de até 2 anos e alcance uma produtividade média de 800 kg de 
açaí por hectare por ano. Se as 100 famílias potencialmente interessadas 
em participar do desenvolvimento da cadeia do açaí atingirem estas 
marcas, a produção anual será de 1 tonelada de açaí, que é exatamente o 
ponto de escala mínimo para esta cadeia. O ganho bruto por família seria 
de R$ 47.587 por ano.

Se o desenvolvimento desta cadeia produzir os efeitos de atrair outras 
famílias interessadas e de estimular o aumento da área manejada por 
família, é possível se chegar a 3 toneladas de produção por ano, e atender 
ao mercado de polpa para a indústria, que traz uma maior rentabilidade 
por quilo de açaí produzido. Por exemplo, se a área manejada média 
passar para 2 hectares por família, e a quantidade de famílias envolvidas 
na cadeia passar para 188, chegaríamos à produção de 3 toneladas por 
ano, e o rendimento médio por família seria de R$ 101.309 por ano.

Polpa ao consumidor final Polpa para indústria

Área Manejada/ família (ha) 1,25 2,00

Produtividade (kg/ha) 8.000 8.000

Famílias 100 188

Produção anual (kg) 1.000.000 3.008.000

Resultado total 4.758.714 19.046.000

Resultado por kg 4,76 6,33

Resultado por família (R$/ano) 47.587 101.309

TABELA 08
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Plano de negócio: 
cadeia do pescado

106   

Oportunidades e necessidades 
identificadas

Vimos que a cadeia de valor do pescado se estrutura sob três grandes sub-
cadeias: pesca industrial (continental e marítima, com prevalência desta 
última), pesca artesanal (marítima e continental) e a piscicultura (continental).

No contexto da Verde, avaliamos a capacidade de sustentabilidade 
econômica, financeira, produtiva e gerencial das sub-cadeias da pesca 
artesanal continental e piscicultura. 

Os dados levantados indicam que a pesca artesanal possui limitações 
estruturantes e de difícil superação relacionadas à necessidade de escala 
e regularidade combinada com requisitos técnicos e sanitários exigidos 
para a inserção em mercados de maior margem. Isto não significa ignorar 
o papel da pesca artesanal para a subsistência, para a geração de postos 
de trabalho, segurança alimentar e fixação das comunidades na região.

Entretanto, o modelo de piscicultura reúne pré-condições como escala, 
previsibilidade da produção, parâmetros técnicos e sanitários e acesso a 
mercados estáveis de longo prazo que permitem obter maiores margens 
de resultado com melhor custo/benefício.

A modelagem técnica-produtiva de inserção na cadeia do pescado 
demonstra que a piscicultura pode obter vantagens comparativas 
expressivas em relação à pesca artesanal, o que, aliás, se manifesta na 
comparação do desempenho de ambas as sub-cadeias nas pesquisas 
econômicas existentes.

Adicionalmente, considerando-se o objetivo deste projeto que é criar 
alternativas mais sustentáveis em relação às cadeias produtivas já 
existentes na Verde, estudos do Earth Inovation Institute demonstram 
que a piscicultura é muito mais eficiente do que a pecuária de corte. 
A produção de uma tonelada de carne bovina em sistema extensivo 
requer 16ha de pastagem e 4ha em sistema semi-intensivo, enquanto 
a piscicultura convencional na Amazônia requer menos de meio hectare 
(McGrath et al, 2020).

O ICMBio também reconhece a piscicultura como uma oportunidade 
econômica sustentável na Verde. O órgão emitiu recentemente a 
autorização de instalação de 10 tanques rede no Lago Preto e 10 hectares 
de lâmina d’água de tanque escavado para produção de matrinxã e piau-
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açu (espécies nativas) no Rio Aruru (área de transição). 
Para dar o encaminhamento, o ICMBio deverá 
elaborar o checklist de exigências para licenciamento 
e proposta é de implementação ainda no primeiro 
semestre de 2022.

Tambaqui: oportunidade comercial

Por diversos motivos apresentados na seção que 
caracteriza a cadeia do pescado, o tambaqui é a 
espécie que representa o melhor desempenho 
em termos de custo/benefício. A produção por kg 
depende do tipo de tambaqui, que pode atingir 
2kg ou 3kg. Esse dado incide no número de safras 
e portanto na produção total.  O tambaqui de 2kg 
é produzido para o mercado do Sul e Sudeste 
que prefere um peixe de menor tamanho para 
comercialização. Nesse caso, a produção de uma 
safra dura aproximadamente 4 meses.  O tambaqui 
de 3 kg é produzido para o mercado da Região 

Norte, em especial Manaus, que prefere um peixe de 
tamanho maior. Nesse caso  a produção de 1 safra 
dura de 8 a 9 meses.

Uma vantagem adicional da região é a localização de 
Santarém como importante hub logístico de pescado 
para o Pará, equivalente ao que Manaus representa 
para o Estado do Amazonas. Trata-se do segundo 
município mais importante depois de Belém, situado a 
cerca de 800 km em linha reta  entre as duas capitais, 
Belém e Manaus. A cidade é um polo econômico 
estratégico e um hub de processamento e distribuição 
do pescado para Manaus e para as regiões Sudeste e 
Centro-Oeste.

Porto de Moz situa-se 276 km de Santarém, uma 
distância relativamente pequena quando se observam 
os grandes percursos entre fontes produtoras de 
matéria prima e hubs logísticos de distribuição na 
Região Amazônica.

Santarém

Porto de Moz

Segundo VALLE (2016)1: “(...) no Pará a Piscicultura dentre os 
segmentos da Aquicultura é o que mais cresce de um modo 
geral, alcançando 70,38% dos produtos de origem animal 
comercializados a nível Estadual, sendo o Tambaqui destaque 
entre as espécies cultivadas 
(SEDAP, 2016)

1. Valle, Gina Cynthia Carneiro do L732c Indicadores e Cenários de Sustentabilidade da Produção Aquícola na região metropolitana de Santarém - PA, Brasil /

Necessidades

Conforme exposto em capítulo anterior há distintos portes de plantas que 
correspondem a tamanhos progressivos de escala de produção.

Este estudo propõe o investimento em 1 módulo de 10 ha para cada 
comunidade, considerando um total de duas comunidades beneficiadas.  
Esse início é um processo de aprendizagem mútua onde portanto é preciso 
que as comunidades se apropriem da  tecnologia e consigam maneja-
las  da forma mais eficiente possível. Essa trajetória envolve um conjunto 
de fatores econômicos, de organização social e educativos que precisam 
ser trabalhados de forma simultânea e integrada ao empreendimento. 
Portanto é importante iniciar com um Mínimo Produto Viável para depois 
escalar a operação. 

Considerando que os 10 ha de lâmina de água exarados pelo ICMBIO para  
a região do Rio Aruru no ano corrente correspondem a um parâmetro 
modular, esta seria uma planta considerada dentro dos parâmetros 

276 km
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de Pequeno Produtor, conforme a classificação 
da ACRIPAR (Associação de Criadores de Peixe 
de Rondônia).  Isso significa que uma planta com 
características empresariais, situada num patamar 
produtivo em torno de 180 toneladas/ano de tambaqui 
e um degrau acima do piscicultor clássico de agricultor 
familiar cuja média de lâmina de água se situa  em 
torno de 1 a 2 hectares com uma capacidade de 
produção até 6 toneladas/ano de tambaqui.

O investimento médio por módulo de 10 ha de lâmina 
d’água com capacidade de 180 toneladas ano de 
tambaqui equivale a R $750.000,00 por módulo. 
Propõe-se aqui a  alocação de 2 módulos de 10 ha 
em duas comunidades com um potencial total de 
produção de 360 toneladas por ano.

Planta Pequeno 
Produtor - 
capacidade 
180 t/ano com 
elevada eficiência  
(distribuídos por 
comunidade 
conforme o número 
de famílias)

Planta Agricultor 
Familiar - 
capacidade 6 t/ano 
com baixa eficiência 

Ração: é responsável 
por 70% dos custos de 
produção. Trata-se de um 
produto dolarizado pois sua 
composição se relaciona 
com grãos do agronegócio. O 
custo é suportável desde que 
a operação seja eficiente e 
profissional.

Mão de obra:  Considerando que 
a mão-de-obra serão os próprios 
cooperados e não empregados 
celetistas haverá a necessidade 
de treinamento especializado. 

A técnica do manejo é decisiva 
para alcançar o ponto ótimo 
de eficiência produtiva. A 
operação exige cuidado no 
volume e frequência correta 
da disponibilidade da ração, na 
forma como se distribui a mesma 
no tanque e no monitoramento 
constante de um conjunto de 
indicadores como PH e aeração, 
entre outros.

Alevinos:  a despesa com 
este fator não é relevante no 
cômputo total do custo.

Assistência Técnica: É 
fundamental toda a operação 
ser assistida por um engenheiro 
de pesca especializado em 
piscicultura.

Energia: Com a disponibilidade 
de sistemas de energia solar 
nas plantas de piscicultura pode 
ocorrer em geral uma diminuição 
expressiva desse custo.

Principais fatores de produção

Plano de ação

Do ponto de capacidade de produção, é necessário trabalhar com 
um parâmetro produtivo que permita obter 3 safras/ano implicando na 
produção de 180 toneladas anuais de tambaqui por ano por módulo com 
custo de produção de R$ 7,07 /kg. O foco da produção é o indivíduo de 
2kg, preferência do mercado do Sul e Sudeste.

O estudo prevê uma implementação em duas etapas. Os dois módulos 
que totalizam 360 toneladas ano serão alocados em duas comunidades 
selecionadas entre as 8 que demonstraram interesse em participar dessa 
cadeia.

Desta forma, temos a seguinte distribuição inicial de módulos por 
comunidade:

Comunidades Número de Famílias

Santa Luzia 70

Santa Clara 18

São Sebastião do Aquiqui 122

Monte Sinai 18

Miritizal 20

São Judas Tadeu  8

Cuieiras 9

Tres Irmãos 30

Total 295

TABELA 09 
Distribuição de Módulos por Comunidade 

Etapa 01: 
Produção sem beneficiamento

Esta etapa prevê a produção de  3 safras/ano para tambaqui de 2kg 
atingindo 360 toneladas/ano vendido sem beneficiamento. Neste 
caso, o pescado será encaminhado para frigoríficos de Santarém 
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(preferencialmente) ou Manaus que realizarão o 
beneficiamento, uma vez que os frigoríficos do 
sudeste não compram o produto sem um mínimo 
grau de agregação de valor.

A comercialização pode ocorrer em geral por 
intermediários com pagamento à vista e preço FOB:  
R $10,00/kg, ou CIF, sem intermediários,  alcançando 
aproximadamente R$12,00/kg .

No primeiro caso (FOB) estamos tratando de um lucro 
bruto estimado de R$ 2,93/kg1, um lucro bruto total para 
cada módulo de  180 toneladas/ano x R$ 2930,00 = 
R$ 527.400,00/ano  gerando uma remuneração bruta 
per capita mês de R$ 2197,50 para 20 beneficiários.

Por serem  2 (dois)  módulos projeta-se um lucro 
aproximado de R $1.054.800,00 por ano para a duas 
comunidades  gerando um potencial aproximado 
de 40 postos de trabalho .

No segundo caso (CIF) estamos tratando de um custo 
logístico de aproximadamente R$ 0,50/kg, o que 
geraria um lucro bruto estimado de R$ 4,43/kg2, um 
lucro bruto total para cada módulo de 180 toneladas/
ano x R$ 4.430,00 = R$ 797.400,00/ano  gerando uma 
remuneração bruta per capita de R$ 2.215,00 para 30 
beneficiários.

Por serem  2 (dois)  módulos projeta-se um lucro 
bruto aproximadamente de R$ 1.594.800,00 para 
duas comunidades por ano gerando um potencial 
aproximado de 60 postos de trabalho.

Essa primeira etapa, a implantação dos tanques 
de piscicultura,  manejo e produção, seria uma 
primeira fase (3 anos) de treinamento, aprendizado 
e incorporação do conhecimento buscando gerar o 
máximo de eficiência na produção do tambaqui. Após 
a consolidação do modelo haveria a escalabilidade 
para as demais comunidades.

Etapa 02: 
Implantação de estrutura de beneficiamento 

Esta etapa prevê a construção de unidade de 
agregação de valor localizada em Porto de Moz e 
com capacidade de escala para receber e processar 
pelo menos 1 toneladas dia de tambaqui advinda 
dos tanques da Verde, e uma capacidade ociosa 
instalada de mais 1 tonelada para ampliação de outras 
comunidades num máximo de mais 1 tonelada dia, ou 
720 toneladas por ano.

Eventualmente essa unidade deveria ser planejada 
para num momento futuro ter capacidade produtiva 
ampliada, de forma a poder processar outros 
pescados no momento que a escala do projeto 
ampliar-se para outras comunidades da região. Esta 
unidade seria também responsável pela venda direta 
do pescado para distribuidores do Sudeste e Centro-
Oeste.

1. R$10,00/kg (receita) - R$7,07/kg (custo de produção) = R$ 2,93/kg (resultado estimado)

2. R$ 12,00/kg) (receita) - R$ 7,57/kg (custo de produção de R$ 7,07/kg + custo logístico 0,50/kg )= R$ 4,43/kg (resultado estimado)

Resultados potenciais

Considerando dados da EMBRAPA (2019), que avalia 
em torno de R$ 1.000.000,00 por tonelada o custo de 
implantação de um frigorífico, prevê-se o investimento 
de aproximadamente R$ 2.000.000,00 para atingir a 
capacidade de processamento de processar duas 
toneladas de pescado por dia.

Também para concluir a operação, é fundamental 
dotar o empreendimento de capital de giro para as 3 
safras anuais, o que totaliza o valor de R$ 2.725.200,00 
para a custear a produção de 360 toneladas de 
tambaqui no primeiro ano.

Totalizando estas rubricas temos um investimento 
de R$ 1.500.000,00 para implantar 2 módulos de 
piscicultura com capacidade cada de 180 toneladas 
cada (750.000,00 cada módulo), R$ 2.725.200,00 
de capital de giro e R$ 2,000.000,00 para implantar 
a unidade de beneficiamento totalizando assim um 
montante de R$6.725.000,00.

Considerando os dados da ACRIPAR de que há uma 
perda aproximadamente de 20% do tambaqui durante o 
processamento estaríamos atingindo aproximadamente 
288 toneladas ano de produção líquida. 

Considerando que na unidade de beneficiamento 
estaríamos gerando em torno de 21 postos3, teríamos 
um total na cadeia de valor (do tanque à indústria de 
beneficiamento) de 81 postos de trabalho.

Considerando que, segundo a mesma ACRIPAR, com 
o beneficiamento consegue-se aproximadamente 
dobrar a margem de lucro de comercialização do 
tambaqui teríamos um ganho líquido per capita de R$ 

8,86/kg ou R$ 8.860,00/tonelada em toda a cadeia 
de valor (do tanque à agregação de valor da unidade 
de beneficiamento) o que geraria um lucro bruto R$ 
2.870.640/ano com um valor per capita bruto mês de 
R$ 2.953,33 por cooperado.

A implantação da unidade de beneficiamento na 
segunda etapa requer a consolidação da fase anterior, 
pressuposto para garantir a escala e regularidade 
e manter o frigorífico da cooperativa sem elevada 
capacidade ociosa, o que poderia gerar prejuízos.

Finalmente, cabe assinalar que a modelagem final 
da proposta técnica de piscicultura dependerá da 
combinação de alguns fatores:

a) determinações exaradas pelo ICMBIO e outros 
órgãos governamentais sobre o licenciamento e 
eventuais condicionantes existentes para a piscicultura 
na Verde;

b) estudos executivos de engenharia e econômico-
produtivos que indiquem os tipos de tanques a serem 
utilizados (tanque escavado, tanque rede, tanque 
suspenso ou uma combinação), quantidades e a 
distribuição no território;

c) definição final das modelagens possíveis pelas 
comunidades beneficiárias.

Nesse sentido, os primeiros 2 dois anos do projeto 
são previstos justamente para, entre outras atividades, 
realizar os estudos prévios e licenciamentos 
dos projetos, além das pré-condições sociais, 
organizacionais e econômicas da cadeia.

3. Considera-se como parâmetro estudo da EMBRAPA para uma planta de processamento de pescado de 5 toneladas dia que segundo o estudo gera 21 

postos de tabalho. Ver:   Shirota, Oba e Sonoda (2000, p.15).
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Plano de 
desenvolvimento 
para a educação 
na Verde

114   

Gestão administrativa e financeira

Fundos Patrimoniais

Para o Instituto Interelos, há uma premissa fundamental na articulação 
das cadeias produtivas: a educação deve permear todos os processos 
e possibilitar a formação de líderes que garantam o desenvolvimento do 
território.

A interação da educação formal e a realidade local prevista pela pedagogia 
da alternância permite a formação de indivíduos com preparo técnico e 
visão sistêmica, aptos não só a contribuir para assistência técnica, mas 
também para exercerem papel de liderança nas organizações locais.

Essa estratégia demanda a existência de:
• gestão administrativa financeira eficiente;
• pedagogia alinhada com as atividades produtivas e estratégias de 

desenvolvimento do território;
• mecanismos de autofinanciamento para garantir sua perenidade 

independente do papel do Estado.

A gestão administrativa e financeira das escolas é um grande desafio 
entre as CFRs no Estado e foi a causa de fechamento de muitas delas. 
Para mitigar este problema, é necessário fomentar práticas de gestão 
adequadas à realidade da CFR, apoiando a escola a assumir a condução 
dessas atividades. Uma das propostas é alguma centralização na gestão 
dos recursos.

Em paralelo ao investimento na capacidade de gestão das escolas, 
é necessário garantir a continuidade dos recursos financeiros. Um dos 
mecanismos propostos para isso é a participação em fundos patrimoniais.
Também conhecidos como endowment funds ou fundos filantrópicos, 
são fundos de caráter permanente formados por recursos de doações 
de pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Os recursos são investidos no 
mercado financeiro por uma organização gestora, sendo que o montante 
principal é preservado e os rendimentos são revertidos para projetos 
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relacionados à finalidade social originalmente atrelada às doações. Esta 
natureza de fundo foi regulamentada pela Lei nº 13.800, de 4 de janeiro 
de 2019.

O objetivo de um fundo patrimonial é garantir a perenidade da instituição 
que ele apoia.  Trata-se, portanto, de um mecanismo financeiro que, 
aplicado às CFRs, permite evitar sua descontinuidade.

Este mecanismo não desonera o Estado da sua obrigação de financiar 
a educação, mas funciona como uma garantia para a operação da 
escola eliminando o risco de intermitência financeira causada pelo atraso 
nos repasses. Esta intermitência é um dos maiores desafios de gestão 
das CFRs, porque gera passivos trabalhistas, dívidas para a associação 
mantenedora da escola  e consequente impedimento de acesso a novos 
recursos.

FIGURA 31
Lógica de funcionamento do Fundo Patrimonial

Constituição do 
fundo

Criacão da 
Governança do 
Fundo (Estatuo)

Doação para uso 
no Ano 1  
Ex: $100.000,00

$100.000,00 $120.000,00

Orçamento anual deve ser compatível com os juros efetivos

$110.000,00$90.000,00

Doação do valor 
do principal Ex: 
$1.000.000,00

Manutenção 
do principal Ex: 
$1.000.000,00

Manutenção 
do principal Ex: 
$1.000.000,00

Manutenção 
do principal Ex: 
$1.000.000,00

Juros de 
aplicação Ano 1  
Ex: $90.000,00

Juros de 
aplicação Ano 2  
Ex: $120.000,00

Juros de 
aplicação Ano 3  
Ex: $110.000,00

Doação inicial Ano 1 Ano 2 Ano 3

Causa

fundos

Um Projeto Político Pedagógico 
integrado às cadeias de valor

O Projeto Político Pedagógico (PPP) é um documento elaborado de forma 
participativa junto à comunidade escolar para explicitar os fundamentos 
teóricos metodológicos, os objetivos, o tipo de organização e as formas 
de avaliações implementadas pela escola. Ele é passível de mudanças 
sempre que as circunstâncias, as reflexões, as finalidades sociopolíticas e 
culturais da escola exigirem e deve buscar sempre a autonomia da escola.

Essa conexão das escolas com a pedagogia da alternância está ligada 
desde a criação delas, onde o ambiente rural, vivido pelos produtores 
e famílias dos jovens, é considerado um elemento propulsor do 
conhecimento e assim facilita o aprendizado, sendo assim o que diferencia 

Os Desafios enfrentados  
pelas CFRs

Modelo de custeio 
Modelo tem amparo legal e, portanto, 
a possibilidade de custeio integral e/
ou compartilhado entre o Estado e as 
Famílias

Intermitência Financeira
Interrupções no fluxo de 
financiamento frequente provocando 
descontinuidade operacional e 
pedagógica

Círculo Vicioso Perverso
Inadimplência e passivos trabalhistas 
impedem o acesso a recursos, 
muitas vezes gerados pela própria 
fescontinuidade do fluxo financeiro 
público

Como o Fundo Patrimonital  
pode apoiar frente aos desafios

Continuidade
Criação de um mecanismo de 
financiamento que seja capaz de 
manter a escola operando sem 
descontinuidade mesmo quando 
sem recursos de outros parceiros ou 
Estado

Fortalecimento Institucional
Perante ao Estado e demais 
parceiros, na medida em que 
apresenta um projeto de baixo 
risco e com contrapartidas já 
estabelecidas (o principal)

Escalabilidade
Criação de um modelo que possa vir 
a ser adotado como política pública, 
uma vez que permite-se trocar 
doações anuais por fortalecimento 
de fundos que, no limite, evitam a 
necessidade de novas doações 
futuras. 

O que é necessário para viabilizar

Custos
A escola deve estabelecer um 
intenso controle sobre seus custos, 
mantendo-os em níveis adequados 
ao principal recebido como doação

Planejamento
A escola deve ter um bom plane-
jamento coletivo anual, de modo a 
permitir que mesmo com baixa con-
tribuição para além do principal, não 
tenha descontinuidade operacional

Expansão
A escola deve se colocar como o 
centro de desenvolvimento de novas 
atividades apoiem o desenvolvimen-
to econômico, social e ambiental 
local, permitindo que parte do resul-
tado econcômico seja portado ao 
Fundo, diminuimdo a dependência 
dos juros do fundo, reaplicando-os.
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essas escolas das escolas tradicionais são os instrumentos pedagógicos, 
que buscam maior integração entre a escola e a comunidade.

Na pedagogia da alternância, a integração entre escola e ambiente rural 
é o principal elemento propulsor do conhecimento, conforme é possível 
ver no exemplo da Escola Família Agroecológica do Macacoari (EFAM), 
no Amapá.

FIGURA 32
Proposta Pedagógica Escala Família do Macacoari, AP.

Governança

Sustentabilidade Direitos humanos Trabalho e renda
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Organização 
comunitária
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O que nos 
diferencia?

Etapas recomendadas

A convergência entre a educação e a cadeia produtiva tem como objetivo 
garantir a perenização da cadeia no longo prazo, com produtores e 
cooperados mais bem preparados que seus predecessores, capazes de 
agregar maior tecnologia e gestão ao longo de todo o ciclo, do campo 
ao mercado, não se limitando ao universo tecnológico, mas também com 
visão crítica do contexto político e do fortalecimento das pautas sociais e 
políticas públicas da região onde vivem e produzem.

A própria Verde pode ser considerada um grande laboratório para as 
atividades pedagógicas da escola. A sua diversidade de ambientes 
potencializa as opções de implementação de técnicas de manejo 
alinhadas com as necessidades das cadeias definidas pelo território. 
A partir da priorização de cadeias como o açaí e o pescado, conforme 
proposto por esse estudo, haverá a demanda de conexão com a 
educação. É neste momento em que é crucial discutir um PPP alinhado 
com os objetivos do território.

Para revisão do PPP é necessário mobilizar a rede de atores que estão 
envolvidos com o território onde será construída a escola, entre eles, 
sócios, alunos egressos, pais, prefeitura, universidade, e parceiros, como 
a FVPP e a ARCAFAR para fazer as adequações necessárias ao projeto e 
garantir sua conexão aos desafios enfrentados de desenvolvimento local.

a) Criação/Revisão/Fortalecimento da Associação mantenedora  
da CFR Porto de Moz

b) Estruturação de acesso ao Fundo Patrimonial  (elaboração do projeto 
que vai ser submetido ao Fundo Patrimonial)

c) Estudo locacional e edificação da escola (projeto e construção)

d) Estruturação da equipe de gestão administrativa e financeira

e) Elaboração, revisão e aprovação do Projeto Político Pedagógico

f) Formação de quadros técnicos e administrativos
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Modelo de  
atuação em direitos 
humanos

120   

Os temas de direitos humanos devem ser abordados a partir de três 

estratégias: prevenção, proteção e promoção. O quadro abaixo resume 

as ações sugeridas.

Temas Prevenção Proteção Promoção

Direito ao trabalho 
decente

⋅ Contribuir para que as famílias 
da Resex passem a sobreviver de 
um trabalho que tenha um retorno 
justo e satisfatório, e que não seja 
insalubre, ilegal e/ou vexatório.
⋅ Estimular que as políticas 
remuneratórias e de distribuição 
de sobras das entidades sejam 
coerentes com a perspectiva de 
uma prática de negócios sociais 
inclusivos pautados no lucro justo e 
no respeito socioambiental

⋅ Adotar medidas de proteção 
social, incluindo planejamento de 
pisos remuneratórios, no intuito de 
que todos os membros tenham 
direitos iguais aos recursos 
econômicos (erradicação da 
pobreza)

⋅ Criar estratégias que apontem 
para a garantia da igualdade de 
oportunidades e redução das 
desigualdades de resultados, 
adotando políticas internas, 
especialmente fiscal, salarial e de 
proteção social, direcionadas a 
alcançar progressivamente uma 
maior igualdade
⋅ Fortalecer a articulação social 
e mobilização comunitária das 
entidades e cadeias produtivas em 
análise

Direito à educação ⋅ Realizar levantamento da situação 
formal educacional de todos os 
cooperados e familiares no intuito 
de criar plano de trabalho para 
incentivo da educação inclusiva, 
equitativa e de qualidade de toda a 
comunidade escolar envolvida na 
organização

⋅ Encaminhar para entidades que 
integrem a rede de proteção de 
direitos humanos possíveis casos 
de violação envolvendo a não 
prestação do direito universal à 
educação

⋅ Incentivar a qualificação/ formação 
avançada dos educadores
⋅ Colaborar para a melhoria 
das instalações físicas das 
escolas, bem como para a sua 
sustentabilidade financeira
⋅ Contribuir para o aprimoramento 
do plano político pedagógico das 
escolas, no intuito de garantir 
uma formação que possibilite o 
desenvolvimento de habilidades 
relevantes, inclusive competências, 
técnicas e profissionais, para 
emprego, trabalho decente e 
empreendedorismo.

Direito à saúde básica ⋅ Criar mecanismo interno na 
cooperativa voltado para a 
obtenção da segurança alimentar 
e melhoria da nutrição das famílias 
dos cooperados (erradicação da 
fome)

⋅ Buscar soluções alternativas 
para melhorar o acesso a bens 
e serviços (públicos e privados) 
das comunidades envolvidas, 
especialmente o atendimento de 
saúde básica dos comunitários 
e de saneamento básico das 
comunidades.

⋅ Promover saúde e bem estar, 
por meio do desenvolvimento 
de campanhas preventivas de 
saúde no âmbito das cooperativas, 
escolas e comunidade. (Ex.: 
doenças transmissíveis, acidentes, 
abuso de álcool, droga e tabaco)
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Inserção das mulheres 
como protagonistas 
na cadeia de valor

⋅ Auxiliar a criação de estratégias 
para envolvimento e engajamento 
dos diferentes grupos sociais e 
classes de trabalhadores de cada 
cadeia

⋅ Criar mecanismo interno na 
cooperativa (auditoria DH) voltado 
para a eliminação, no âmbito da 
cadeia produtiva, de:

 - discriminação na prestação de 
serviço

 - todas as formas de violência
 - abuso, exploração, tráfico e 

todas as formas de violência e 
tortura contra crianças e mulheres

⋅ Estimular a igualdade de gênero 
a partir da adoção de regras que 
atuem para:

 - a elimação de práticas 
discriminatórias contra mulheres e 
meninas

 - a eliminação de formas de 
violência contra mulheres e 
meninas

 - o formento da participação de 
mulheres em todas as etapas e 
esferas da cadeia de valor

Formação e 
desenvolvimento 
dos jovens - futuras 
lideranças

⋅ Desenvolver atividades 
que despertem o interesse 
e possibilidade dos jovens 
continuarem na Resex

⋅ Criar um programa de incentivo 
ao jovem para adesão à escola e 
permanência no campo

⋅ Propiciar espaços de participação 
e protagonismo comunitários, 
estimulando a participação 
diversificada dos atores sociais, 
com espescial atenção para o 
envolvimento de jovens, mulheres, 
idosos, comunidades tradicionais 
e pessoas com deficiência 
(acessibilidade)

Perspectiva 
transversal

⋅ Tomar medidas para evitar que o 
trabalho gere situações de violação 
de direitos
⋅ Atualizar permanentemente a 
compreensão mínima da situação 
política do território em foco 
equalizando as abordagens, 
contatos e entrevistas de modo a 
evitar o acirramento de disputas ao 
longo do trabalho.
⋅ Analisar o perfil comunitário das 
iniciativas em foco, no intuito de 
compreender se há possíveis 
situações de vulnerabilidade, 
desigualdade e opressão 
existentes entre os diferentes 
grupos participantes da cadeia 
produtiva, bem como se existem 
medidas vigentes voltadas para 
equalização dessas situações 
desvantajosas

⋅ Analisar em profundidade casos 
de violação de direitos humanos 
que por ventura sejam relatados 
durante o trabalho, realizando 
encaminhamentos pontuais para 
entidades que integrem a rede de 
proteção de direitos humanos
⋅ Estimular a articulação das 
entidades que integram a rede de 
proteção de direitos humanos do 
território

⋅ Fortalecer a articulação social 
e mobilização comunitária das 
entidades e cadeias produtivas em 
análise. 
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Políticas 
públicas

124   

Uma dimensão fundamental na estruturação e consolidação das cadeias 
produtivas na Verde são as políticas públicas aplicáveis ao território. 
Para mapear esta dimensão, foi feito um levantamento de estudos, 
teses, pareceres, artigos acadêmicos e legislação envolvendo os temas 
“políticas públicas”, “Resex Verde Para Sempre” e “cadeias produtivas da  
sociobiodiversidade”. Também foram realizadas entrevistas com  atores-
chave locais, acadêmicos e articuladores de organizações da sociedade 
civil com atuação na VERDE. 

O objetivo deste momento preliminar de análise foi produzir um panorama 
geral das políticas públicas em relação ao território, compilado em um 
relatório que serviu de ponto de partida para a segunda fase, de análise 
em profundidade.

Na fase de análise em profundidade, os dados foram sistematizados para 
identificar os principais pontos existentes e a serem  desenvolvidos em 
matéria de políticas públicas, como condicionantes ou fomentadoras do 
impulsionamento das cadeias produtivas.   

Para esse exercício, em lugar de analisar os ciclos das políticas - da 
formação de agenda até a avaliação, em leitura muito comum na esfera 
pública e academia - ou mesmo em lugar de setorizar políticas nas 
esferas municipal, estadual e federal, buscamos posicionar o morador 
da Verde (comunitário/produtor) no centro da investigação, inspirados na 
experiência retratada no estudo de Cenamo (2021).

Essa escolha deve-se ao fato de que as cadeias produtivas da 
sociobiodiversidade envolvem múltiplas abordagens, que vão desde as 
políticas públicas relacionadas ao clima, floresta, agricultura, uso da terra 
e sistemas alimentares no país, até análises mais específicas quanto aos 
mecanismos de participação política, transparência e fiscalização de 
determinadas políticas vigentes, sendo certo que para cada um desses 
temas existe uma constelação de especificidades e desdobramentos 
que não admitem generalizações. 

Esse recorte analítico atende portanto ao desafio de se olhar para as 
diferentes dimensões possíveis relativas a políticas públicas mantendo-
se a coesão lógica do estudo por meio do foco nas cadeias produtivas. 

Definida a linha de atuação, buscamos destacar de forma exemplificativa 
as políticas públicas com incidência mais relevante para aqueles que 
buscam empreender nas cadeias produtivas da Verde, classificando-as 
em três macro etapas da cadeia produtiva: 
• Base produtiva: envolve todas as atividades relacionadas com a 
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produção (coleta, manejo, extrativismo, pesca, 
etc) 

• Agregação de valor: envolve todas as 
atividades de verticalização na cadeia produtiva 
(beneficiamento)

• Mercado: envolve todas as atividades de 
estruturação de mercados e comercialização

Entendemos que, quando há um esforço coletivo 
no sentido de estruturar uma cadeia produtiva 
há um roteiro a ser seguido. Nesse caminho, não 
somente avaliamos a interação com políticas públicas 
existentes, como também identificamos os desafios e 
lacunas que, uma vez superados, poderiam impactar 
positivamente nas cadeias.

Paralelamente investigamos iniciativas e boas 
práticas relacionadas a políticas públicas nas cadeias 
produtivas da sociobiodiversidade para identificar: (i) as 
principais dimensões relacionadas a políticas públicas 
para as cadeias produtivas da sociobiodiversidade; (ii) 
desafios e propostas de solução para esses desafios; 
e (iii) propostas para consolidar um plano de ação 
para a Verde.

Finalmente, a conjugação desses elementos com 

os demais produtos do projeto apontou o Comitê 
de Desenvolvimento Sustentável (CDS) como ator 
estratégico para o desenvolvimento de um plano de 
ação voltado para a estruturação e fortalecimento das 
cadeias produtivas na Verde.    

Com isso chegamos a uma estrutura base de agenda 
de políticas públicas (proposta de intervenção) que 
serve como elemento orientador para monitoramento 
e defesa de direitos pelos atores locais, especialmente 
o Comitê de Desenvolvimento Sustentável de 
Porto de Moz que se apresenta como organização 
da sociedade civil com vocação para advocacy, 
acompanhamento e implantação de políticas públicas 
no território.

Esperamos assim, fortalecer um elo importante das 
cadeias produtivas da sociobiodiversidade, por meio 
da disseminação de conhecimentos para construção 
democrática de políticas públicas integradas e 
coerentes, que tratem de forma sistêmica os 
desafios de estruturação das atividades econômicas 
sustentáveis na Verde. 

O desafio é olhar para as diferentes 
dimensões possíveis relativas a políticas 
públicas mantendo-se o foco no 
desenvolvimento das cadeias produtivas

De acordo com o recorte proposto, realizamos o levantamento de 
políticas públicas relevantes para as cadeias produtivas da VERDE e as 
separamos de acordo com o tipo de política e etapa da cadeia produtiva 
a que melhor corresponderia. 

Dentre os achados desse levantamento, destacamos:
 
• Tendência a maior número iniciativas de políticas públicas relacionadas 

com as etapas da base produtiva.
• Menor quantidade de iniciativas em políticas públicas relacionadas 

com a etapa agregação de valor, com a concentração em concessão 
de incentivos fiscais. Também é frequente a concessão de doações 
de imóveis públicos para construção de empreendimentos que 
comprovadamente geram benefícios para a sociedade. 

• Diversos esforços de fomento relacionados à etapa de mercado em 
todas as esferas (municipal, estadual e federal), com destaque para 
compras públicas e institucionais, especialmente nas atuais políticas 
ligadas a sistemas alimentares.  

• Política regulatória: Programa 
Nacional de Universalização do 
Acesso e Uso da Energia Elétrica – 
Luz para Todos  (Lei nº 4.873/2003). 
Foram instalados 2.334 sistemas off-
grid de energia fotovoltaica na Resex 
Verde Para Sempre.

• Política distributiva: Seguro 
Desemprego para pescador 

profissional (Seguro Defeso) Lei nº 
10.779/2003 (Decreto nº 8.424/2015)

• Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar 
– Pronaf (Decreto nº 1.946/1996)

• Política Nacional da Agricultura 
Familiar e Empreendimentos 
Familiares Rurais, incluindo 
extrativistas e pescadores artesanais 

(Lei nº 11.326/2006) 
• Programa Nacional de 

Financiamento da Ampliação e 
Modernização da Frota Pesqueira 
Nacional - Profrota Pesqueira (Lei nº 
10.849/2004). 

• Subvenção econômica ao preço 
do óleo diesel consumido por 
embarcações pesqueiras nacionais 

Políticas públicas com incidência 
mais relevante nas cadeias 
produtivas da VERDE  

Base Produtiva
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(Lei nº 9.445/1997, regulamentada 
pelo Decreto nº 7.077/2010)

• Política constitutiva: Plano 
Amazônia (Resolução nº 3/2021): 
o programa possui como um de 
seus 4 eixos, “assegurar alternativas 
socioeconômicas à população, de 
forma sustentável ambientalmente. 

• PROPESCA (Decreto-lei 189/1994) 
- Projeto de monitoramento e 
gestão participativa da pesca 
artesanal como instrumento de 
desenvolvimento sustentável em 
comunidades da região amazônica, 
com abrangência nos estados 
do Pará, Roraima e Tocantins. 
Investimento do Fundo Amazônia, 
coordenação Embrapa Pesca e 
Aquicultura e parceiros.

• Programa de Desenvolvimento 
da Cadeia Produtiva do Açaí no 
Estado do Pará - PROAÇAÍ. Tinha 
como objetivo o aumento da 
produção do açaí no Estado do 

Pará, através da melhoria do manejo 
e enriquecimento dos açaizais 
situados nas regiões de integração 
produtoras do Marajó e Baixo 
Tocantins, além da massificação da 
implantação e manejo de açaizeiros 
irrigados em áreas de terra firme do 
Estado do Pará, no período de 2016 
a 2020. 

• Programa Áreas Protegidas da 
Amazônia – ARPA (Decreto nº 
8505/2015 – tem como principal 
meta apoiar a conservação e uso 
sustentável de 60 milhões de 
hectares da Amazônia brasileira até 
2039.

• Programa Amazônia Mais (Portaria 
do MMA nº 288/2020) – Institui 
o Programa de Pagamentos por 
Serviços Ambientais – Floresta+, 
no âmbito do Ministério do Meio 
Ambiente. 

• Programa  Estadual  de Qualidade 
do Açaí (PEQA), objeto do Decreto 

Estadual nº 250/11,  é coordenado 
pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Agropecuário e 
da Pesca (SEDAP)  e envolve 14 
instituições, de natureza pública 
e privada, e tem por objetivo a 
introdução de boas práticas em 
toda a extensão da cadeia produtiva 
(produção agrícola, transporte, 
comercialização, fabricação artesanal 
e industrial), de modo a garantir 
padrão de qualidade do produto.

• Plano Estadual Amazônia Agora 
(PEAA) – Programa Territórios 
Sustentáveis (Decreto Estadual nº 
344/2019) – programa que tem 
por finalidade fomentar cadeias 
produtivas da sociobiodiversidade 
no Estado do Pará por meio de 
ações de desenvolvimento territorial 
participativo e pacote de benefícios 
que envolvem tecnologia da 
informação, inovação, pesquisa, 
ciência e tecnologia.

• Políticas redistributivas: Decreto 
nº 1.522/2016 - Dispõe sobre a 
concessão de incentivos e isenções 
para a indústria do Açaí e dá outras 
providências (ICMS). O prazo do 
benefício fiscal é de 15 anos a contar 
da data da publicação da Resolução 
no Diário Oficial do Estado. A 
Cooperativa Agrícola Mista de 
Tomé-Açú (CAMTA) recebeu isenção 
do pagamento referente a tributos 
pelas saídas internas de polpa de 

açaí, cupuaçu e cacau referente 
ao imposto sobre circulação de 
mercadorias (ICMS) gerando uma 
economia de cerca de R$ 3,5 
milhões.

• Lei nº 6.912/2006 - Dispõe sobre 
incentivo fiscal e isenção aplicável 
aos empreendimentos da indústria 
do pescado (ICMS).

• Política constitutiva: Plano Estadual 
Amazônia Agora (PEAA) – 
Programa Territórios Sustentáveis 

(Decreto Estadual nº 344/2019) – 
programa que tem por finalidade 
fomentar cadeias produtivas da 
sociobiodiversidade no Estado 
do Pará por meio de ações 
de desenvolvimento territorial 
participativo e pacote de benefícios 
que envolvem tecnologia da 
informação, inovação, pesquisa, 
ciência e tecnologia.

Agregação de valor

• Políticas distributivas: Programa 
Alimenta Brasil (antigo Programa 
de Aquisição de Alimentos – PAA) 
- Medida Provisória nº 1.061/2021, 
art. 29

• Programa Nacional de Alimentação 
Escolar – PNAE (Lei n° 11.947/2009)

• Política de Garantia de Preços 
Mínimos para os Produtos da 
Sociobiodiversidade (PGPM-Bio)

• Lei nº 8.427/1992: autoriza a 
concessão de subvenção 
econômica a produtores rurais e 
suas cooperativas sob a forma de 
equalização de preços de produtos 

agropecuários de origem animal 
provenientes de manejo sustentável.

• Política redistributiva: Decreto 
nº 4.676/2001, define regras 
específicas para alguns produtos 
da sociobiodiversidade, tais como: 
castanha-do-pará, polpa de açaí, 
polpa de cupuaçu, cacau, mel 
e palmito. Os benefícios fiscais 
da regulamentação para esses 
produtos se aplicam em três esferas 
de comercialização – interna ao 
Estado do Pará (local), interestadual 
e exterior.

• Políticas constitutivas: Decreto nº 

8.073/2016: promulga o Acordo 
de Comércio Preferencial entre o 
Mercado Comum do Sul (Mercosul) 
e a União Aduaneira da África Austral 
(Sacu) que, dentre outros pescados, 
prevê o comércio preferencial de 
pirarucu.

• Programa Áreas Protegidas da 
Amazônia (ARPA) - formação 
e capacitação, fortalecimento 
da organização comunitária, 
gestão integrada de Unidades 
de Conservação, produção 
agroecológica e terras indígenas.  

Mercado

Para a sistematização das principais dimensões relacionadas com políticas 
públicas, sob a perspectiva das cadeias produtivas da Verde, conjugamos os 
dados levantados no panorama geral das políticas públicas existentes com a 
base de informações que foram sendo coletadas ao longo da execução do 
projeto (visitas a reserva, encontros na sede do CDS, entre outros).

Chegamos assim em 10 dimensões principais, a serem utilizadas como 
estrutura base para desenvolvimento de um plano de ação de políticas 
públicas para acompanhamento e monitoramento das cadeias produtivas 
por esse importante viés. 

Optamos por “dimensões base” porque, quando se trata de políticas 
públicas, trata-se de processo dinâmico que exige acompanhamento 
contínuo, acrescentando ou excluindo pautas e fazendo ajustes num 
processo natural de amadurecimento.

As dimensões base a que chegamos são:

Sistematização das principais dimensões 
relacionadas a políticas públicas sob a 
perspectiva das cadeias produtivas da 
sociobiodiversidade
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Principais Desafios

• Os atores da cadeia, em especial as cooperativas e associações, 
ainda apresentam fragilidades tecnológicas e gerenciais com 
reflexos em boas práticas, condições de trabalho, negociação, 
rastreabilidade, tratamento de resíduos, entre outros.

• Falta assistência técnica de qualidade para o açaí e para o pescado 
(captura ou piscicultura).

• Não existem soluções que observam as especificidades da 

produção de base comunitária (agricultura familiar, extrativismo)

Propostas de encaminhamentos
• ATER deve ser feita por equipes multidisciplinares, com equidade de 

gênero e saberes, com a incorporação de técnicos(as) oriundos(as) 
da região atendida, para que a troca de saberes e experiências 
locais no manejo dos ecossistemas fique no território.

• Incentivar pesquisa, desenvolvimento e inovação para as cadeias.
• Melhorar as tecnologias, capacidades e conhecimentos sobre 

boas práticas de coleta/captura, pós-colheita/pós-captura, 
beneficiamento, financiamento, legislação, gestão agroindustrial, 
gestão sanitária, e tratamento de resíduos, para cooperativas, 
associações e produtores individuais.

• Políticas de ciência, tecnologia e inovação orientadas pelo 
paradigma agroecológico para que as necessidades tecnológicas, 
mercantis e industriais se realizem de forma acessível aos diferentes 
elos das cadeias.

• Políticas de crédito e assistência técnica e extensão rural (ATER) 
devem ser obrigatoriamente articuladas para ocorrerem juntas. 
Além disso devem ser adequadas à realidade e especificidades das 
cadeias.

Principais Desafios

• As principais carências de informações são referentes a origem e 
rastreabilidade, volumes de produção, padrões de sustentabilidade 
adotados nas cadeias, preços e informações de mercado (interno e 
externo)

• Muita informalidade nas cadeias
• Os sistemas censitários e estatísticos brasileiros não conseguem 

capturar a relevância econômica das cadeias do açaí e pescado em 
sua totalidade

01

02

Desenvolvimento rural
(ciência, tecnologia, inovação, 
crédito e assistência técnica)

Base de dados das  
cadeias produtivas
(sistema contínuo censitário e 
estatístico)

Principais Desafios

• Regime burocrático vigente privilegia a Informalidade
• Poucas iniciativas em matéria de incentivos fiscais para cadeias 

produtivas da sociobiodiversidade

Propostas de encaminhamentos
• Acompanhar os trabalhos de formulação de incentivos fiscais para 

produtos transacionados dentro do Estado do Pará e aplicação de 
alíquota diferenciada para as operações de comércio interestadual e 
exportação para outros países. 

• A partir da receita advinda de alíquota diferenciada aplicada sobre 
os produtos das cadeias do açaí e pescado, comercializados 
no mercado interestadual e internacional, desenvolver um fundo 
próprio para investimento em desenvolvimento e fortalecimento das 
respectivas cadeias de valor.

• Aplicação de isenção fiscal sobre operações de beneficiamento e 
transformação do pescado.

Propostas de encaminhamentos
• Criação de sistema de registro e contagem de produtos exportados 

por transação interestadual e internacional que não possuem 
código no sistema de Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 
ou que não são computados internamente. Viabilizar a elaboração 
de estatística com informações compatíveis adotando códigos 
específicos para os produtos locais e não para produtos genéricos.

• Mapeamento e cadastramento dos agentes indutores das cadeias, 
contemplando a geolocalização da produção.

• Construção de um sistema contínuo de base de dados das cadeias 
do açaí e pescado, com coleta e atualização de dados, alimentado 
por informações dos agentes locais indutores da oferta dos 
produtos (cadeia principal), contemplando: produção local, setores 
de beneficiamento e transformação rural e em centros urbanos, 
setores de comercialização rural e em centros urbanos.

03

Incentivos Fiscais e 
redistribuição de renda
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Principais Desafios

• Grande dificuldade de acesso às linhas de crédito do PRONAF 
(atualmente suspenso).

• Dificuldade de capital de giro e recursos para investimentos 
fragilizam a gestão da qualidade, rastreabilidade, boas práticas nas 
cadeias, em especial para os empreendimentos comunitários.

Propostas de encaminhamentos
• Adequar as condições de elegibilidade para acesso ao PRONAF 

(Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar).
• Criar agenda positiva com instituições financeiras na Amazônia para 

acesso ao PRONAF.
• Promover a formação de técnicos ativadores de crédito nas 

comunidades e nos empreendimentos comunitários.
• Apoiar linhas de crédito para agroindústrias, em especial para 

armazenamento e redução da variabilidade de preços.
• Apoiar novas modalidades de investimento de impacto para as 

cadeias.

Principais Desafios

• Ainda não existe uma associação representativa específica para 
a cadeia do açaí, ou uma câmara setorial federal para abrigar as 
especificidades da sua agenda. Falta articulação, coordenação e 
comunicação entre os elos da cadeia.

• Com relação a cadeia do pescado, embora existam instituições 
representativas do setor, ainda apresentam agendas e interesses 
territorializados.

Propostas de encaminhamentos
• Participar e apoiar fóruns e/ou mesas setoriais
• Fomentar a criar uma câmara setorial federal para o açaí
• Incentivar os Diálogos Pró-Açaí
• Incentivar os Diálogos Pró-Manejo comunitário do pescado

04

05

Acesso a crédito ou 
financiamento

Governança

Principais Desafios

• É preciso que se estabeleça mais mecanismos de remuneração 
pelos serviços ecossistêmicos de manutenção da floresta em pé (e 
seus múltiplos serviços) pelas comunidades da VERDE, tais como a 
implementação de instrumentos econômicos como pagamento por 
serviços ambientais (PSA) associados as cadeias de produção.

Propostas de encaminhamentos
• Institucionalizar a implementação de precificação dos serviços 

ambientais via PSA produto-produtor, vinculando o serviço ambiental 
provisionado pela conservação florestal ao produto e ao produtor 
das cadeias.

• Quantificação dos serviços ambientais, tais como o estoque e o 
sequestro de carbono embutidos nos respectivos produtos.

Principais Desafios

• É importante traduzir para o consumidor não somente os serviços 
ambientais prestados na cadeia produtiva, mas também dar garantia 
de origem, transparência e rastreabilidade da cadeia, a exemplo do 
selo Origens Brasil, desenvolvido pelo Instituto Socioambiental (ISA) 
em parceria com Imaflora. 

• Tanto a cadeia do açaí quanto do pescado carecem de sistemas de 
rastreamento da origem das respectivas matérias primas.

Propostas de encaminhamentos
• Instituição de programa de rastreabilidade e certificação das origens 

e dos benefícios de serviços ambientais embutidos nos produtos 
vinculados as cadeias de açaí e pescado

• Desenvolvimento tecnológico para construção de sistemas de 
rastreabilidade das produções a partir de sistemas de dados 
integrados

• Desenvolvimento de sistema de certificação de serviços ambientais 
embutidos nos produtos da EcoSocioBio-PA associados ao bioma 
amazô - nico, junto a agentes da cadeia de valor e em parceria com 
instituições certificadoras.

06

07

Pagamento por serviços 
ambientais prestados 

Sistemas de atribuição de 
valor à cadeia produtiva
(rastreabilidade, certificação de 
origem, serviços ambientais 
prestados)
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Principais Desafios

• A falta de clareza sobre a sustentabilidade do açaí e pescado pode 
trazer riscos e reduzir oportunidades no mercado. Questões como 
trabalho degradante, manejo responsável e sustentável e o comércio 
ético entre comunidades e empresas são pontos críticos.

• Não existem estratégias e esforços conjuntos de campanha setorial. 
Os consumidores do centro-sul do Brasil e de outros países sabem 
pouco sobre as características produtivas e externalidades positivas 

do açaí.

Propostas de encaminhamentos
• Disseminar mais informações sobre padrões de sustentabilidade 

para as cadeias produtivas da VERDE.
• Promover maior interação entre políticas públicas e padrões de 

sustentabilidade: orgânicos, comércio justo, Forest Stewardship 
Council (FSC), Union for Ethical Biotrade (UEBT), entre outros.

• Gerar alternativas de financiamento para diminuição dos custos de 
adoção de padrões de sustentabilidade.

• Criar uma estratégia setorial de diferenciação do açaí e pescado 
sustentáveis da Amazônia, em conjunto com a indústria.

Principais Desafios

• Os canais de distribuição e consumo artesanais ainda sofrem de 
recorrentes problemas sanitários (doença de Chagas no caso do 
açaí e urina preta no caso do pescado).

Propostas de encaminhamentos
• Promover a articulação, pactos e acordos com os canais de 

distribuição e consumo locais.
• Investir em capacitação técnica para o manejo comunitário do 

pescado.
• Melhorar as capacidades técnicas e conhecimentos das batedeiras 

e fornecedores de açaí, para as boas práticas de produção, 
legislação e a gestão sanitária.

• Fomentar o diálogo entre órgãos de fiscalização e produtores 
comunitários para fortalecimento do diálogo democrático no 
território.

09

08

Sensibilização do mercado 
consumidor

Aspectos sanitários

Uma vez definidas as dimensões base a serem trabalhadas restava o 
desafio de como gerar condições para fomentar a estruturação das 
cadeias produtivas do açaí e pescado, por meio do acesso a políticas 
públicas diversas, existentes e a serem formuladas. 

Um caminho possível, inspirado tanto em práticas ancestrais de nossos 
povos originários quanto na arquitetura peer to peer (BAUWENS et al, 2019) 
é o de atuação em rede na qual cada participante (ou elo) desta rede é 
também um servidor autônomo, que ajuda a manter todo o sistema em 
funcionamento. 
Por essa perspectiva, esferas de governo, organizações da sociedade 
civil, comunitários e demais atores envolvidos no contexto da Verde 
constituem os elos de uma rede sistêmica e interdependente, na qual 
cada elo tem sua importância e autonomia.

Seguindo a proposta do projeto concentramos esforços, num primeiro 
momento, em identificar boas práticas a serem incentivadas, bem como 
lacunas que, se preenchidas, podem incrementar as relações entre 
Estado e sociedade civil, com foco no fortalecimento do protagonismo 
do Comitê de Desenvolvimento Sustentável como agente multiplicador 
do território.

Para boa parte das políticas públicas analisadas há previsão de 
experiências de participação da sociedade civil em alguma esfera de 
decisão. Essas experiências envolvem, tanto instâncias permanentes - 
tais como conselhos e comitês -, quanto audiências e consultas públicas 
- processos eventuais, e via de regra mais esporádicos. 

Embora a participação da sociedade civil seja um dos elementos 
determinantes para o sucesso na implementação de políticas públicas, a 
força dos atores societais incluídos tende a ser consideravelmente menor 
do que a dos estatais, pelo menos se consideradas as diferenças em seu 
poder de voto e sua presença minoritária nas reuniões.

Essa desigualdade ocorre também no âmbito da própria sociedade civil. 
De maneira geral, mesmo que tenham assentos garantidos nas instâncias 

Organizações da sociedade civil, 
participação social e o protagonismo do 
Comitê de Desenvolvimento Sustentável 
na VERDE
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permanentes, os segmentos mais vulneráveis - 
sobretudo os representantes das comunidades 
tradicionais - são menos capazes de garantir uma 
presença frequente. Sua ausência, por sua vez, 
acentua a representatividade dos atores com maiores 
recursos, principalmente os representantes de 
organizações da sociedade civil e do setor produtivo, 
o que pode gerar desigualdades de poder na tomada 
de decisões sobre as políticas públicas.

No tocante à cadeia produtiva do pescado, os 
conflitos envolvendo os acordos de pesca constituem 
um elemento adicional: o papel do Estado no 
fortalecimento de sistemas locais de governança. As 
pesquisas realizadas até aqui revelam que é possível 
construir sistemas de governança para recursos de 
uso comum, mas, em alguns casos, os sistemas 
podem ser fragilizados sem o reconhecimento e 
apoio do Estado. Não obstante o papel do Estado 
no fortalecimento dos sistemas de governança local, 
uma intervenção que negue os sistemas locais pode, 
em vez de fortalecê-los, fragilizá-los. 

Com base nos resultados detalhados ao longo do 
relatório, as principais recomendações relacionadas 
à participação social nas políticas públicas apontam 
para:

• Avaliar as experiências de participação que 
deixaram de atuar ou não chegaram a sair do 
papel, incluindo a retomada de discussões 
sobre a validação dos acordos de pesca das 
comunidades. Nesse âmbito, a presença do CDS 
no território e sua força política podem contribuir 
de forma estratégica para a aceleração dos 
processos de conscientização política, advocacy, 
implementação e avaliação das políticas públicas 
incidentes no território sempre lembrando do 
papel do gestor da unidade de conservação..

• Revisar as composições das instâncias perma-
nentes em que a representação da sociedade 
civil é minoritária em relação à representação do 
Estado (nas esferas Federal, Estadual e Municipal); 

• Estabelecer incentivos para a participação de atores 

da sociedade civil pertencentes às comunidades 
tradicionais nas reuniões das instâncias permanen-
tes onde possuem assentos. Exemplos incluem 
apoio por meio de diárias e passagens;

• Estabelecer medidas que facilitem o acompanha-
mento das reuniões por parte da sociedade civil, 
tais como transmissões online ao vivo e possibili-
dade de participação à distância; 

• Revisar as regulamentações que preveem, 
em cada política, a realização de audiências 
e consultas públicas, incluindo regras sobre 
circunstâncias em que devem ser convocadas, 
transparência da convocação, dos documentos 
que serão apresentados e discutidos no evento 
e dos registros das falas realizadas. Também 
definir regras para a publicação de respostas aos 
questionamentos realizados pelos participantes 
das consultas.

Os diagnósticos realizados ao longo do projeto, 
juntamente com as recomendações de políticas 
públicas (agenda inicial proposta) constituem um 
ponto de partida para esse processo, servindo como 
documentos de referência para cocriação de um plano 
de ação inicial em  políticas públicas juntamente com 
o CDS e outros atores locais que estejam interessados 
em fortalecer a participação política no território.
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Análise preliminar 

Este estudo contou com uma perspectiva metodológica de análise de 
dados baseado em estudo de caso que combina o uso de diferentes 
métodos qualitativos para a coleta de dados. A justificativa principal para o 
uso desses métodos é a sua capacidade para fornecer descrições ricas de 
fenômenos complexos (Sofaer 1999).  O método de estudo de caso permite 
ao pesquisador lidar com uma ampla variedade de evidências, e faz uso de 
documentos, artefatos, entrevistas e observações (Yin, 2001). A análise de 
dados foi baseada em descrição interpretativa (Thorne et a 2004). Descrições 
interpretativas geralmente envolvem múltiplas estratégias de coleta de dados 
para evitar o que Sandelowski (2002) refere-se como uma ênfase ingênua 
nos dados da entrevista combinada com uma negligência do mundo material 
que levou a pesquisas que não oferecem interpretações abrangentes e 
contextualizadas de seus fenômenos centrais de interesse.

A fase preliminar teve caráter exploratório para propiciar maior familiaridade 
com o problema. Contou com dois métodos de coleta: (i) revisão bibliográfica, 
(ii) entrevistas com informantes-chave. A partir dessas percepções, foi feito um 
mapeamento de atores e iniciativas no território. A análise preliminar teve como 
objetivo conduzir um estudo de caracterização do cenário socioeconômico, 
político e institucional regional. Dentre os objetivos específicos desta etapa, 
buscou-se: (i) construir o cenário socioeconômico, político e institucional regional 
no qual a VERDE está inserida; (ii) avaliar aspectos histórico-culturais de formação 
e conformação da VERDE; e (iii) analisar a espacialidade regional das cadeias 
produtivas da VERDE. 

Esta fase utilizou-se dos seguintes instrumentos de coleta de dados:

1. levantamento bibliográfico e formulação das questões norteadoras da 
pesquisa;

2. levantamento de informações através do contato com pessoas que tenham 
atuação ambiental, social e política na Resex Verde Para Sempre. 

A revisão bibliográfica se iniciou com a análise do Plano de Manejo Florestal (PMF) 
da Verde, publicado em 2020. Em seguida, foi realizado um levantamento das 
principais pesquisas e ações já realizadas ou em curso na VERDE, especialmente 
em relação ao tema de desenvolvimento sustentável de cadeias produtivas. 
Na sequência, foram ampliadas as fontes de referências visando à revisão 
estruturada focada nas principais questões de trabalho, por meio de uma planilha 
de fichamento bibliográfico.
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As entrevistas com informantes-chave ocorreram inicialmente com representantes 
da CLUA e outros parceiros com atuação direta na VERDE. Posteriormente foram 
incluídos informantes de conhecimento prévio da equipe InterElos e que possuem 
conhecimento acumulado sobre a formação histórico-regional da VERDE, seus 
principais atores e as disputas que se dão neste território e em sua região de 
influência. Por fim foi aplicado o método de bola de neve, caracterizado pela 
sugestão por parte de cada entrevistado de um novo informante relevante aos 
objetivos do estudo e assim por diante. A fim de guiar e facilitar o processo de 
comunicação com os participantes foi estruturado um roteiro prévio de questões. 
Os resultados foram apresentados à Climate and Land Use Alliance (CLUA) em 
forma de relatório descritivo e apresentação em julho de 2021. 

Análise  
em Profundidade

A fase “Análise em Profundidade” contou com três métodos de coleta: (i) 
Observação participante (ii) Entrevista pós-estruturalista (iii) Pesquisa de Mercado 
(iii) Pesquisa-ação. Dentre os objetivos específicos desta etapa, buscou-se: 
(i) compreender as relações de produção e consumo dentro da reserva, bem 
como as políticas públicas incidentes e entender a negação de direitos básicos 
da população ribeirinha; (ii) aproximação com stakeholders interessados no 
desenvolvimento das cadeias de valor e compreensão das necessidades desses 
atores para o desenvolvimento dessas cadeias; e (iii) levantamento de dados de 
mercado relativos à cada uma das cadeias de valor (iv) assessoria na estruturação 
do planejamento estratégico do Comitê de Desenvolvimento Sustentável do 
território (CDS).  

A equipe do Instituto Interelos se dividiu em diferentes frentes (conforme 
a especialidade de cada consultor) para a construção de uma ferramenta 
de pesquisa que possibilitasse a compreensão do território em diferentes 
dimensões. As dimensões foram definidas conforme a  “Matriz de requisitos de 
avaliação de cadeias de valor do instituto”. A partir da matriz, foram elaboradas 
171 questões, abrangendo requisitos ambientais, logísticos, econômicos, sociais 
e multidimensionais; todos sob as óticas dos elos de produção, transformação e 
comercialização. Essas perguntas embasaram as idas à campo na reserva florestal 
– onde foram colhidas as percepções por observação e por conversas culturais 
(MOISANDER, VALTONEN E HIRSTO, 2009), tanto individuais como em grupos 
focais com a população ribeirinha. À partir dessas percepções, em conjunto com 
novas pesquisas bibliográficas é que foram construídos estudos de mercado. Além 
disso, conforme será tratado adiante, a partir dessa imersão houve a percepção 
da necessidade do fortalecimento do Comitê de Desenvolvimento Sustentável e 
um auxílio na estruturação do planejamento estratégico da organização. 

Caracterização dos entrevistados

A população alvo é constituída por pessoas de comunidades ribeirinhas que vivem 
no território. Foram visitadas as três regiões da reserva para a coleta de dados: 
a várzea, a transição e a terra firme. Em cada um dos territórios a visita levou 
de três a quatro dias. Algumas entrevistas foram feitas em grupos focais com 
as comunidades, outras com representantes da famílias em suas casas. Além 
disso, foi tomado nota das percepções sobre as dimensões preestabelecidas na 
ferramenta de coleta de dados. 

Síntese

A seguir, são apresentados os aspectos metodológicos propostos na pesquisa e 
destacados de forma sintética no Quadro 1.

METODOLOGIA FASE 1 FASE 2

Abordagem do estudo Qualitativa Qualitativa

Finalidade do estudo Exploratória Exploratória

Método de pesquisa Estudo de caso Estudo de caso

Instrumentos de coleta de dados (i)Levantamento bibliográfico; (ii)
Entrevistas

(i) Observação participante (ii) Entrevista pós-
estruturalista (iii) Pesquisa de Mercado (iv) 
Pesquisa-ação.

Análise dos resultados Análise de conteúdo e descrição interpretativa Análise de conteúdo e descrição interpretativa

Produto Descrição do cenário socioeconômico, político 
e institucional regional no qual a VERDE está 
inserida; (ii) Descrição dos aspectos histórico-
culturais de formação e conformação da 
VERDE; e (iii) Análise da espacialidade regional 
das cadeias produtivas da VERDE.

 (i) Análise as relações de produção e consumo 
dentro da reserva florestal, bem como as 
políticas públicas incidentes e entender a 
negação de direitos básicos da população 
ribeirinha; (ii) Aproximação com stakeholders 
interessados no desenvolvimento das cadeias 
de valor e compreensão das necessidades 
desses atores para o desenvolvimento 
dessas cadeias; e (iii) Pesquisa de mercado 
(iv) Planejamento estratégico do Comitê de 
Desenvolvimento Sustentável do território 
(CDS).  
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Potenciais Financiadores

Existe um contexto externo favorável para ambas as cadeias encontrarem 
financiadores de projetos bem fundamentados e estruturados. A emergência da 
pauta das mudanças climáticas nas relações internacionais, principalmente a partir 
do Acordo de Paris em 2015 e as Conferências das Partes (COP) que ocorreram em 
seguida, construíram um ambiente favorável para o desenvolvimento de projetos 
que fomentam uma economia de baixo carbono.  Como desdobramento dessa 
pauta fortalece-se também o tema ESG (Environmental, Social and Governance) na 
agenda da iniciativa privada.  Esta agenda tornou-se importante para as decisões 
de alocações de empréstimos e investimentos financeiros internacionais, tendo 
em vista que a variável risco é um elemento estratégico na tomada de decisão 
de investir. 

Nesse âmbito, pela sua dimensão e capacidade de repercussão nas mudanças 
climáticas a nível global, a Amazônia ocupa um papel central, favorecendo a 
operação de diversas linhas de apoio para projetos voltados ao desenvolvimento 
de cadeias produtivas sustentáveis que promovam uma alteração do modelo de 
desenvolvimento hegemônico atual baseado no agronegócio de base extensiva, 
exploração madeireira ilegal, mineração, entre outros empreendimentos de 
grande porte.

Principais Linhas de Financiamento 

Recursos Públicos 
BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Social -  www.bndes.gov.br 
No BNDES existem duas Linhas de Financiamento Não Reembolsável: o Fundo 
Socioambiental4 e o Fundo Amazônia (paralisado). O Fundo Socioambiental 
tem por objetivo apoiar investimentos de caráter social, nas áreas de geração 
de emprego e renda, saúde, educação, meio ambiente e/ou vinculadas ao 
desenvolvimento regional e social. Os recursos têm como foco a inclusão social 
priorizando projetos que objetivem proporcionar significativos benefícios sobre 
as condições de vida das populações de baixa renda. 

Fundação Banco do Brasil https://fbb.org.br/pt-br/ 
A Fundação Banco do Brasil tem relevante tradição no apoio a projetos 
socioambientais, principalmente aqueles voltados para o fomento ao 
cooperativismo. Trabalha com editais ou balcão de recebimento de projetos.  
Apoia projetos sociais voltados ao desenvolvimento sustentável, à inclusão 
socioprodutiva e à reaplicação de tecnologia social. São realizados investimentos 
não reembolsáveis em parceria com instituições sem fins lucrativos com mais de 
dois anos de existência por meio da celebração de convênios ou contratos.

Esta seção contém uma lista 
preliminar de financiadores e 
linhas de financiamento com 
potencial de interesse em apoiar 
o desenvolvimento das cadeias 
produtivas na Verde.

Contém também as apresentações 
completas realizadas para as 
comunidades em Porto de Moz, 
em janeiro de 2022, que geraram a 
priorização das cadeias do pescado 
e do açaí.
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Ministério do Meio Ambiente - Programa Floresta Mais2

O Programa Floresta+ é uma ação do Ministério do Meio 
Ambiente para criar, fomentar e consolidar o mercado 
de serviços ambientais, reconhecendo e valorizando 
atividades ambientais realizadas e incentivando sua 
retribuição monetária e não monetária. O Programa tem 
foco exclusivo em área de vegetação nativa e engloba 
todas as categorias fundiárias: unidades de conservação, 
terras indígenas, assentamentos e propriedades privadas 
(áreas de preservação permanente, reserva legal ou seu 
excedente e uso restrito), com cobertura de vegetação 
nativa em todos os biomas.

Estão previstos editais de manifestação de interesse para 
a elaboração de projetos para a Amazônia ainda no ano de 
2022. 

Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do 
Xingu - Belomonte3

O Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável (PDRS) 
do Xingu criado via Decreto Presidencial nº 7340 de 2010, 
está atrelado à Política Nacional de Desenvolvimento 
Regional (PNDR), do então Ministério da Integração (MI), 
atual Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). 
O seu objetivo central é contribuir para minimizar as 
desigualdades regionais, por meio da implementação de 
ações voltadas para o desenvolvimento regional.

No âmbito do PDRSX, as ações visam promover o 
desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de 
vida nos municípios paraenses de Altamira, Anapu, Brasil 
Novo, Gurupá, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, 
São Félix do Xingu, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória 
do Xingu.

Está estruturado em 6 eixos temáticos: 

• CT 01 – Ordenamento territorial, regularização fundiária 
e gestão ambiental;

• CT 02 – Infraestrutura para o desenvolvimento;
• CT 03 – Fomento às atividades produtivas 

sustentáveis; 
• CT 04 – Inclusão social e cidadania.
• CT 05 – Monitoramento das condicionantes 

socioambientais da UHEBM.
• CT 06 – Povos indígenas e comunidades tradicionais.

Existem recursos disponíveis para as cadeias produtivas 
sustentáveis já direcionadas para a Verde e algumas 
das ações já em curso, como o caso da Pesca junto a 
Associação 

Petrobras  https://petrobras.com.br  
A Petrobras possui um edital que ocorre anualmente com 
uma linha de recursos não reembolsáveis inseridas no 
seu Programa Socioambiental5 Atua em parceria com 
organizações da sociedade civil com o objetivo de promover 
transformações sociais e ambientais positivas na sociedade.  
O programa possui quatro linhas de atuação (Educação, 
Desenvolvimento Econômico Sustentável, Oceano e Clima), 
contemplando como temas transversais Direitos Humanos, 
Inovação e Primeira Infância. Prioriza iniciativas voltadas para 
os ODS 4 (Educação de Qualidade), 8 (Desenvolvimento 
Econômico Sustentável), 14 (Vida na Água) e 15 (Vida 
Terrestre).

Sistema Eletrobrás - Furnas6 
Anualmente são realizados editais de seleção de 
projetos socioambientais. No caso desse sistema há 
duas limitações: o montante de recursos não costuma 
ultrapassar o teto de R$500.000,00 e o foco geográfico de 
atuação se situa no entorno das empresas, subestações e 
unidades. 

Recursos Privados
Os recursos que podem ser captados a partir de 
fontes privadas são, em tese, os mais promissores. Isso 
porque há uma conjuntura favorável sobre a importância 
da Governança Socioambiental (ou ESG) como uma 
estratégia inequívoca dos negócios das próprias 
corporações e não mais apenas como filantropia. 

Nesse segmento, o conjunto de oportunidades é muito 
amplo e diversificado, com a presença patrocinadores 
que já situados no mercado que investem em projetos de 
forma contínua através de fundos estruturados com editais 
de recebimento de projetos de forma regular. 

Cabe aqui mencionar o Fundo JBS (envolve a JBS mas 
também o investimento de outros parceiros como XP Inc., 
a Aviagen e a ORFL - Overseas Resources Foundation 
Limited). É provavelmente hoje um dos  maiores 
investidores privados para projetos de cadeias produtivas  

sustentáveis na  Região Amazônica.  Há também alguns 
outros sponsors que atuam de forma consistente e que 
valem a pena ser prospectados, a saber:

Carrefour
Possui programa de patrocínio na região Amazônica; 
participa do Programa do Governo Federal Adote um 
Parque, tendo investido R$3,5 milhões na Reserva 
Extrativista do Lago do Cuniã, em Rondônia.
 
Coca Cola
A empresa possui programa de patrocínio nessa região; 
participa do Programa do Governo Federal Adote um 
Parque, tendo investido R$658.850 reais e adotado Área 
de Relevante Interesse Ecológico Javari-Buriti.
 
Dow
Desenvolve projetos em diversos ecossistemas do país, 
porém é um sponsor de peso também na Amazônia. 
Em agosto de 2021 junto com a Natura lançou o “Projeto 
Ybá: Conservação que Transforma”, iniciativa criada 
para fomentar a economia, a sustentabilidade e o 
desenvolvimento social na região de Breu Branco, no Pará, 
onde está uma de suas fábricas. 

Fundo Vale  http://www.fundovale.org/
O fundo aporta recursos visando fortalecer negócios 
de impacto socioambiental positivo. O foco inicial se dá 
na Amazônia, mas há projetos em todo o país.  Possui 
as seguintes linhas: Negócios de impacto comunitário, 
Economia da Floresta, Negócios socioambientais, Pecuária 
Sustentável, Municípios Verdes. 
 
Heineken
Possui programa de patrocínio na região Amazônica; 
participa do Programa do Governo Federal Adote um 
Parque, tendo investido R$ 465.000,00 na Reserva 
Extrativista Quilombo do Flexal, no município de Mirinzal, no 
Maranhão.

Instituto GPA https://institutogpa.org.br/
O Instituto do Grupo Pão de Açúcar tem como foco 
fomentar a cadeia produtiva da alimentação saudável 
e sustentável. As ações buscam estimular a cadeia 
de produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, 
capacitando e fortalecendo negócios e modelos 

participativos, estruturando os produtores e suas redes 
para acesso ao mercado. 

MRV Engenharia
Possui programa de patrocínio na região Amazônica; 
participa do Programa do Governo Federal Adote um 
Parque, tendo investido R$550.000 reais na Reserva 
Extrativista Marinha Cuinarana, Pará.

Natura
Possui o Programa Natura Amazônia estruturado  
em três pilares: 
• Ciência, Tecnologia e Inovação: O programa ativa 

e coordena redes de pesquisa e de conhecimento 
locais, nacionais e internacionais, com foco em 
biodiversidade, manejo e agricultura sustentáveis e 
eco design, visando o desenvolvimento de bioativos 
naturais e inovação de produtos. 

• Cadeias produtivas da sociobiodiversidade: 
O programa estrutura aprimora e expande as 
cadeias produtivas sustentáveis na Amazônia, com 
investimentos em capacitação, eficiência produtiva 
e aporte de tecnologias. O objetivo é que as 
cooperativas agroextrativistas prosperem, produzam 
riquezas localmente e gerem desenvolvimento social.

• Fortalecimento Institucional: O programa articula e 
busca fortalecer as instituições da região e estabelece 
parcerias que geram benefícios a todos os envolvidos, 
sendo essencial para o desenvolvimento local 
baseado em uma economia de floresta em pé. 

PPA - Parceiros pela Amazônia https://ppa.org.br/
membros/ 
Plataforma de ação coletiva liderada pelo setor privado 
que busca fomentar soluções de desenvolvimento 
sustentável para a Amazônia, gerando oportunidades 
para os 25 milhões de habitantes da Amazônia. Por 
meio de seus Grupos Temáticos (GTs), a Plataforma 
alavanca investimentos sociais e ambientais, fomenta 
o desenvolvimento de parcerias transformadoras, 
compartilha melhores práticas e cria um ambiente 
colaborativo para o desenvolvimento de soluções 
conjuntas para os desafios amazônicos. Conta com 50 
grandes, médias e pequenas empresas, organizações da 
sociedade civil e parceiros internacionais.



Reserva Extrativista Verde para Sempre 147   Instituto Interelos146   

A quantidade de empresas privadas investidoras de 
projetos é muito maior do que as supracitadas sendo 
elencadas apenas as mais atuantes do mercado. 

Fundações Privadas Nacionais (financiadoras de projetos)
A quantidade de fundações privadas investidoras de 
projetos é muito maior do que as elencadas abaixo aqui 
são uma reduzidíssima amostra de todo o acervo:

Fundação Arymax - https://arymax.org.br/ Apoia projetos 
de inclusão produtiva em várias partes do país seja em 
ambientes urbanos. 

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO - https://
www.funbio.org.br – lança anualmente diversos editais para 
a região Amazônica em particular. Destaca-se o Fundo 
Amapá, Fundo da Amazônia Oriental, Um Milhão de arvores 
para o Xingu entre outros. 

Instituto Arapyau https://arapyau.org.br/ Apoia projetos 
voltados para o tem de Mudanças Climáticas e 
Desenvolvimento Territorial do Sul da Bahia. Possui como 
fundador o empresário Guilherme Leal (Natura)
 
Instituto Clima e Sociedade - A atividade principal 
do Instituto é dar doações para fomentar projetos e 
organizações que visem: CONSTRUIR evidências que 
qualifiquem o debate e apoiem a tomada de decisão; 
PROMOVER advocacy, campanhas e comunicação; CRIAR 
espaços de interação entre diversos atores e setores; 
INCENTIVAR o intercâmbio de conhecimento e experiência 
entre o Brasil e o mundo

Instituto Humanize https://www.ihumanize.org/ Apoia 
projetos de apoio a sociobiodiversidade. Possui como 
fundador o empresário José Roberto Marinho (Rede Globo)

Instituto Ibirapitanga: uma organização dedicada à defesa 
de liberdades e ao aprofundamento da democracia no 
Brasil. Desde 2017, apoia iniciativas a partir de seus dois 
programas: sistemas alimentares, equidade racial

Recursos Cooperação Internacional Não Governamental 
CLUA https://www.climateandlandusealliance.org/?lang=pt-
br Já é parceiro do Instituto Interelos e desenvolve projetos 
de apoiar o uso sustentável das florestas e do uso da 
terra para mitigar as mudanças climáticas, beneficiar as 
pessoas e proteger o meio ambiente.

FORD FOUNDATION https://www.fordfoundation.org/ Possui 
um programa no Brasil Recursos Naturais e Mudanças 
Climáticas com recursos anuais disponíveis. 

Good Energies Foundation: fundação privada com 
sede na Suíça. Foi estabelecida em 2007 como parte 
integrante da Good Energies Inc., uma empresa de capital 
privado especializada em investir nas indústrias de energia 
renovável e eficiência energética. Trabalha em parceria 
com a Porticus. - https://www.goodenergies.org/ 

Gordon and Betty Moore Foundation: fundação norte-
americana que apoia projetos na área de Conservação 
Ambiental. Nesse âmbito, possui um projeto de apoio a 
Amazônia.  - https://www.moore.org/home 

Porticus https://www.porticus.com/  Já é parceira do 
Instituto Interelos.  Seus focos são Clima, Educação e 
Sociedade. 

Recursos Cooperação Internacional Governamental 
União Europeia. Existem duas modalidades de 
investimentos a fundo perdido apoiados pela União 
Europeia. A primeira são editais lançados diretamente pela 
Delegação da União Europeia no Brasil. O segundo são 
editais diretamente da sede de Bruxelas. 

FIDA – Fundo de Desenvolvimento Agrícola https://
www.fida.org.br/  È uma agencia da ONU voltada para o 
finciamento de projetos de desenvolvimento rura. Atua no 
Brasil principalmente na região Nordeste apoiando projetos 
de ONGs. 

Forest Service Departament of Agricultura https://www.
fs.usda.gov/ Trata-se do Serviço Florestal dos Estados 
Unidos é uma agência do Departamento de Agricultura 
dos Estados Unidos. Investe projetos no Brasil de 
desenvolvimento florestal.

GIZ – Cooperação Alemã https://www.giz.de/en/
worldwide/12055.html A cooperação alemã há muitos anos 
é atuante e possui vários editais de projetos no campo 
socioambiental. os temas de atuação são: Proteção e uso 
sustentável das florestas tropicais (biodiversidade e clima), 
Energias renováveis e eficiência energética (infraestrutura 
sustentável), Programas e iniciativas multissetoriais. 

Norwegian Agency for Development Cooperation 

(NORAD) - Agência do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros da Noruega. Em relação à Iniciativa 
Internacional de Clima e Floresta da Noruega (NICFI), 
a Norad se reporta ao Ministério do Clima e Meio 
Ambiente da Noruega. O Brasil recebeu a maior parte 
da ajuda norueguesa ao desenvolvimento, pelo quarto 
ano consecutivo. Seguindo o Brasil como os maiores 
destinatários foram Afeganistão, Palestina, Malawi e Síria.

P4F https://partnershipsforforests.com/ Recursos do 
Governo Britânico geridos por empresas de consultoria 
que contratam projetos em cada país. A Palladium é uma 
das empresas responsáveis no Brasil. Os recursos são 
destinados a florestas tropicais.

Tinke Foundation: O programa de concessões 
institucionais da Fundação Tinker procura apoiar 
mudanças nas políticas e nas práticas que melhorem a 
vida dos latino-americanos. O financiamento da fundação 
abrange três áreas de programas nas quais a pesquisa, a 
inovação, a ampliação de modelos comprovados e a troca 
de ideias têm o poder de causar um impacto significativo 
e positivo

UK PACT (Parceria para Transições Climáticas Aceleradas) 
é um programa emblemático do portfólio do International 
Climate Finance (ICF) do Reino Unido. Financia projetos 
para implementar ações de redução de emissões 
de carbono de acordo com suas Contribuições 
Nacionalmente Determinadas (NDCs). Todos os projetos 
PACT do Reino Unido trabalham para acelerar a transição 
dos países parceiros para o desenvolvimento de baixo 
carbono.  O UK PACT oferece impacto por meio de uma 
combinação de subsídios para projetos de capacitação 
de longo prazo e a rápida mobilização de conhecimentos 
de curto prazo para compartilhamento de habilidades e 
oportunidades de destacamento.
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