
 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO 

MESTRADO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

TÁSSIA KARINA ALEXANDRE DE MEDEIROS 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTO ECOLÓGICO E MANEJO DE PRODUTOS FLORESTAIS 

NÃO-MADEIREIROS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS DA 

AMAZÔNIA 

 

 

 

 

 

 

 

MOSSORÓ 

2018 

 



 
 

 
 

TÁSSIA KARINA ALEXANDRE DE MEDEIROS 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTO ECOLÓGICO E MANEJO DE PRODUTOS FLORESTAIS 

NÃO-MADEIREIROS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS DA 

AMAZÔNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Mestrado em Ecologia e 

Conservação do Programa de Pós-Graduação em 

Ecologia e Conservação da Universidade Federal 

Rural do Semiárido como requisito para obtenção do 

título de mestre em Ecologia e Conservação. 

 

 

 

Linha de Pesquisa: Ecossistemas Terrestres 

 

                                         Orientadora: Prof.ª. Drª. Cristina Baldauf 

 

 

 

MOSSORÓ 

2018 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

TÁSSIA KARINA ALEXANDRE DE MEDEIROS 

 

CONHECIMENTO ECOLÓGICO E MANEJO DE PRODUTOS FLORESTAIS 

NÃO-MADEIREIROS POR COMUNIDADES TRADICIONAIS DA 

AMAZÔNIA 

 

 

Dissertação apresentada ao Mestrado em Ecologia e 

Conservação do Programa de Pós-Graduação em 

Ecologia e Conservação da Universidade Federal 

Rural do Semiárido como requisito para obtenção do 

título de mestre em Ecologia e Conservação. 

 

 

 

Linha de Pesquisa: Ecossistemas Terrestres 

 

                                         Orientadora: Profª Drª Cristina Baldauf 

 

Aprovada em: 28 / 02 / 2018. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Não há saber mais ou saber menos: Há saberes diferentes”. 

 

   Paulo Freire 

https://www.pensador.com/autor/paulo_freire/


 
 

 
 

AGRADECIMENTOS  

 

Meus agradecimentos sinceros e especiais 

 Primeiramente a Deus em quem acredito e confio, que me deu força e coragem 

nos momentos bons e ruis. 

Aos extrativistas por me receberem em suas casas e acreditarem no meu trabalho, 

fornecendo informações que enriqueceram a minha vida pessoal e profissional, pelos 

momentos de conversas e diversões. Agradeço especialmente a seu Elson e Nonata pelas 

vezes que me conduziram pelo rio Ouro Preto e me abrigarem em sua casa. Estendo os 

agradecimentos a dona Janir, seu Napoleão e dona Francisca, dona Valvina, seu Zé 

queixada, seu zinga e sua esposa Francisca por disponibilizarem suas casas durante as 

visitas nas comunidades. A dona Micilene pela companhia nos campos durante as 

oficinas. 

A seu Noca, Jhone, Fernando, dona Deise, seu Juarez, por ter me acompanhado 

nos campos para coleta de material botânico.  

Ao Francisco de Assis (Chico desmantelado) pela preocupação e parceria nos 

campos, as muitas piadas para alegrar diante das dificuldades durante a viagem pelo rio 

ouro preto. E por ter me ensinado a fazer açaí e patoá. 

A minha orientadora Cristina Baldauf pelos ensinamentos e grandes 

contribuições, suas críticas e questionamentos foram fundamentais para enriquecer o 

trabalho e meu desenvolvimento pessoal e profissional. Um exemplo de compromisso, 

responsabilidade e muito conhecimento.  

Ao ICMBio na pessoa do Gestor Albino Batista Gomes, minha sincera gratidão, 

sem a sua ajuda não seria possível a realização dessa pesquisa. Uma pessoa extremamente 

solidária e exemplo de profissional. Não está no órgão apenas para cumprir horário, mas 

sim em desenvolver um trabalho que traga respostas positiva para os extrativistas e 

proteção à floresta. 

A minha família em especial minha mãe Judilene, meu Pai Paulo, minha irmã 

Talicia e meu irmão Talles, que sempre me apoiaram nas minhas decisões, nunca 

deixaram desanimar na busca dos meus objetivos e acreditaram na minha capacidade de 

vencer os obstáculos. A meus sobrinhos Paulo, Maria Eduarda, Pedro Augusto e Alicya 

que me proporcionaram muitos momentos de diversão. Meu cunhado Pedro Jorge pelas 

muitas vezes que foi me deixar e buscar na UFERSA e minha tia Juciana por sempre me 

colocar em suas orações para o sucesso do meu trabalho. Minha família meu porto seguro. 



 
 

 
 

Ao meu lindo esposo Gilmar Paradela por me apoiar nos meus objetivos, mesmo 

sofrendo com a distância, pela força e aporte quando era preciso resolver qualquer coisa 

relacionada a minha pesquisa. 

A minha amiga Jerry pela preocupação quando ia pro campo, pelos cuidados 

quando estava na casa dela, pelos momentos de descontração. Os agradecimentos se 

estende as minhas amigas Zilma e Aline por também me abrigarem em suas casas quando 

era preciso. 

Aos vigilantes do ICMBio Ricardo, Aldo, Renito, Edson, Divino, Marquinho e 

Alexandre, mesmo não sendo sua função foram responsáveis por me conduzirem as várias 

viagens para a reserva. Em especial a Ricardo e Aldo por me guiarem nos campos para a 

coleta de material botânico, tornando as coletas momentos de descontração. 

Ao gestor da Barreiro das Antas Emerck, por me emprestar alguns equipamentos 

como GPS e Máquina fotográfica. 

As minhas amigas/irmãs Janay e Raquel, dois anos juntas vivendo momentos de 

preocupações e alegrias. As “três mosqueteiras” ou “três Marias” como normalmente 

éramos chamadas. Cada uma com suas particularidades, mas acima de tudo, 

companheiras. Só tenho de agradecer pela amizade e as grandes contribuições tanto no 

trabalho como no emocional.  

Aos meus colegas de laboratório Gabriel e Mateus pela pesquisa bibliográfica e 

tabulação dos dados, Lidiano e João pelas contribuições nos gráficos, a todos pelos 

momentos de alegrias durante as longas conversas no laboratório, bem como a Eva que 

na reta final ajudou pesquisando algumas referências.  

A estagiária top, Ivinna “Maria”, como a chamo, pela ajuda na tabulação dos 

dados e pela preocupação e cuidado no período de escrita da dissertação, todos os dias 

vinha deixar lanche pra gente. Obrigada linda. 

Aos meus colegas de turma Eliêta, Manuel e Aline, amizades que ficarão para 

sempre. 

Ao meu amigo David pelo companheirismo e as caronas arriscadas para almoçar 

na UERN. 

A Ingrid estagiária do herbário, por ajudar na preparação das exsicatas. 

À CAPES, pela concessão da bolsa. 

Ao meu afilhado Raí, por me receber em sua casa quando precisei ir para Porto 

Velho depositar as plantas no herbário. 



 
 

 
 

Ao meu colega de trabalho Anoir antes diretor e a Patrícia Alves antes secretária 

municipal de Educação, não mediram esforços para a liberação do meu afastamento do 

trabalho. 

 Aos professores Cecília, Marcos, Kleberson, Júlia, Adenilson e Sylviane, pelos 

ensinamentos, em especial ao professor Vitor Lunardi que mostrou acima de tudo o que 

é humildade. 

As minhas amigas Maria e Maísa, pelo apoio quando precisei ir a Rolim de Moura, 

para participar de uma disciplina. 

Fica meu agradecimento para aqueles que não lembrei de citar nesse momento, 

mas que contribuiu de alguma maneira para a construção desse trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

RESUMO 

 

 

Entre os produtos e os benefícios da floresta amazônica, os produtos florestais não-

madeireiros (PFNM) destacam-se por fornecer um apoio considerável às comunidades 

locais sob a forma de alimentos, medicamentos, combustível, plantas de importância 

cultural, além de representar uma fonte de renda significativa. Atualmente, o PFNM mais 

notável desta floresta é castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa), amplamente 

reconhecida como uma das espécies de maior valor econômico e social. Desta forma, os 

objetivos do trabalho são avaliar a sustentabilidade do extrativismo da castanha-do-brasil 

(capítulo 1) e realizar um diagnóstico do conhecimento científico e do conhecimento 

tradicional acerca dos principais produtos florestais não-madeireiros explorados pelos 

extrativistas na Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto, situada no Estado de Rondônia 

(capítulo 2). A avaliação da sustentabilidade do extrativismo da castanha foi realizada 

utilizando o método MESMIS (Marco para a Avaliação de Sistemas de Manejo de 

Recursos Naturais incorporando Indicadores de Sustentabilidade). Para tanto, foram 

criados 24 indicadores de sustentabilidade distribuídos nas dimensões ambiental, 

econômica e social. Para a coleta de dados foram realizadas 56 entrevistas 

semiestruturadas com extrativistas da referida reserva, sendo estes 29 coletores de 

castanha que moram na área aquática e 27 na área terrestre. As duas áreas foram 

comparadas para avaliar potenciais diferenças na gestão do recurso, as quais poderiam 

ser importantes no desenho de estratégias para aumentar a sustentabilidade da coleta. De 

maneira geral, o sistema de manejo relacionado ao extrativismo da castanha-do-brasil 

atingiu valores intermediários no que se refere à sustentabilidade e, do ponto de vista 

ambiental, não foram detectados problemas que ameacem a continuidade da coleta. 

Porém, para chegar a valores ideais considerados sustentáveis como um todo, são 

necessárias mudanças nos aspectos socioeconômicos associados ao extrativismo, bem 

como o desenvolvimento de políticas públicas para desenvolvimento da RESEX Rio 

Ouro Preto, garantindo as populações tradicionais melhores condições de vida dentro 

dessas unidades. Já no capítulo 2 selecionamos espécies com história de uso não- 

madeireiro pelas comunidades locais, bem como indicadores de sustentabilidade 

ecológica com a ajuda da literatura especializada. A coleta de dados acadêmicos sobre 

espécies e indicadores foi realizada através de pesquisa em bases de dados, enquanto o 

conhecimento ecológico tradicional foi avaliado usando a técnica de grupos focais 

durante oficinas participativas. A análise dos dados foi realizada utilizando estatísticas 

multivariadas e demonstrou algumas convergências entre diferentes sistemas de 

conhecimento. Tais convergências permitiram a identificação de espécies com potencial 

de gestão sustentável, entre elas açaí (Euterpe precatoria), patauá (Oenocarpus bataua), 

cupuí (Theobroma subincanum), pama miratinga (Pseudolmedia laevis), seringueira 

verdadeira (Hevea brasiliensis), seringueira itaúba (Hevea guianensis) e buriti (Mauritia 

flexuosa). Além destas, o babaçu (Attalea speciosa) também apresentou potencial para o 

manejo sustentável na RESEX Rio Ouro Preto. Por outro lado, o cumarú de ferro 

(Dipteryx odorata), cumarú de cheiro (Amburana acreana), uxi (Endopleura uchi), 

gameleira (Ficus maxima) e toarí vermelho (Cariniana micranta) não apresentaram 

potencial ecológico para exploração, necessitando de mais estudos no âmbito do manejo 

participativo, a fim de gerar sistemas de manejo visando a sustentabilidade.  

 

Palavras-chaves: Extrativismo, Castanha-do-Brasil, Indicadores de Sustentabilidade, 

Conservação. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Among the products and benefits of the Amazon forest, non-timber forest products 

(NTFPs) stand out for providing considerable support to local communities in the form 

of food, medicines, fuel, plants of cultural importance, as well as representing a source of 

significant income. Currently, the most notable NTFP in this forest is Brazil nut 

(Bertholletia excelsa), widely recognized as one of the most economically and socially 

valuable species. In this way, the objectives of this work are to evaluate the sustainability 

of Brazil nut extraction (Chapter 1) and to make a diagnosis of the scientific knowledge 

and traditional knowledge about the main non-timber forest products exploited by the 

extractivists in the Extractive Reserve of Rio Ouro Preto, located in the State of Rondônia 

(chapter 2). The evaluation of the sustainability of chestnut extractivism was carried out 

using the MESMIS method (Framework for the Evaluation of Natural Resource 

Management Systems incorporating Sustainability Indicators). In order to do so, 24 

sustainability indicators were created, distributed in the environmental, economic and 

social dimensions. For data collection, 56 semi-structured interviews with extractivists of 

the said reserve were carried out, being these 29 collectors of chestnut that live in the 

aquatic area and 27 in the terrestrial area. The two areas were compared to evaluate 

potential differences in resource management, which could be important in designing 

strategies to increase collection sustainability. In general, the management system related 

to Brazil nut extraction reached intermediate values in terms of sustainability and, from 

the environmental point of view, no problems were detected that threaten the continuity 

of the collection. However, in order to reach the ideal values considered sustainable as a 

whole, changes in the socioeconomic aspects associated with extractivism are needed, as 

well as the development of public policies for the development of RESEX Rio Ouro Preto, 

guaranteeing the traditional populations better living conditions within these units. In 

Chapter 2 we selected species with a history of non-timber use by local communities, as 

well as indicators of ecological sustainability with the help of specialized literature. The 

collection of academic data on species and indicators was done through database research, 

while traditional ecological knowledge was assessed using the focus group technique 

during participatory workshops. Data analysis was performed using multivariate statistics 

and demonstrated some convergences between different knowledge systems. Such 

convergences allowed the identification of species with a potential for sustainable 

management, among them açaí (Euterpe precatoria), patauá (Oenocarpus bataua), cupuí 

(Theobroma subincanum), pama miratinga (Pseudolmedia laevis), true rubber tree 

(Hevea brasiliensis), rubber tree itaúba Hevea guianensis) and buriti (Mauritia flexuosa). 

In addition, the babaçu (Attalea speciosa) also presented potential for sustainable 

management in the Rio Ouro Preto RESEX. On the other hand, iron cougarú (Dipteryx 

odorata), coulorú (Amburana acreana), uxi (Endopleura uchi), gameleira (Ficus maxima) 

and red toarí (Cariniana micranta) presented no ecological potential for exploration, in 

the scope of participatory management, in order to generate management systems aiming 

at sustainability. 

 

Keywords: Extractivism, Brazil nut, Sustainability Indicators, Conservation. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

O bioma amazônico representa uma região ecológica onde a maior biodiversidade 

mundial é encontrada (VERWEIJ, 2009). Em torno de 40% da floresta tropical 

remanescente no mundo é encontrada na Amazônia Brasileira (PERES, 2005). Essa 

floresta enfrenta as maiores ameaças à biodiversidade com o desmatamento e as 

queimadas, mas também apresenta as maiores oportunidades para a conservação da 

biodiversidade (PERES, 2005). A floresta amazônica é formada por uma alta riqueza 

biológica, junto a isso se encontram as tradições culturais e os conhecimentos das 

populações que a habitam, contribuindo para a grandiosidade desse bioma (BENTES, 

2007). 

 O processo de desmatamento na Amazônia Legal começou no final do século XIX 

com o ciclo da borracha, não pela atividade que tem baixo impacto, mas pelo processo de 

ocupação na região. Esse processo se intensifica em meados da década de 1980. As 

principais causas desse desmatamento estão relacionadas à implantação de projetos 

agropecuários, construção de rodovias e as políticas de ocupação criadas pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Além desses projetos, o governo 

federal também criou políticas de incentivos fiscais e linhas de créditos para diversas 

atividades econômicas na região da Amazônia Legal (PRATES; BACHA, 2011). A 

pecuária é uma das principais atividades associadas ao desmatamento na região 

amazônica (RIVERO et al. 2009; BARONA et al. 2010; DOMINGUES; BERMANN, 

2012). Além desta duas atividades, estão em expansão no cenário atual: a extração 

mineral e a produção de soja. Atividades que tem se destacado na economia da região, 

contribuindo para um intenso desmatamento das florestas (TRINDADE; OLIVEIRA, 

2011). O Brasil passou a ser o maior exportador mundial de soja em 2003 e 2004, tendo 

o estado do Mato Grosso como maior produtor de soja (DOMINGUES; BERMANN; 

MANFREDINI, 2014), estado esse que está sempre em destaque como um dos que mais 

desmatam na região amazônica, junto ao estado do Pará e Rondônia. Os três estados 

foram responsáveis por 75% de todo o desmatamento ocorrido no ano de 2016 na 

Amazônia (AZEVEDO et al., 2017). 

 O Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) do IMAZON em julho de 2017 

detectou 544 quilômetros quadrados de áreas desmatada na Amazônia Legal (FONSECA, 

2017). Os estados que mais desmataram em 2017 foram Rondônia (30%), Amazonas 
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(23%), Mato Grosso (23%) e Pará (20%).  A grande maioria desse desmatamento 

aconteceu em áreas privadas (61%), outra parte foi registrado em Unidades de 

Conservação (22%), Assentamentos de Reforma Agrária (15%) e Terras Indígenas (2%) 

(FONSECA, 2017). As altas taxas de desmatamento no estado de Rondônia estão 

relacionadas a atividades como pecuária, exploração madeireira, grilagem de terra e 

construção de grandes empreendimentos como as usinas hidrelétricas no rio Madeira 

(CAVALCANTE et al., 2011). Essas atividades de forma direta e indireta provocam o 

desmatamento nas áreas protegidas. Um cenário bastante evidente aconteceu em 2016 no 

estado de Rondônia, onde o desmatamento em unidades de conservação (26,8%) atingiu 

níveis bastante elevados, sendo boa parte deste dentro da categoria de uso sustentável, 

como as Reservas Extrativistas (RESEX) (AZEVEDO et al., 2017).  

É notório que as Unidades de Conservação amazônicas não estão sendo protegidas 

como deveriam, os órgãos gestores responsáveis pela proteção, em parte pela falta de 

estrutura e recursos a estes destinados em nível federal, não estão conseguindo que 

madeireiros e invasores ocupem esses espaços. Contudo, no caso do estado de Rondônia, 

o que a levou ao primeiro lugar em desmatamento nas unidades de conservação foram as 

áreas geridas pelo estado, a falta de gerenciamento por parte do governo estadual faz com 

que essas localidades sejam constantemente atingidas. Entre 2002 e 2011 o desmatamento 

no estado aumentou 400% em relação ao que foi desmatado até 2001 nas áreas protegidas, 

um cenário altamente preocupante, o qual coloca essas áreas sobre fortes ameaças 

(PIONTEKOWSKI, 2014). 

O principal objetivo da criação das unidades de conservação de uso sustentável é 

a conservação da biodiversidade, bem como das culturas e povos que vivem dos recursos 

naturais. Porém a intensa degradação está provocando não só a perda de espécies e 

habitats, mas também alterações nos meios de vida das populações que as habitam e, 

consequentemente, mudanças culturais. As reservas extrativistas têm grande potencial 

para a subsistência das populações humanas que habitam essas áreas. De acordo com 

Drummond (2013), a extração dos produtos florestais combinado com agricultura 

itinerante ou de queimada fornece meios de subsistência para grande parte das 

comunidades Amazônicas. Essa combinação de atividades vem se perpetuando até os dias 

recentes, fazendo parte dos meios de vida das populações tradicionais.  

Entre as variedades de produtos e benefícios provenientes da floresta, os produtos 

florestais não-madeireiros fornecem suporte considerável para comunidades locais 
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através da provisão de alimentos, medicamentos e plantas de importância cultural 

(FIEDLER, 2008, ANGELSEN et al. 2014). Além disso, na região amazônica os PFNM 

também representam uma das atividades de maior relevância para a economia da região 

contribuindo por anos para o seu desenvolvimento (TONINI e BORGES, 2010). Dentre 

os produtos que se destacam nesse contexto encontram-se a borracha (Hevea 

brasiliensis), o cacau (Theobroma cacao) e a castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa).   

No que se refere à importância dos PFNM para os meios de vida amazônicos, os 

resultados obtidos por Maciel (2014) em um estudo na reserva extrativista Chico Mendes 

revelaram que o crescimento das atividades extrativistas foi maior do que as atividades 

agrícolas e criações de animais, elevando a renda média dos extrativistas entre os anos de 

1997 a 2006. Segundo o autor, para garantir uma maior satisfação na busca das 

necessidades básicas, precisa-se formular políticas públicas que atendam essas pessoas, a 

fim de incentivar e fortalecer a produção e a renda, buscando tecnologias de baixo 

impacto e exploração dos recursos naturais de forma sustentável. 

 Para fortalecer o desenvolvimento dentro das reservas extrativistas os moradores 

precisam de conhecimento e organização para não serem explorados por terceiros como 

demonstrado no trabalho de Moreira e Muller (2011) na reserva extrativista Aquariquara 

de Machadinho do Oeste -RO. O autor concluiu que o manejo florestal, uma atividade 

reconhecida por lei para ser desenvolvida dentro das unidades de conservação traz 

benefícios potenciais para as comunidades através da geração de renda, porém esses 

benefícios não são repassados como deveriam, isso devido à falta de organização e clareza 

por parte das organizações que gerenciam a atividade.  

Em termos de abundância de recursos, a quantidade oferecida pelas Unidades de 

Conservação da natureza de uso sustentável teoricamente possibilitaria às populações 

tradicionais condições para que possam continuar morando e desenvolvendo suas 

atividades dentro destas unidades, especialmente através do manejo de PFNM 

(VALIANTE; OSMAR, 2009). No entanto, existem diversos entraves para que isso 

ocorra, desde a ausência de políticas públicas de desenvolvimento social (FREITAS; 

RIVAS, 2014) até a baixa disponibilidade de dados para subsidiar o manejo sustentável 

desses recursos do ponto de vista ecológico, o que acarreta em muitos casos, na proibição 

do comércio de muitos PFNM.  

A ausência de políticas públicas apropriadas e de possibilidades de geração de 

renda a partir dos recursos naturais nas UCs de uso sustentável tem como consequência a 



18 
 

 

 

busca ou intensificação de atividades com mais impacto do que o extrativismo de PFNM, 

tais como a agricultura ou a pecuária. Este é o cenário encontrado na Reserva Extrativista 

Rio Ouro Preto, foco desta dissertação. Deste modo, neste trabalho pretendemos gerar e 

sistematizar dados acerca dos PFNM desta RESEX com vistas a avaliar a sustentabilidade 

do extrativismo do principal produto explorado (castanha-do-brasil), bem como a fim de 

identificar novos PFNM com potencial para manejo sustentável. 

 

Histórico da área de estudo 

 

A Reserva Extrativista (RESEX) do Rio Ouro Preto está localizada no extremo 

oeste do estado de Rondônia (Fig. 1). No seu entorno estão as áreas protegidas Terra 

Indígena Igarapé Lage, Parque Estadual de Guajará-Mirim, Reserva Biológica Estadual 

do Rio Ouro Preto, Reserva Extrativista Estadual do Pacaás Novos e Terra Indígena Uru-

eu-wau-wau, e no seu limite noroeste, encontram-se propriedades agropecuárias. Possui 

uma área de 204.583 hectares, composta por 11 comunidades (Fig. 2), sendo 3 

comunidades localizadas em áreas com acesso por terra (Ramal dos macacos, Ramal do 

Pompeu e Nova Esperança) e oito comunidades localizadas em áreas com acesso pelo rio 

(Nova Colônia, Nossa Senhora dos Seringueiros, Floresta, Divino Espírito Santo, Três 

José, Ouro Negro, Petrópolis e Sipitiba). Uma nova comunidade está se formando (Bom 

Jesus). Essa última área tinha sido desativada pelo IBAMA devido às invasões por 

pessoas que não tinham o perfil de extrativistas, com intuito de desenvolver atividades de 

exploração madeireira e criação de gado gerando desmatamento na área. Os antigos 

moradores que são extrativistas estão retornando para ocupar seus lotes e explorar os 

recursos naturais permitidos pela RESEX.  

 A reserva Extrativista do Rio Ouro Preto foi uma das quatros primeiras a serem 

criadas no Brasil e a primeira no estado de Rondônia no ano de 1990. O processo de 

criação começou em 1989 em uma reunião no município de Guajará- Mirim com 

representantes do Conselho Nacional dos Seringueiros, da qual participaram seringueiros 

de todo município. Até então toda a área do Rio Ouro Negro era dominada por patrões 

que exploravam borracha. As colocações (área que compreende a moradia e as “estradas” 

para acesso às seringueiras) ficavam próximo às margens do rio, cada família ocupava 

uma colocação para explorar a seringa, todo o produto era entregue aos patrões em troca 

de alimento. A Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto foi criada em 13/03/1990, pelo 
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decreto nº 99. 166, tendo como objetivo: garantir os extrativistas uma área livre para 

explorar os recursos naturais sustentavelmente, sem a presença dos patrões; evitar 

invasões na área; preservar a mata nativa e promover saúde e educação para os 

beneficiários (ICMBio, 2014). Em 2011 o ICMBio realizou uma atualização cadastral dos 

moradores da RESEX, sendo visitadas 197 localidades entre beneficiários e não 

beneficiários.  

 A primeira Associação criada para dar início a criação da unidade foi a Associação 

de seringueiros de Guajará-Mirim (ASGM), por meio dessa associação vários projetos 

foram desenvolvidos na unidade. Hoje a unidade possui duas Associações: a ASAEX 

(Associação dos Seringueiros e Agroextrativistas do Baixo Rio Ouro Preto) e ASROP 

(Associação dos Seringueiros da Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto). São 

representadas pela ASAEX as comunidades Nossa Senhora dos Seringueiros, Nova 

Colônia, Pompeu, Nova Esperança e Ramal dos Macacos, enquanto as comunidades 

Sipitiba, Petrópoles, Ouro Negro, Três José, Divino Espírito Santo, Floresta e Bom Jesus 

são representadas pela ASROP (figura 2). 

 O Projeto de Lei 206/2007 está em tramitação no senado, esse projeto trata da 

proposta da área de exclusão da RESEX, um problema que está para ser resolvido desde 

a criação da unidade. Uma vez que a demarcação dos limites da reserva foi realizada sem 

um levantamento das ocupações no interior dos perímetros determinados, muitas áreas 

ocupadas com atividades agropecuárias foram atingidas. Essas áreas estão localizadas nos 

ramais Bom Sossego, Cachoeirinha e Pompeu. A primeira proposta era para excluir 

33.400 hectares, mas foi rejeitada. Depois de alguns anos parado o projeto de lei voltou a 

ser tema de discussão entre os extrativistas e produtores rurais, depois de levantamentos 

realizados pelo ICMBio, verificou-se que muitas áreas não eram tituladas, que pertenciam 

à união e estavam sendo ocupadas, outras já tinham sido indenizadas, mas tinham 

moradores ocupando essas áreas (ICMBio, 2014). Com todas essas informações foram 

realizadas reuniões no mês de janeiro de 2017 com extrativistas e produtores rurais para 

ser aprovada uma nova proposta a ser encaminhada para aprovação do senado, ficou 

acordado que a área a ser excluída será de 16.000 a 18.000 hectares. 

 Devido a esses problemas existem áreas de fazenda com criação de gado dentro 

da Reserva, mas com essa organização na demarcação dos limites da RESEX, moradores 

que não são extrativistas estão se adequando as normas da Unidade, os que estão 

ocupando área que é da reserva estão saindo e aqueles que tem títulos vão ser indenizados. 
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O acordo de gestão da unidade foi aprovado pelos moradores em 2011 e 2012 e revisado 

e aprovado pelo ICMBio posteriormente, sendo publicado através da Portaria ICMBio nº 

152, no DOU de 21/02/13. No texto do acordo consta que:  

 

“Cada família praticará o extrativismo e as atividades agropastoris na 

própria colocação, sendo que cada família poderá ter apenas uma colocação, 

respeitando os limites tradicionalmente reconhecidos pela comunidade. 

Conforme a tradição das práticas extrativistas da reserva, uma colocação tem 

até cinco estradas de seringa e duzentas seringueiras de corte por estrada. 

Os moradores da reserva têm direito de utilizar áreas de floresta para 

implantar roçados destinados a produzir alimentos, respeitando sempre o limite 

de vinte hectares de área total por família, sendo permitida a derrubada total de 

até dois hectares por ano, sendo uma de mata nativa e uma de capoeira. O não 

cumprimento dessas e de outras regras do acordo de gestão resultará na perda 

dos direitos de uso por parte do infrator” (ICMBio,2014).   

 

Aquele que não cumprir as regras do plano de gestão perderá o direito de uso da 

reserva, resultando na saída de dentro da unidade. Toda deliberação em relação aos 

beneficiários é decidida em reunião pela comunidade onde mora e depois pelo Conselho 

Deliberativo da unidade.  

A Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto possui uma diversidade de produtos 

florestais não-madeireiros com potencial para exploração pelos extrativistas, porém 

destes só são comercializados o açaí, a seringa e a castanha-do-brasil. Dentre esses a 

castanha é o principal produto e comercializado em grande quantidade. No entanto, a 

renda obtida com esse produto e com a agricultura de subsistência não são suficientes 

para suprir as necessidades básicas das famílias e em função disso, surgiu o interesse 

desses extrativistas na criação de gado dentro da reserva para melhorar a renda, já que o 

plano de gestão permite criação de até 12 cabeças, incluindo animais de terreiro, de carga 

e gado. É evidente pela quantidade de animais permitida e pela área disponível para a 

criação desses animais, que essa atividade não é a mais adequada para melhorar a renda 

dessas famílias. Sendo assim, essas famílias necessitam de outras fontes de alternativas 

para melhorar a economia local. Uma vez que a comercialização dos  produtos florestais 

não madeireiros manejados de forma sustentável é uma alternativa e um meio útil de 

contribuir para melhorar meios de subsistência das pessoas que dependem da floresta 

(BELCHER; SCHRECKENBERG, 2007), acredita-se que outros produtos que tenham 

potencial ecológico para manejo sustentável deveriam ser incluídos nas opções para o 

incremento da renda das famílias extrativistas da RESEX Rio Ouro Preto. 
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      Figura 1 Mapa de Localização da RESEX do Rio Ouro Preto. Fonte: Plano de Manejo, 2014. 
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       Figura 2 Mapa de Localização das Comunidades terrestres e aquáticas da RESEX do Rio Ouro Preto. Fonte: Plano de Manejo, 2014. 
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Organização da Dissertação 

 

Esta dissertação está dividida em dois capítulos, a saber:  

Capítulo 1. Manejo e sustentabilidade da coleta da castanha-do-brasil (Bertholletia 

excelsa) na Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto, Rondônia. 

Capítulo 2. Diagnóstico participativo do potencial para manejo sustentável dos produtos 

florestais não-madeireiros da Reserva Extrativista Rio Ouro Preto, Rondônia. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral  

 

Sistematizar o conhecimento tradicional e acadêmico associados ao extrativismo de 

produtos florestais não-madeireiros de populações tradicionais do Estado de Rondônia, Brasil, 

visando avaliar seu potencial para sustentabilidade.  

 

Objetivos específicos  

 

Avaliar a sustentabilidade do extrativismo da Castanha-do-brasil na RESEX Rio Ouro Preto;  

Realizar um diagnóstico do conhecimento científico e do conhecimento tradicional acerca dos 

principais produtos florestais não-madeireiros explorados pelos extrativistas na RESEX Rio 

Ouro Preto;  

Integrar os dados do objetivo anterior, a fim de produzir uma lista de produtos com potencial 

para manejo sustentável na RESEX Rio Ouro Preto;  

Retornar os dados da pesquisa para as populações envolvidas, bem como para os gestores da 

RESEX Rio Ouro Preto. 
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CAPÍTULO 1. MANEJO E SUSTENTABILIDADE DA COLETA DA CASTANHA-DO-

BRASIL (Bertholletia excelsa) POR EXTRATIVISTAS NA AMAZÔNIA LEGAL. 

 

INTRODUÇÃO 
A castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa) é uma espécie nativa da Amazônia 

pertencente à Família Lecythidaceae. É encontrada nas florestas tropicais das Guianas, 

Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia e Brasil (MORI e PRANCE, 1990; ZUIDEMA, 2003). 

Possui grande porte, atingindo uma altura na idade adulta de 40 a 50 metros, com diâmetro de 

1 a 3 metros, e um diâmetro de copa de 20 a 35 metros (MORI e PRANCE, 1990; 

SCHÖNGART et al., 2015). É polinizada por diversas espécies de abelhas, sendo Eulaema 

mocsayi e Xylocopa fontalis consideradas as principais polinizadoras (CAVALCANTE et al. 

2012). Seu fruto é extremamente rígido, globoso e lenhoso, servindo como uma proteção as 

sementes (PERES & BAIDER, 1997).  

A dispersão primária da espécie ocorre por barocoria e a dispersão secundária é 

realizada por cutias (MORI & PRANCE, 1990; HAUGAASEN et. al., 2011) e humanos 

(SHEPARD e RAMIREZ, 2011; THOMAS et. al., 2015). As cutias são praticamente os únicos 

animais capazes de roer o fruto e retirar as sementes do seu interior. Portanto, as árvores de 

castanheira dependem desses roedores para liberação e dispersão das sementes que estão 

altamente protegidas (HAUGAASEN et al., 2010). Além disso, estudos apontam para a forte 

influência antropogênica na distribuição da castanha-do-brasil pela Amazônia (SHEPARD e 

RAMIREZ, 2011; THOMAS et. al., 2015). Os índios Kayapós são considerados eficientes 

dispersores de sementes, contribuindo com formação de novos castanhais próximo as trilhas 

percorridas por eles na época da coleta da castanha (RIBEIRO et al., 2014). 

A castanha-do-brasil é um produto de grande importância socioeconômica para as 

populações tradicionais amazônicas, sendo comercializada mundialmente e com sólida 

demanda de mercado (CAMARGO, 2010). Dentre os países com maior abundância da espécie 

estão o Brasil (Pará, Amazonas, Acre e Rondônia), a Bolívia (Departamento de Pando e partes 

dos departamentos de Beni e La Paz) e o Peru (Departamento de Madre de Dios) (ZUIDEMA, 

2003). Apesar da maior área de ocorrência de castanheira ocorrer no Brasil, nos últimos anos o 

país vem perdendo espaço para a Bolívia em relação ao mercado. Esta perda está relacionada à 

diminuição de castanheiras produtivas, deficiência no transporte e armazenamento do produto 

e falta de políticas e de programas para estimular a produção e comercialização no Brasil 

(TOLEDO, GOMES, PALMIERI, 2016). 
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Populações humanas tradicionais têm manejado a castanha-do-brasil há centenas de 

anos, onde os plantios deliberados e proteção de sementes, juntamente com práticas de 

exploração de baixo impacto, tem resultado provavelmente em ricos castanhais que ainda são 

encontrados atualmente (BENTES; 2007). A extração provoca pouco impacto na composição 

da espécie e estruturação da floresta, assim, a forma de coleta pode ser mantida por várias 

décadas sem reduzir a produção (ZUIDEMA; BOOT, 2002). Além disso, os usuários desse 

recurso desenvolvem sistemas de gestão que não requerem grandes mudanças para sustentar a 

produtividade (GUARIGUATA et. al., 2017).  

Por outro lado, Peres et al. (2003), em um estudo com 23 populações de B. excelsa, 

observaram em áreas de grande intensidade de coleta um número cada vez menor de árvores 

produtivas, destacando que a exploração é determinante na estrutura demográfica da castanha. 

Entretanto, conforme Ribeiro (2011), o crescimento médio, a mortalidade de plântulas, a 

densidade de adultos e a estrutura etária das populações de castanheira são extremamente 

variáveis ainda que dentro da mesma área. Deste modo, generalizações sobre a sustentabilidade 

da coleta de castanha-do-brasil são difíceis de serem feitas, o que traz a demanda de estudos 

acerca da resiliência ecológica dos castanhais em relação aos sistemas de manejo em cada 

localidade. Dada a importância desta atividade, é fundamental entender os diversos aspectos 

associados ao extrativismo, a fim de garantir sua viabilidade ao longo do tempo. Neste contexto, 

os indicadores de sustentabilidade são ferramentas importantes pois permitem, além de avaliar 

o status atual de um sistema, o monitoramento de sua evolução. Sendo assim, esse estudo tem 

como objetivo avaliar a sustentabilidade do extrativismo da castanha-do-brasil pelos 

extrativistas da Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto através de indicadores de 

sustentabilidade. 

 

MÉTODOS 

 

Área de estudo 

O estudo foi realizado na Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto, localizada no extremo 

oeste do estado de Rondônia, abrangendo os municípios de Guajará Mirim e Nova Mamoré. 

No seu entorno estão as áreas protegidas Terra Indígena Igarapé Lage, Parque Estadual de 

Guajará-Mirim, Reserva Biológica Estadual do Rio Ouro Preto, Reserva Extrativista Estadual 

do Pacaás Novos, e Terra Indígena Uru-eu-wau-wau, com exceção do seu limite noroeste, onde 

encontra-se as propriedades agropecuárias. Possui uma área de 204.583 hectares, composta por 

11 comunidades, sendo 3 comunidades localizadas em áreas com acesso por terra (Ramal dos 
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Macacos, Ramal do Pompeu e Nova Esperança) e oito comunidades localizadas em áreas com 

acesso pelo rio (Nova Colônia, Nossa Senhora dos Seringueiros, Floresta, Divino Espírito 

Santo, Três José, Ouro Negro, Petrópolis e Sipitiba) bem como uma nova comunidade está se 

formando (Bom Jesus) na área terrestre. Apresenta um total de 97 famílias, sendo 35 famílias 

residentes da área aquática e 62 da área terrestre. As principais atividades econômicas dos 

moradores desta unidade de conservação são a agricultura de pequena escala e a coleta de 

produtos florestais (ICMBio,2014). 

O clima predominante da Reserva do Rio Ouro Preto é quente e úmido, com temperatura 

média anual de 25°C. Predominam os solos: aluviais recentes, solos aluviais mais antigos e 

solos com drenagem impedida. Os solos antigos, são latossolos e ou podzolicos. A vegetação é 

caracterizada pelos seguintes tipos: floresta aberta, floresta aberta com palmeira, floresta de 

cipó, formação pioneira arbórea, formação pioneira graminosa, formação pioneira arbórea 

inundada, formação pioneira arbustiva, savana arbórea aberta e savana arbórea densa (MMA, 

2016). 

 

Coleta de dados  

Para avaliar o grau de sustentabilidade da coleta da castanha-do-brasil na RESEX do 

Rio Ouro Preto foram aplicados os procedimentos do método Marco para a Avaliação de 

Sistemas de Manejo de Recursos Naturais incorporando Indicadores de Sustentabilidade 

(MESMIS), um método em desenvolvimento desde 1995 por uma equipe multifuncional com 

apoio de centros de pesquisas e instituições mexicanas (MASERA, ASTIER e LÓPEZ, 1999; 

SPERMAM et. al., 2007). O método visa avaliar a sustentabilidade dos sistemas de gestão de 

recursos naturais, considerando as especificidades de cada lugar (DA CUNHA KEMERICH, 

RITTER e DE BARBOSA, 2014), de forma interdisciplinar e participativa (ASTIER et. al., 

2011). A flexibilidade é uma das vantagens do método na aplicação em diferentes sistemas de 

manejo (MARTÍNEZ-CASTRO, RIOS e CASTILLHO, 2015).  

 O ciclo de avaliação do método é composto por seis passos (Fig. 3) o primeiro passo é 

delimitar o objeto de estudo a ser avaliado, identificando os aspectos socioeconômicos e 

ambientais do sistema. O segundo passo é determinar os pontos críticos de maneira que se possa 

caracterizar suas potencialidades, bem como as fragilidades que estejam afetando a 

sustentabilidade. Com isso, segue-se para o terceiro passo que é a elaboração dos indicadores, 

onde os mesmos devem ser embasados nos seguintes atributos: produtividade, resiliência, 

estabilidade, confiabilidade, adaptabilidade, equidade e auto-gestão. O quarto passo é mensurar 
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e verificar os indicadores, que inclui a quantificação das informações, podendo ser adquirida 

de forma quantitativa e qualitativa, utilizando métodos específicos para a coleta de dados. O 

quinto passo é para apresentar e integralizar os resultados utilizando ferramentas como tabelas 

e gráficos para em seguida analisar e discutir os dados. O sexto passo realizar conclusões e 

recomendações, fazer uma síntese das análises e propor estratégias específicas para fortalecer 

a sustentabilidade do sistema estudado e melhorar o processo de avaliação de futuros projetos 

(MASERA, ASTIER e LÓPEZ, 1999; VERONA, 2010 e CANDIDO et. al., 2015). 

 

Figura 3 Ciclo de Avaliação do método MESMIS. Fonte: VERONA, 2010, adaptado de Masera 

et. al (1999).  
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Para essa avaliação foi elaborado um quadro com indicadores de sustentabilidade 

distribuídos em três dimensões: ambiental, econômica e social. Seguindo os passos do método 

para detectar as potencialidades e fragilidades no manejo da castanha e assim definir os 

indicadores de sustentabilidade, foi realizada participação em eventos e reuniões fora e dentro 

da reserva com a presença dos extrativistas, com objetivo de entender melhor o dia-a-dia desses 

comunitários. O período de contato com os extrativistas para o desenvolvimento da pesquisa 

ocorreu de 23 de novembro de 2016 a 30 de julho de 2017.  

 O primeiro contato aconteceu durante o curso de capacitação do Conselho Deliberativo 

da RESEX no dia 26 de novembro de 2016. O encontro contou com a presença dos conselheiros 

que são representantes de órgãos públicos, organizações da sociedade civil e populações 

tradicionais, além do órgão gestor e representante do Conselho Nacional dos Seringueiros 

(CNS) e Organização dos Seringueiros de Rondônia (OSR). Nesse momento foi feita uma 

primeira apresentação do projeto de pesquisa, para as lideranças de cada comunidade 

conhecerem o projeto a ser desenvolvido na unidade.    

O segundo contato foi entre os dias 23 a 26 de janeiro de 2017 durante as reuniões sobre 

os limites da área de exclusão da RESEX do Rio Ouro Preto. Nessa reunião participaram os 

extrativistas, os produtores rurais que estão nessas áreas, o ICMBio, Presidente do Conselho 

Nacional dos Seringueiros e membros do Conselho Deliberativo. 

O terceiro encontro aconteceu entre os dias 18 e 20 de abril de 2017 durante uma reunião 

liderada pelos representantes do Conselho Nacional dos Seringueiros com o apoio do Gestor da 

Reserva, o principal objetivo da reunião foi fortalecer a organização dos extrativistas dentro da 

unidade (Fig. 4). 

O quarto contato aconteceu durante o curso de capacitação “Monitoramento In Situ da 

Biodiversidade - Protocolo Básico” da Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto, entre os dias 5 

e 8 de maio de 2017, o curso contou com a participação dos extrativistas e comunidade 

acadêmica da Universidade Federal de Rondônia (fig. 5). 

O quinto contato aconteceu entre os dias 17 a 20 de julho, o encontro teve como objetivo 

fazer um levantamento sobre a cadeia produtiva da castanha para subsidiar a elaboração de um 

projeto a ser implantado na reserva para organizar essa cadeia produtiva. Participaram do 

Encontro a ONG Pacto das Águas que será responsável pela implantação do projeto, o ICMBio, 

extrativistas da RESEX do Rio Ouro Preto e Barreiro das Antas, representantes do poder 

público municipal e estadual e organizações da sociedade civil (Fig.6).  
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Além dos eventos mencionados, participação foram feitas nas reuniões de base para 

atualização cadastral dos moradores das comunidades, organizadas através da associação 

ASAEX. Esse levantamento foi realizado entre 14 de fevereiro a 14 de março de 2017, visitando 

os extrativistas de casa em casa junto com a presidenta da Associação. 

 

Figura 4 Registro da realização de reunião para fortalecer a organização dos extrativistas. 

 

Figura 5 Registro da realização do Curso de Monitoramento da Biodiversidade. 

 

Figura 6 Registro da realização da reunião sobre a organização da cadeia produtiva da castanha. 
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De acordo com o método original, os indicadores deveriam ser elaborados junto aos 

atores que participam da cadeia produtiva da castanha-do-brasil. Não havendo essa 

possibilidade em virtude do tempo limitado, foi necessária uma adaptação ao método. Assim, 

a partir do contato nos encontros citados acima, conversas com extrativistas e o gestor da 

RESEX do Rio Ouro Preto Albino Gomes, foi possível observar a realidade dos extrativistas e 

detectar as potencialidades e fragilidades associadas à atividade. Tais experiências, associadas 

à experiência dos membros da equipe no tema do projeto e acesso à bibliografia especializada, 

forneceram a base para seleção dos indicadores para avaliar a sustentabilidade do extrativismo 

da castanha-do-brasil na RESEX do Rio Ouro Preto. Foram elaborados 24 indicadores 

distribuídos nas dimensões ambiental, econômica e social, sendo oito indicadores para cada 

dimensão (Tabela 1). Na dimensão ambiental foram abordadas as características dos locais de 

coleta, disponibilidade, quantidade e qualidade do recurso, intensidade da coleta, sistema de 

manejo, polinização e dispersão e regeneração natural. Na dimensão econômica, foram 

avaliados os aspectos relacionados à venda, ao processamento e transporte do produto, ao 

acesso ao local de comercialização, ao valor recebido e renda total obtida com o extrativismo, 

ao extrativismo de outros produtos florestais e às fontes de renda não-florestais. Já na dimensão 

social, foram empregadas informações relacionadas à moradia, ao acesso à educação e saúde 

na comunidade, à assistência técnica e acesso à informação, à participação social, ao regime de 

propriedade e normas de acesso às áreas de coleta, à satisfação e à continuidade da atividade. 
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Tabela 1 Indicadores de Sustentabilidade empregados para avaliar a sustentabilidade do manejo da castanha-do-Brasil na RESEX do Rio Ouro 

Preto. 

 

DIMENSÃO 

 

INDICADOR 

 

QUANTIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS VALOR DO 

INDICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

AMBIENTAIS 

 

 

 

1. Características dos 

locais de castanha 

 

 

a) Vegetação 

Capoeira antiga (100) 

Capoeira média (75) 

Capoeira recente ou cerrado (50) 

Desmatada e queimada recentemente (25) 

 

b) Fauna nativa nos últimos anos 

Todas as espécies aumentaram (100) 

Maioria das espécies aumentou, algumas diminuíram ou 

permaneceram estáveis (75) 

Todas permaneceram estáveis (50) 

Maioria das espécies diminuiu, algumas aumentaram ou 

permaneceram estáveis (25) 

 

c) Uso histórico e atual da área de coleta de castanha 

Só PFNM recente (100) 

PFNM antigo e recente (75) 

Uso madeireiro antigo, PFNM recente (50) 

Uso madeireiro recente, PFNM recente (25) 

 

 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

     Média a + b + c 

 2. Disponibilidade do 

Recurso. 

 

a) Distância até às áreas de coleta 

Até 1 Km (100) 

Mais que 1Km e até 10 Km (75) 

      

       Média a + b + c 



34 
 

 

 

Maior que 10 Km e até 20 Km (50) 

Maior que 20 Km (25) 

 

b) Inclusão de novas áreas de coleta. 

Considera suficiente a produção da área e não deseja novas áreas 

(100) 

Considera suficiente a produção da área, mas gostaria de ter acesso à 

novas áreas para aumentar a produção (75) 

Considera insuficiente a produção da área e gostaria de ter acesso à 

novas áreas de coleta (50) 

Considera insuficiente a produção da área e vai desistir da atividade 

(25) 

 

c)  Variação interanual da produção 

A grande maioria bom, raramente ruim (100) 

Dois anos bons, um ruim (75) 

Um ano bom e um ruim (50) 

Um ano bom e dois ou mais ruins (25) 

 

 3. Quantidade do 

Recurso 

 

a) Número de Castanheiras na área de coleta  

Mais de 200 (100) 

Mais de 100 até 200 (75) 

Mais de 30 até 100 (50) 

Até 30 (25) 

 

b) Percentual de castanheiras produtivas  

De 90% a 100% (100) 

Mais de 70% até 90% (75) 

Mais de 50% até 70% (50) 

Até 50% (25) 

 

   Média a + b + c + d 



35 
 

 

 

 

c) Número médio de fruto (ouriços) por castanheira  

Mais de 300 (100) 

Mais de 200 e menos de 300 (75) 

Mais de 100 e menos de 200 (50) 

Até 100 (25) 

 

d) Média de sementes por ouriço  

Entre 26 e 30 (100) 

Entre 21 e 24 (75) 

Entre 16 e 20 (50) 

Entre 10 e 15 (25) 

 4. Qualidade do 

Recurso 

 

a) Número de castanhas ruins por ouriço. 

Quase nunca encontra (100) 

Uma a duas (75) 

Três a quatro (50) 

Mais de quatro (25) 

 

b) Castanheira atacadas por “praga” ou doença. 

 Nunca (100) 

 Lagarta, sem efeito na produção de castanha (75) 

 Lagarta e broca, sem efeito na produção de castanha (50) 

  Lagarta e broca diminuindo a produção de castanha (25) 

 

 

     Média a + b 

 5. Intensidade da coleta 

 

a) Número de visitas e ouriços deixados 

Só vai uma vez na mesma área e deixa alguns ouriços no chão para 

os animais (100) 

Só vai uma vez na mesma área e deixa os ouriços que não caíram 

para os animais (75) 

 

 

   Média a + b + c 
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Vai duas vezes na mesma área para recolher os ouriços que não 

haviam caído antes (50) 

Vai três ou mais vezes na mesma área para recolher os ouriços que 

não haviam caído antes (25) 

 

b) Quantidade coletada por dia em um ano “bom/normal” 

Até quatro latas (100) 

De cinco a sete latas (75) 

De oito a dez latas (50) 

Mais de dez latas (25) 

 

c) Quantos dias por semana durante a safra? 

Um ou dois (100) 

Três ou quatro (75) 

Cinco ou seis (50) 

Todos os dias (25) 

 6. Sistemas de manejo 

 

 - Faz corte de lianas e cipós  

 - Deixa sementes que não prestam para venda na floresta 

 - Faz ou fez plantio de mudas na área de coleta 

 - Usa alguma outra técnica para aumentar produtividade 

    

 

Soma das respostas 

(25 por resposta 

“sim”) 

 7. Polinização e 

dispersão 

Polinizadores (abelhas) e dispersor principal (cutia) aumentaram na 

área (100) 

Polinizadores estáveis ou não sabe e dispersor principal aumentou 

(75) 

 Polinizador diminuiu e dispersor ficou estável (50) 

 Polinizares e dispersor principal diminuíram (25) 

Valor da resposta 

 8. Regeneração natural Encontra mudas e plantas jovens com facilidade na área (100) 

Encontra mudas e plantas jovens de forma moderada (75) 

Encontra mudas e plantas jovens raramente (50) 

Valor das respostas 
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Nunca encontra mudas e plantas jovens (25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

ECONÔMICOS 

1. Venda do produto Cooperativa ou associação (100) 

Consumidor final (75) 

Empresa (50) 

Atravessadores (25) 

Valor da resposta 

2. Processamento do 

Produto. 

Derivados (100) 

Sem casca (embalada) (75) 

Sem casca (lata) (50) 

Com casca (lata) (25) 

Valor da resposta 

3. Transporte do 

produto. 

Barco e/ou carro próprios ou atravessador busca sem descontar no 

preço (100) 

Barco próprio, paga frete de carro (75) 

Barco emprestado, paga frete de carro (50) 

Paga barco e frete de carro ou atravessador busca mas desconta no 

preço (25) 

 

Valor da resposta 

4. Acesso ao local de 

comercialização. 

Ótimo (100) 

Bom (75) 

Regular (50) 

Ruim (25) 

Valor da resposta 

5. Valor recebido pelo 

produto (safra 2015-

2016). 

Mais de 50 reais (100) 

Entre 41 e 50 reais (75) 

Entre 31 e 40 reais (50) 

Menos de 30 reais (25) 

Valor da resposta 

6. Renda total obtida 

em um ano 

bom/normal (safra 

2015-2016). 

Mais de 10.000 reais (100) 

Entre 5.000 e 10.000 reais (75) 

Entre 1.000 e 4.999 reais (50) 

Menos de 1.000 reais (25) 

Valor da resposta 



38 
 

 

 

 7. Extrativismo de 

outros produtos 

florestais. 

Cinco ou mais produtos (100) 

Três ou quatro produtos (75) 

Um ou dois produtos (50) 

Somente castanha (50) 

Valor da resposta 

8. Fontes de renda não-

florestais 

Quatro ou mais (100) 

Três fontes de renda (75) 

Duas fontes de renda (50) 

Uma fonte de renda (25) 

Valor da resposta 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

SOCIAIS 

 

 

1. Moradia 

 

a) Estado de conservação da casa 

 Muito bom (100) 

 Bom (75) 

 Regular (50) 

 Ruim (25) 

 

b) Número de peças da casa 

Mais de cinco (100) 

Quatro ou cinco (75) 

Duas ou três (50) 

Somente uma (25) 

 

c) Acesso à energia elétrica (gerador e/ou painel solar), água (poço) 

e saneamento (fossa negra ou séptica). 

Tem acesso aos três (100) 

Tem acesso a dois (75) 

Tem acesso a um (50) 

Não tem acesso (25) 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Média a + b + c 

 2. Acesso à educação  

 

a) Entrevistado/a 

Ensino Médio (100) 

Ensino Fundamental (entre quinta e oitava séries) (75) 

  

        Média a + b 
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Ensino fundamental (entre primeira e quarta séries) (50) 

Não estudou (25) 

 

b) Filhos em idade escolar 

Frequentam escola, próxima na comunidade ( a pé) (100) 

Frequentam escola, distante da comunidade (barco) (75) 

Frequentam escola fora da comunidade (50) 

Não frequentam a escola (25) 

 

 3. Acesso à saúde na 

comunidade 

 

- Posto de saúde  

- Médico 

- Agente comunitário 

- Medicamentos 

 

 

Soma das respostas 

(25 por resposta 

“sim”) 

 4. Assistência técnica e 

acesso à informação 

 

 

a) Recebimento de assistência e participação em cursos de formação 

 Recebe assistência técnica e participa de cursos de formação (100) 

 Não recebe assistência técnica, participou de dois ou mais cursos de 

formação (75) 

 Não recebe assistência técnica, participou de um curso de formação 

(50) 

 Não recebe assistência técnica, nem participa de cursos de 

formação (25) 

 

b) Possui acesso à: Rádio, TV, Celular, Internet. 

 Somar um ponto por resposta “sim” 

4 – “sim” (100); 3 – (75); 2 – (50); 1- (25) 

 

 

 

      Média a + b 

 5. Participação Social. Participa e exerce cargo em alguma associação (100) 

Participa da associação e frequenta as reuniões (75) 

Participa da associação, mas não frequenta reuniões ou o oposto (50) 

 Média das respostas 
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Não participa de associações nem reuniões (25) 

 6. Regime de 

propriedade e 

normas de acesso às 

áreas de coleta. 

Cada um coleta no seu castanhal, conforme o acordo de gestão da 

RESEX (100) 

Cada um coleta no seu castanhal, alguns não respeitam (“invasões”) 

(75) 

Existem áreas restritas e áreas livres (50) 

Não existem regras para o acesso (25) 

     

 Média das respostas 

 7. Satisfação com a 

atividade 

Gosta da atividade e não mudaria nada (100) 

Gosta da atividade, mas gostaria de melhores condições de acesso e 

transporte (75) 

Não gosta da atividade, coleta porque precisa (50) 

Não gosta da atividade e pretende parar (25) 

 Média das respostas 

 8. Continuidade da 

atividade 

 

a) Filhos na RESEX  

Todos os filhos moram na RESEX  (100) 

Alguns filhos moram na RESEX (75) 

Nenhum filho mora na RESEX, mas vem visitar ou ajudar na coleta 

(50) 

Nenhum filho mora na RESEX, nem vem visitar ou ajudar na coleta 

(25) 

 

b) Transmissão do conhecimento 

Está transmitindo o conhecimento para todos os filhos (100) 

Está transmitindo o conhecimento para alguns filhos (75) 

Não está transmitindo o conhecimento pois os filhos são pequenos 

(50) 

Não está transmitindo o conhecimento pois os filhos não têm 

interesse (25) 

 

    Média a + b 

* 100 – Ótimo; 75 – Bom; 50 – Regular; 25 – Ruim.
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Após a obtenção da autorização número 55675-1 do SISBIO (Anexo 1) e o parecer 

número 2.133.109 do Conselho de Ética em Pesquisa com Humanos do Instituto Federal de 

Rondônia (Anexo 2), foram realizadas 56 entrevistas semiestruturadas com extrativistas (Fig. 

7) que coletam castanha-do-brasil na RESEX do Rio Ouro Preto. As entrevistas foram 

realizadas com auxílio de um questionário com perguntas abertas e fechadas referentes à cada 

dimensão e indicador, totalizando 72 perguntas (Apêndice 1). Foi realizada amostragem por 

quota visando incluir pelo menos 50% das famílias extrativistas da RESEX. Estas foram 

selecionadas por conveniência (estavam disponíveis para participar do estudo quando da 

chegada da pesquisadora em suas casas), observando-se a idade mínima de 18 anos para 

participação. Apenas um representante de cada família foi entrevistado. Antes de cada 

entrevista era apresentada a proposta da pesquisa de forma detalhada e era procedida a leitura 

do termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice 2), para que os extrativistas pudessem 

conhecer os objetivos da pesquisa e assim decidir sobre sua participação.  

 

Figura 7 Registro da realização de entrevistas com os extrativistas. 

 

Análise de dados 

 

 Os dados foram organizados em tabelas e posteriormente quantificados para o cálculo 

dos indicadores, conforme os valores de referência da tabela 1. Em relação aos parâmetros de 

sustentabilidade empregados, foi estabelecido que a condição ótima é representada por 100, a 

condição boa por 75, a condição média por 50 e a condição ruim por 25. Para saber o valor dos 

indicadores que tinham mais de um parâmetro, foi obtida a média dos parâmetros em questão, 

exceto no caso de serem cumulativos. Neste último caso, foi somado 25 pontos por resposta 

afirmativa. Quando considerados os indicadores de forma conjunta, valores próximos de zero 
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indicam que a atividade é insustentável e valores próximo de 100 indicam que a atividade tende 

a ser sustentável, sendo de 0-25 o sistema considerado crítico; 25-50 valores baixos, atividade 

insustentável; 50-75 valores considerados bons, mas que necessita de cuidados por ser abaixo 

dos valores ideais e de 75-100 indica valores ideais para sustentabilidade da atividade. Após a 

tabulação, os dados foram apresentados em mapas do tipo radar (ameba), os mais utilizados no 

método MESMIS, pois permitem observar os detalhes de cada indicador e avaliar, de forma 

visual, se houve diferença entre os contrastes estudados. 

 

Retorno à Comunidade 

 

Após a conclusão e publicação dos dados retornarei às comunidades apresentando os 

resultados da pesquisa. Serão ainda entregues cópias da dissertação para as associações de 

extrativistas e para o gestor do ICMBio responsável pela gestão da Reserva Extrativista Rio 

Ouro Preto, bem como uma síntese dos resultados em linguagem acessível para as primeiras. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A castanha-do-brasil é o produto extrativista mais importante para obtenção de renda 

dos moradores da RESEX do Rio Ouro Preto, assim, o período de coleta é muito esperado pelos 

comunitários. De um total de 97 famílias que moram na RESEX foram entrevistadas 56 famílias 

(57,7% da população), sendo 26 moradoras da área terrestre e 30 da área aquática. A faixa etária 

dos participantes ficou entre 20 e 88 anos de idade, sendo 51 homens e 5 mulheres. A maioria 

são filhos de seringueiros, nascidos e criados dentro de seringais, desenvolvendo atividades 

extrativistas. 

 

Dimensão Ambiental 

 

Dentre as três dimensões estudadas (apêndice 3), a ambiental apresentou melhores 

índices tanto na área aquática (média 69,5, DP ± 5,9) como na terrestre (média 67,6, DP ± 6,9). 

Atingindo a escala de 51 e 75, evidenciando resultados bons, revelando no aspecto ambiental 

que a coleta da castanha-do-brasil pode atingir os valores ideais para a sustentabilidade. Em 

ambas as áreas os indicadores para dimensão ambiental apresentaram valores semelhantes (Fig. 

8), com exceção dos indicadores: polinização/dispersão e qualidade do recurso, os quais 

apresentaram valores maiores na área aquática (média 82,8, DP ± 23,8) e (média 81,0, DP 

±12,9) respectivamente, do que na área terrestre (média 71,3, DP ±26,1) e (média 74,1, DP 

±17,9). Vale ressaltar a importância dos vetores bióticos como principais polinizadores das 

espécies vegetais, sendo sua preservação necessária para garantir a reprodução das árvores nas 

florestas tropicais (MAUES, 2010). 

O indicador característica dos locais de coleta foi o segundo com melhor índice. Os 

valores da área aquática (média 81,3, DP ±8,1) e da área terrestre (média 80,6, DP ±12,4) foram 

bem próximos. Na área aquática a vegetação é considerada “mata virgem” pelos entrevistados 

enquanto na área terrestre, grande parte indicou que a floresta continua inalterada, porém, 

alguns moradores informaram que possuem capoeira, originada do desmatamento que vem 

acontecendo nos últimos anos. Essa diferença nas características dos locais de coleta está 

relacionada ao acesso, a área aquática o acesso acontece pelo rio, sendo mais difíceis atividades 

que provoquem o desmatamento. Já na área terrestre ocorrem invasões ilegais de madeireiros e 

criadores de gado, situações essas que tem provocado o aumento do desmatamento nas áreas 

protegidas no estado de Rondônia nos últimos anos (AZEVEDO et al., 2017). Com relação a 
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fauna nativa, a maioria dos entrevistados considera que muitas espécies da fauna aumentaram 

em quantidade, enquanto poucas espécies permaneceram estáveis ou diminuíram. Dentre as 

espécies que mais aumentaram, de acordo com os extrativistas, foram o cateto (porquinho) 

(Pecari tajacu), a cutia (Dasyprocta azarae), a queixada (Tayassu pecari) e o macaco e dentre 

as que diminuíram estão anta (Tapirus terrestris), cutia (Dasyprocta azarae), jacu (Penelope 

obscura), a queixada ( Tayassu pecari) também foi citada como as que mais diminuíram. 

Ao serem perguntados sobre o uso histórico e atual da área de coleta de castanha-do-

brasil na área terrestre, 70,3% responderam que só realizam coleta de castanha e que não 

exploravam nenhum outro produto florestal antigamente. Na área aquática (75,9%) foram 

citadas coletas de produtos florestais não-madeireiros (PFNM) antigamente e recentemente, 

sendo a seringueira o produto coletado antigamente (que deu origem a demanda por uma 

RESEX) e a castanha-do-brasil o produto coletado hoje em dia. A seringueira é um PFNM de 

grande importância para o mercado internacional, conhecida anteriormente como ouro negro 

da Amazônia, devido ao alto valor do produto. No apogeu a borracha natural consumida 

mundialmente era da Amazônia brasileira, tendo destaque na economia do país, porém esse 

produto declinou quando estrangeiros exportaram mudas para outros países (SENA, 2008). 

Com a queda na venda o produto perdeu valor, e os seringueiros pararam de explorar a borracha. 

Nenhum entrevistado reportou uso madeireiro ou agrícola anterior nas áreas de coleta de 

castanha-do-brasil. Deste modo, com base nos resultados obtidos em relação à caracterização 

das áreas de coleta, pode-se afirmar que são positivos, uma vez que boa parte das áreas estão 

pouco alteradas, havendo manutenção ou aumento de polinizadores e dispersores, 

especialmente na área aquática. Não foram identificados conflitos com outros usos, 

contrastando com o relatado por Guariguata et. al. (2008), que avaliaram a compatibilidade do 

extrativismo e manejo de PFNM e madeira em concessões florestais comunitárias em Pete'n, 

Guatemala, e comunidades extrativistas nas florestas de Pando, norte da Bolívia, sendo 

registrados conflitos no uso múltiplo da floresta, principalmente na Bolívia.  

Os indicadores qualidade e disponibilidade do recurso também apresentaram valores 

elevados. Na área aquática, os valores encontrados para estes indicadores foram de 81,0 (DP ± 

12,9) e 72,7 (DP ± 11,9), respectivamente. Já na área terrestre foram registrados valores de 74,1 

(DP ±17,9) e 75,0 (DP ± 10,1) para os indicadores qualidade e disponibilidade do recurso, 

respectivamente. Em relação à qualidade do recurso quando perguntados sobre a quantidade de 

castanha-do-brasil “ruim” por fruto (ouriço), informaram que quase nunca encontram ou 

quando encontram é no máximo de uma a duas. Os extrativistas informaram que a castanha só 
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estraga depois de algum tempo que o ouriço está no chão, como a coleta é realizada ainda 

quando os frutos estão caindo dificilmente encontra castanha “ruim”. Sobre a castanheira ser 

atacada por alguma “praga” ou doença, foi relatado apenas o ataque eventual das folhas por 

uma lagarta, mas sem efeito na produção da castanha, segundo os entrevistados. 

 No tocante ao acesso e disponibilidade do recurso, na área terrestre a distância ao 

castanhal é menor, refletindo em valores superiores do indicador (média 89,8, DP ± 14,0) em 

relação aos obtidos na  área aquática (média 71,5, DP ± 25,2).  Tal diferença se deve ao fato de 

alguns moradores, principalmente da área aquática, coletarem em castanhais distante do seu 

lote, sendo necessário a utilização de barco para chegar nessas localidades. Por outro lado, na 

área aquática a maioria dos entrevistados (55,17%) considera suficiente a produção da 

localidade e não deseja novas áreas, enquanto 27,6% desejam ter acesso à novas áreas para 

coleta. Já na área terrestre 44,4% dos entrevistados considera suficiente, mas gostaria de novas 

áreas para aumentar a produção ao passo que 44,4% consideram suficiente a produção das áreas 

onde coletam e não desejam coletar em novas áreas. 

 O indicador intensidade da coleta obteve reultado semelhante em ambas as áreas 

(aquática média 61,2, DP±11,4 e terrestre média 62,9, DP±18). Nesse indicador o número de 

visitas e ouriços deixados teve um desempenho melhor na área aquática do que na área terrestre, 

onde o extrativista só vai uma vez na mesma área e deixa os ouriços que não caíram para os 

animais. Essa diferença ocorre por que os moradores da área aquática esperam boa parte dos 

ouriços caírem para depois realizar a coleta, já os da área terrestre começam a coletar ao mesmo 

tempo que começa a safra, isso devido às invasões nos castanhais, onde um entra no castanhal 

do outro, por isso, costumam ir mais de uma vez nos castanhais.  

Duchelle et. al. (2011) estudando sobre o “roubo” da castanha-do-brasil na Amazônia 

Ocidental constatou que ameaça de roubo indicada pelos coletores bolivianos é a principal razão 

pela qual começavam a coleta no início da temporada transportando o produto para fora da 

floresta o mais rápido possível. Segundo os autores, três fatores podem influenciar nos “roubos” 

são eles: reconhecimento formal dos direitos de propriedade, diferentes padrões históricos de 

ocupação e aumento nos preços da castanha. No caso da RESEX Rio Ouro Preto, podemos 

relacionar essas invasões dentro da RESEX a alta demanda de mercado na safra da castanha, 

proporcionando aos coletores uma renda extra. Assim, tanto moradores como membros 

externos à RESEX coletam em áreas cuja exploração seria de outrém de acordo com o acordo 

de gestão desta unidade de conservação da natureza. Diferentemente do que foi indicado no 
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estudo de Duchelle et. al. (2011), a distância e a dificuldade de acesso as áreas dos castanhais 

são fatores que contribuem para impedir o roubo das castanhas na área aquática.  

No que tange à frequência de coleta, geralmente em ano “bom” 48,14% dos coletores 

da área terrestre costumam coletar os 7 dias na semana, já na área aquática 55,17% dos 

extrativistas costumam coletar de cinco a seis dias na semana. Em um dia a maioria respondeu 

que quebra uma barrica (72 kg) de castanha-do-brasil, corresponde a 6 latas de castanha (1 lata 

equivale a 12 kg), correspondendo ao que eles conseguem levar nas costas para casa. A intensa 

colheita de castanha também pode ser atribuída a forte dependência econômica do recurso 

devido a falta de alternativas para a renda familiar (DUCHELLE et. al., 2011). 

No que se refere ao sistema de manejo os valores das áreas foram praticamente iguais, 

área aquática 62,1 (DP ± 19,3) e área terrestre 62,0 (DP ± 20,8), a grande maioria dos 

entrevistados  costuma realizar corte de lianas e cipós das castanheiras, para se defender das 

cobras e porque, segundo eles, os cipós retiram das castanheiras os nutrientes impedindo uma 

boa produção. Kainer, Wadt e Staudhammer (2007) sugerem que o corte de lianas melhora as 

formas da copa da árvore, aumentando a produção do fruto. A produção das castanheiras na 

RESEX Chico Mendes, no Município de Epitaciolândia, Acre, aumentou 77% após dez anos 

do corte dos cipós, o que está provavemente relacionado à diminuição da competição por luz 

na área da copa e a uma menor competição por água e nutrientes no solo (WADT e KAINER, 

2015). 

Ainda em relação às práticas de manejo, foi relatada uma técnica relacionada à resina 

da castanheira. Cerca de metade dos extrativistas de ambas áreas usam a técnica de sangramento 

nas árvores, a qual consiste em fazer um ou dois cortes (do tamanho de uma “braça”) em cada 

lado da castanheira para a resina sair. De acordo com os extrativistas, o excesso de resina 

impede que os nutrientes sejam levados até a parte de cima das plantas, causando uma baixa 

produção de frutos, essa técnica foi observado por Tonini (2010), quando estudou sobre as 

práticas de manejo utlilizada pelos extrativistas no estado de Roraima. Foram questionados se 

fazem ou já fizeram plantio de mudas de castaheira na área de coleta, só 10,3% dos 

entrevistados da área áquática e 14,7% dos entrevistados da área terrestre realizaram plantio de 

mudas e, mesmo assim, somente como experiência. 

Sobre a regeneração natural da espécie (área aquática média 62,1, DP ± 25,9 e terrestre 

média 62,9 DP ± 25,8) a maioria dos extrativistas tanto da área aquática como da terrestre 

informaram que dificilmente encontram mudas e plantas jovens ou nunca encontram na área de 

coleta. Baixas densidades de indivíduos jovens também foram relatadas nos estudos realizados 
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por Scoles e Gribel (2012) e Rockwel et. al. (2017), nos quais foram registrados baixa proporção 

de juvenis e predominância de árvores grandes e antigas. A demora do  período juvenil e a alta 

sensibilidade da taxa de crescimento populacional para a fase adulta da árvore demanda um 

grande cuidado na proteção de indivíduos pré-reprodutivos e maduros (BERTWELL et. al., 

2017). Cabe destacar que os baixos níveis de regeneração da espécie não estão necessariamente 

associados à intensidade de coleta, visto que já foram registrados números mais elevados de 

árvores juvenis em áreas com maior intensidade de coleta e/ou presença humana, o que reforça 

a ideia de que as populações humanas contribuem (intencionalmente ou não) na regeneração da 

castanha-do-brasil (RIBEIRO et. al., 2014; SCOLES e GRIBEL et. al., 2015).  

 O indicador com valores mais baixos foi o de quantidade do recurso, com valores de 

média 52,6 (DP ± 11,3) na área aquática e média de 51,9 (DP ± 15,5) na área terrestre. Quando 

questionados sobre o número de castanheiras na área de coleta,  55% dos informantes de ambas 

as áreas responderam que possuem de 30 a 100 castanheiras nas suas áreas de coleta, mas este 

número pode estar subestimado por algumas peculiaridades da coleta. Primeiro, parte dos 

extrativistas já tem mais de 50 anos de idade e possuem aposentadoria como renda, deste modo, 

a da castanha-do-brasil é uma extra e eles coletam não só para complementar a renda, mas 

porque gostam da atividade, sendo assim não há necessidade de explorar novas castanheiras 

nos seus castanhais. Segundo e, provavelmente mais importante, muitos entrevistados 

informaram que possuem muito mais castanheiras na área, porém estas não são exploradas 

porque eles não tem recurso para abrir novos piques para conseguirem ter acesso às árvores, 

além da falta de transporte para carregar o produto do castanhal até em casa, já que a área é 

muito distante. Essa informação foi confirmada na reunião onde foi apresentado um projeto 

para organizar a cadeia produtiva da castanha, os extrativistas informaram que existem muitos 

castanhais dentro da reserva que ainda não foram explorados, isso devido à falta de recurso para 

acessar essas áreas.  

No parâmetro percentual de castanheiras produtivas no local de coleta, 37% dos 

entrevistados na área terrestre e 51,7% da área aquática, apontaram que metade das árvores no 

local de coleta no período de safra são produtivas. Quando questionados sobre o número médio 

de ouriços por castanheiras, a maioria respondeu que é um dado que varia, mas no geral a média 

é de 100 a 200 ouriços por castanheira. Essa variação foi corroborada pelos estudos de Kainer 

et. al. (2007), Wadt et. al. (2008), Haugaasen et. al. (2011) e Ribeiro et. al (2014), verificando 

uma variação de 66 a 207 frutos por árvore ao ano. Em relação à quantidade de sementes por 

ouriço, a média foi de 17 e 18 sementes. Conforme Mori e Prance (1990), o número de sementes 
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por fruto da espécie pode variar de 10 à 21, com uma média de 17 à 18 (MORI &PRANCE, 

1990), assim os valores informados pelos entrevistados estão de acordo com o reportado na 

literatura, não demonstrando sinais de declínio da produtividade. 

  

Figura 8 Gráfico da Dimensão Ambiental, identificando os indicadores da área aquática e 

terrestre da RESEX Rio Ouro Preto. 

 

 

Dimensão Econômica 

 

Na dimensão econômica (Fig. 9) foram detectados os valores médios mais baixos das 

três dimensões com 42,1 DP±5,2 da área aquática e 39,7, DP±6,9 áreas terrestre. A área aquática 

obteve desempenho melhor em três indicadores, e a área terrestre em um, sendo os valores dos 

demais indicadores semelhantes entre as duas áreas. De maneira geral, tais valores ficaram na 

escala de 25 a 50, o que revela a insustentabilidade da coleta do ponto de vista econômico, 

especialmente nos aspectos relacionados à comercialização. Apesar da existência de duas 

associações de extrativistas foi unânime a venda realizada apenas para atravessadores. Primeiro 

o produto é vendido para um atravessador no Brasil, o qual repassa o produto para outro 

atravessador na Bolívia. Dois extrativistas realizam esse papel de atravessador no Brasil, muitas 

vezes pagando os extrativistas antes da safra, garantindo o produto no período da produção. A 

situação da venda para atravessadores foi detectada no estudo de Tonini (2010), na região do 
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Baixo Rio Branco no estado de Roraima, em que toda produção de castanha-do-brasil é 

repassada para atravessadores, a diferença é que essa produção é levada para o estado do 

Amazonas. Na RESEX Rio Ouro preto toda a castanha-do-brasil é vendida por lata (seca 12 

Kg, molhada 15 kg) sem nenhum beneficiamento, com valor muito abaixo do mercado. O 

produto é repassado para Bolívia por falta de mercado no município de Guajará-Mirim. Durante 

séculos a produção da castanha no Brasil dominou os outros países produtores desse produto, 

de tal forma que a castanha possui o nome do país. Porém essa hegemonia começou a declinar 

quando as exportações do Brasil foram totalmente excluídas do mercado Europeu, isso 

aconteceu porque o país não se adequou para atender os padrões de segurança cada vez mais 

rigorosos, exigidos pelo mercado internacional (COSLOVSKY, 2014). Por outro lado, a 

Bolívia com menos recursos e capacidades econômicas atualizou suas práticas de fabricação e 

instalações atendendo aos padrões exigidos e se tornando o principal fornecedor mundial do 

produto. Em 2010, 77% de toda castanha consumida em todo mundo foi processada e exportada 

pela Bolívia (COSLOVSKY, 2014). Em virtude da competitividade do cenário internacional, o 

mercado nacional brasileiro reagiu e vem se desenvolvendo, como é o caso do Estado do Acre, 

o qual vem registrando nos últimos anos aumento crescente na venda do produto no mercado 

interno, agregando valor ao produto final e beneficiando significativamente aos extrativistas 

(BAYMA et. al. 2014; BROSE, 2016). 

No indicador extrativismo de outros produtos florestais não-madeireiros os extrativistas 

da área terrestre (média 34,3, DP±13,9) obtiveram desempenho melhor que os da área aquática 

(média 29,3, DP±9,4), ainda que os valores de ambas as áreas sejam baixos. A maioria dos 

extrativistas só explora a castanha, visto que a comercialização dos demais PFNM da RESEX 

é proibida até o momento. Essa é uma restrição que deve ser superada a fim de gerar novas 

fontes de renda a partir do uso sustentável da floresta. Dificilmente as famílias conseguem 

sobreviver só com a renda da castanha, os preços ainda são baixos e o mercado não pagam o 

devido valor a outros produtos florestais (AUGUSTO et. al., 2015). Segundo Soriano et. al. 

(2017) a Amazônia com sua grande riqueza tem grande contribuição na renda das famílias que 

dependem dos recursos naturais. Deste modo, à semelhança do que ocorre no sul da África na 

gestão dos produtos florestais não-madeireiros, torna-se necessário incentivar o sistema de 

governança aproveitando o conhecimento e habilidades das populações tradicionais no manejo 

dos recursos naturais, bem como fornecendo subsídios para o uso, gestão e comércio dos 

diversos produtos florestais não-madeireiros, a fim de proporcionar uma melhor qualidade de 

vida para as populações que vivem desses recursos (WYNBERG e LAIRD, 2007).  
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Em relação aos valores recebidos pelos extrativistas na venda da castanha-do-brasil, nos 

últimos três anos este tem aumentado, mas no período da safra ocorre muita variação no preço 

da lata. Na área aquática (média do indicador 53,4, DP±25,2) o valor recebido pela lata de 

castanha na safra 2015-2016 (considerada safra boa) foi maior que na área terrestre (média do 

indicador 37,0, DP±21,9). Os valores mais baixos recebidos na área terrestre podem estar 

relacionados ao fato de que os atravessadores passam nas casas pegando a castanha, assim, 

pagando um valor mais baixo. Já os moradores da área aquática entregam aos atravessadores 

na rua conseguindo obter um preço melhor.  No que se refere à renda total obtida na safra 2015-

2016, a maioria dos moradores de ambas as áreas (aquática média 46,5, DP±17,0 e terrestre 

média 45,4, DP±23,6) recebeu uma renda total entre 1000 e 5000 reais. O valor do indicador 

de renda demonstra a necessidade de aumento da renda a partir do comércio da castanha. Para 

o Brasil ganhar espaço no mercado internacional, e assim gerar  desenvolvimento na região e 

uma melhor renda para os extrativistas que dependem da castanha-do-brasil para subsistência, 

investir no beneficiamento da castanha seria um fator chave para agregar valor ao produto e 

reconhecimento no mercado internacional (AGUIAR et al., 2017). Outro fator que poderia 

agregar valor seria o processo de certificação desse produto. Quaedvlieg, Roca, Ros-tonen, 

(2014), estudando sobre certificação da castanha-do-brasil em Madre de Dios no Peru, 

verificaram que de início como era esperado pelos castanheiros, não obtiveram o 

empoderamento econômico, devido algumas limitações, entretanto, as alianças formadas entre 

produtores, empresas de marketing e ONG envolvidas na certificação proporcionaram um 

fortalecimento nas relações políticas. Os autores afirmam ainda que essas alianças aliadas à 

uma maior organização dos produtores são requisitos para os castanheiros entenderem melhor 

o processo de certificação e sanarem as limitações, adquirindo autonomia no mercado. 

Após o período de safra da castanha, a maioria (51,7%) na área aquática (valor do 

indicador média 39,7, DP±16,8) possui uma única renda: a farinha produzida por eles. Já na 

área terrestre (valor do indicador média 55,6, DP±27,5) além da farinha de mandioca, um 

número maior de pessoas (40,7%) que recebe algum tipo de benefício, possuindo pelo menos 

duas fontes de renda. Devido à grande produção da farinha a associação ASAEX foi 

contemplada com um recurso de 600 mil do Programa de Ampliação e Fortalecimento das 

Redes de Agroecologia e Produção Orgânica (ECOFORT), para construir quatro casas de 

farinha nas comunidades. O cultivo da mandioca, além de ser a principal atividade agrícola 

desenvolvida pelos extrativistas, também representa umas das principais fontes de calorias 

ingeridas pelos comunitários, através do consumo da farinha (VALIANTE, 2008, COSTA, 
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2012). Uma vantagem para as famílias da área aquática é a pesca, junto a farinha o peixe é uma 

das principais fontes de alimentos para as comunidades ribeirinhas. A atividade pesqueira na 

Amazônia é de fundamental importância na vida das comunidades ribeirinhas, e está vinculada 

aos hábitos culturais, econômicos e alimentares, sendo uma das principais fontes de proteína 

dessas populações (SILVA; BRAGA, 2016; CAD,2017). 

Nessa dimensão o indicador com melhor desempenho foi o transporte do produto (74,1, 

DP±4,6 área aquática e 60,2, DP±30,6 área terrestre). Ainda assim, existem dificuldades no 

transporte da castanha-do-brasil. Na área aquática 99% o transporte é de barco próprio, mas 

depois 100% dos entrevistados pagam frete para transportar o produto. Já na área terrestre 

40,74% informaram que o atravessador busca mas desconta no preço, 37% dos extrativistas 

pagam frete e 22,2% possuem transporte próprio. Além disso, o acesso para escoar o produto 

foi avaliado entre regular (área aquática) a ruim (área terrestre). A inadequação do sistema de 

transporte sempre foi um dos obstáculos para a venda do produto no mercado internacional, 

sendo um dos motivos para o entrave da comercialização nesses mercados, não se 

desenvolvendo até os dias atuais, mesmo sendo um produto de grande importância para as 

famílias e para a economia da região amazônica (WANDT E KAINER, 2009). Em mercados 

bem estabelecidos que seguem as regras de venda padronizadas, o transporte tem maior 

destaque nos custos, porém esse valor é adicionado na venda do produto (AGUIAR, 2017). 

Figura 9 Gráfico da Dimensão Econômica, identificando os indicadores da área aquática e 

terrestre da RESEX do Rio Ouro Preto. 
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Dimensão Social 

 

Na dimensão social o valor médio dos indicadores foi de 62,5, DP±10,3 na área aquática 

e 59,1, DP±8,1 na área terrestre, atingindo uma escala entre 50 e 75, o que indica uma 

performance regular em relação à sustantabilidade. Em ambas as áreas os indicadores tiveram 

resultados semelhantes (Fig. 10). Dentro da dimensão social os indicadores acesso à educação 

(média 38,9, DP±17,5 – área terrestre e 40,1, DP±17,2 – área aquática), acesso à saúde na 

comunidade (média 48,1, DP±27,9 – área terrestre e 56,0, DP±15,6 – área aquática) e 

assistência técnica e acesso à informação (média 41,7, DP±10,8 – área terrestre, 42,2, DP±19,3 

– área aquática) apresentaram os valores mais baixos. A maioria dos entrevistados (52%) 

apresentou baixa escolaridade, tendo estudado menos de quatro anos (entre primeira e quarta 

séries). Cerca da metade das crianças em idade escolar (48%) frequentam escola fora da 

comunidade. Dentro da RESEX existem duas escolas, uma na comunidade Nova Esperança e 

outra na comunidade Floresta, mesmo assim, só é oferecido até o quinto ano.  

Em relação aos serviços de saúde na área terrestre 55% dos extrativistas entrevistados 

informaram que não tem assistência nenhuma dentro das comunidades. Na área aquática, 

86,20% dos entrevistados apontaram a presença de agente comunitário, mas as visitas 

acontecem uma vez por mês e em algumas comunidades quase não passam. Já na área terrestre 

59,2% dos extrativistas informaram que tem agente comunitário na comunidade. A grande 

evasão dos extrativistas da reserva, principalmente da área aquática está relacionada a esses 

dois fatores, como não tem escola para os filhos dentro da unidade, são praticamente obrigados 

a irem morar na cidade para os filhos frequentarem a escola. Assim como observado por Costa 

(2012), a falta  de acesso aos serviços básicos de saúde e educação nas unidades estaduais de 

Rondônia, faz com que as famílias abandonem essas áreas. Como incentivo para essas pessoas 

permanecerem na unidade seria fornecer instalações educacionais de qualidade, bem como 

serviços de saúde adequados e programas básicos para reprodução social dessas famílias 

(GUARIGUATA et. al., 2017).  

Aproximadamente metade dos extrativistas informaram que não recebem assistência 

técnica. Os moradores da área terrestre participaram de pelo menos um curso de formação nos 

últimos anos, enquanto os moradores da área aquática não participaram de nenhum curso até o 

momento. É evidente a necesidade de oportunizar aos extrativistas momentos de formação para 

que possam ampliar seus saberes em relação ao manejo e comercialização de produtos 

florestais, só assim será possível o desenvolvimento socioecológico local (SIMONIAN, 2013). 

Deste modo, estes também poderão participar e interagir nas questões políticas, buscando 
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implementação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da RESEX (SILVA; 

SIMONIAN, 2015). Quanto ao acesso à informação 59,3% da área terrestre e 31% da area 

aquática tem acesso a dois meios de comunicação (rádio e tv). No aspecto moradia a área 

terrestre obteve um valor ligeiramente superior (média de 70,7, DP±16,1) do que a área aquática 

(média 66,9, DP±9,1 ). Em geral, as casas são de madeira e consideradas como “em bom estado” 

pela maioria dos extrativistas. 

Os valores do indicador de participação social foram de 70,7, DP±11,5 na área aquática, 

e de 72,2, DP±10,4 na área terrestre, indicando que boa parte dos moradores da RESEX 

participam ativamente das associações de extrativistas existentes. Já o indicador regime de 

propriedade e normas de acesso às áreas de coleta revelou problemas na área terrestre. Enquanto 

na área aquática 75,9% dos extrativistas responderam que cada um coleta no seu castanhal, 

conforme o acordo de gestão da RESEX, essa informação foi citada por apenas 29,62% dos 

entrevistados da área terrestre. Neste ambiente, 33,3% dos extrativistas afirmaram que não 

existem regras para o acesso. Na área terrestre em duas comunidades existem áreas coletivas 

para a coleta da castanha, onde muitos moradores coletam em seus castanhais e na área coletiva, 

outros coletam em fazendas próximas à reserva, mas o grande problema que está acontecendo 

dentro dessas comunidades são as invasões nos castanhais. Alguns informaram que essas 

invasões acontecem tanto entre os próprios extrativistas que entram no castanhal do outro sem 

autorização, bem como por pessoas de fora da reserva que entram sem ser percebidas, conforme 

já mencionado. Foi aprovado pelos extrativistas no acordo de gestão que “cada família praticará 

o extrativismo e as atividades agropastoris na própria colocação, sendo que cada família poderá 

ter apenas uma colocação, respeitando os limites tradicionalmente reconhecidos pela 

comunidade” (ICMBio, 2014). A auto-organização por parte dos comunitários, é fundamental 

para que medidas sejam tomadas, para agregar valor ao trabalho desenvolvido pelos 

extrativistas e aos recursos explorados da reserva. Um exemplo claro aconteceu com 

comunidades florestais do norte da Bolívia, as mesmas começaram a se auto organizarem a 

partir de meados da década de 1990, criaram regras específicas para gestão e exploração dos 

recursos florestais de maior importância econômica, cuidando para a preservação dos recursos 

(CARDONA et. al., 2014). São atitudes como essa que permite as comunidades criarem suas 

próprias regras respeitando as normas já existentes, tendo a capacidade de desenvolver 

atividades que beneficie seu meio de sobrevivência. 

Em relação à satisfação com a atividade extrativista, os valores foram semelhantes na 

área terrestre com resultado médio de 76,9, DP±9,4 e na área aquática 75, DP±13,1. Muitos 
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entrevistados destacaram que gostariam de ter melhores condições de acesso e transporte do 

produto, tanto nos castanhais como para o local de comercialização. Apesar do bom 

desempenho na satisfação com a atividade, o indicador sobre a continuidade da mesma 

apresentou resultados inferiores ao primeiro, um fator que depende dos filhos e netos dos 

extrativistas para continuar manejando esse recurso e perpetuando a cultura. Na área aquática 

o valor do indicador foi em média 66,8, DP±32,4 e na área terrestre 65,3, DP±31,2. Em relação 

a presença dos filhos na RESEX, apenas 41,4% na área aquática e 29,6% na área terrestre 

apontaram que todos os filhos moram na reserva. Poucos são os que moram na reserva, 

principalmente da área terrestre. Fatores como vivenciar outra cultura, acessar meios diferentes 

para suprir as necessidades de consumo e frequentar escolas mais estruturadas fazem com que 

os jovens dificilmente queiram voltar para reserva, onde são preservados os valores tradicionais 

da cultura extrativista (COSTA, 2012). Por outro lado, ao perguntar sobre a transmissão do 

conhecimento 59,2% da área terrestre e  51,7% da área aquática disseram que estão transmitindo 

o conhecimento para todos os filhos sobre a coleta e os meios de vida dentro da reserva. Para 

eles, transmitir o conhecimento para os filhos é uma maneira de perpetuar esse conhecimento e  

preservar o ambiente onde eles vivem é um pensamento compartilhado por Toledo e Barrera-

Bassols , 2009. 

Figura 10 Gráfico Dimensão Social, identificando os indicadores da área aquática e terrestre 

da RESEX do Rio Ouro Preto. 
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Integração dos Indicadores  

 

A integração dos indicadores das três dimensões (Ambiental, Econômica e Social), 

permite a compreensão mais ampla acerca da sustentabilidade da atividade estudada (Fig. 11). 

Essa integração resultou no valor final do índice (56,49) de sustentabilidade do extrativismo de 

castanha-do-brasil na RESEX do Rio Ouro Preto. 

 

Figura 11 Integração dos indicadores de Sustentabilidade do Manejo da Castanha do Brasil da 

RESEX Rio Ouro Preto. 
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área aquática em alguns indicadores, a saber: qualidade do recurso, polinização e dispersão, 

transporte do produto, acesso ao local de comercialização, acesso a saúde na comunidade e 

regimento de propriedade e normas de acesso. Os resultados, de modo geral, apontam para um 

manejo com valores bem abaixo do ideal para a sustentabilidade. As dimensões que mais 

influenciaram esse resultado negativo foram a econômica e a social, sendo perceptível a falta 

de assistência por parte dos órgãos públicos e/ou políticas públicas adequadas para essas 

comunidades. Por outro lado, foi revelado o potencial ecológico para o manejo sustentável da 

espécie, sendo necessário somente viabilizar o acesso às novas áreas de coleta. Melhorias nos 

aspectos socioeconômicos aliada as práticas sustentáveis, são de fundamental importância para 

continuar desempenhando papel de alto valor desse produto no cenário ecológico e econômico 

da Amazônia, bem como, demonstrar que as populações locais são atores chaves para 

conservação das unidades de conservação (WADT et. al., 2008). Os resultados apresentados 

reforçam o exposto por Valiante (2008) que afirma que a criação da RESEX sem uma 

assistência para as comunidades que ali habitam não se mostra suficiente para promover a 

sustentabilidade ambiental, econômica e social da unidade. Assim, cabe ao poder público, em 

parceria com outras instituições e as próprias comunidades, oferecer condições adequadas com 

equidade social e responsabilidade ambiental para manter as populações extrativistas dentro das 

RESEX. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos resultados obtidos podemos concluir que a coleta da castanha-do-brasil 

realizada pelos extrativistas não apresenta impactos negativos ao sistema do ponto de vista 

ambiental, os indicadores apontam para uma coleta com valores bons podendo atingir os valores 

ideais para a sustentabilidade do sistema, pois nessa dimensão não foram detectados problemas 

que ameacem a continuidade da coleta. Por outro lado, as dimensões econômica e social 

apresentaram valores que indicam a insustentabilidade do sistema. Deste modo, para chegar a 

valores ideais considerados sustentáveis como um todo, são necessárias mudanças nos aspectos 

socioeconômicos associados ao extrativismo, bem como o desenvolvimento de políticas 

públicas para desenvolvimento da RESEX do Rio Ouro Preto, garantindo às populações 

tradicionais melhores condições de vida dentro dessa unidade.  
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO DO POTENCIAL PARA 

MANEJO SUSTENTÁVEL DOS PRODUTOS FLORESTAIS NÃO-MADEIREIROS 

DA RESERVA EXTRATIVISTA RIO OURO PRETO, RONDÔNIA. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Amazônia é a maior floresta tropical úmida, bem como representa a região ecológica 

onde é encontrada a maior biodiversidade mundial (SILVA et. al. 2005, VERWEIJ, 2009; 

STEEG, 2016). Não obstante, esse bioma vem sofrendo fortes ameaças em função do 

desmatamento, o qual acarreta em perda, degradação e fragmentação de hábitat (SILVA et. al. 

2005; PRATES; BACHA, 2011).  

Na Amazônia Brasileira o estado de Rondônia está entre os três que mais desmatam 

(AZEVEDO et al., 2017), fazendo parte desse cenário as áreas protegidas. Essas áreas 

representam um patrimônio nacional, com uma extensão de 46% na Amazônia Legal, e são 

consideradas de grande importância não só a nível nacional, mas também mundialmente, para 

a manutenção da biodiversidade e conservação desses ambientes (FONSECA, 2017). Dentre as 

áreas protegidas as unidades de conservação representam 20% de todo o território nacional 

abrangendo unidades federais, estaduais e municipais (ICMBio, 2014). 

Entre os objetivos do sistema nacional de unidades de conservação da natureza – SNUC, 

está a conservação da natureza, proteção aos recursos naturais necessários a subsistência das 

populações tradicionais e a partir desses recursos promover o desenvolvimento sustentável 

(SNUC, 2000). Porém, pressões econômicas e a falta de gerência por parte do governo têm 

levado essas áreas a serem constantemente atingidas pela ação antrópica, as populações que 

vivem e sobrevivem dos recursos naturais nessas áreas são prejudicadas diretamente, 

principalmente por falta de políticas públicas de assistência básica e geração de renda 

(FRAZON, 2002; VALIANTE, 2008; FREITAS; RIVAS, 2014). 

A floresta amazônica oferece a essas populações uma gama de produtos associados ao 

seu patrimônio natural, como produtos florestais não-madeireiros (BENTES; 2007), os quais 

são recursos biológicos extraídos de florestas naturais ou manejadas (SHANLEY et.al. 2008; 

PARAJULI, 2016). Eles incluem uma diversidade de produtos naturais como: plantas 

medicinais e comestíveis, frutas, nozes, resinas, látex, óleos essenciais, fibras, forragens, 

fungos, fauna e madeira de pequeno diâmetro utilizada para artesanato (SHANLEY et.al. 2008). 

Entre as variedades de produtos e benefícios provenientes da floresta, os produtos florestais 
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não-madeireiros fornecem suporte de subsistência considerável para comunidades locais 

através do fornecimento de alimentos, medicamentos e plantas de importância cultural 

(SHANLEY et.al. 2008; FIEDLER; SOARES; SILVA, 2008).  

Desde a década de 1980 existe interesse nos produtos florestais não-madeireiros 

(PFNM) como uma das estratégias para conservação das florestas tropicais (SHANLEY et. al. 

2015), visto que esses apresentariam menos impactos do que a exploração da madeira ou a 

conversão da floresta para outros usos. Entretanto, essa visão simplista é desconstruída por 

autores como Ruiz-Perez et al. (2004) e Sunderland et al. (2011), ao observarem que a 

importância econômica que alguns recursos detêm no mercado pode provocar uma sobre 

exploração, levando a escassez de muitos desses produtos. Estes autores afirmam ainda que a 

possibilidade de sair da pobreza leva as populações locais a entrarem em conflito na forma de 

manejar o recurso, resultando em explorações insustentáveis.  

Do ponto de vista ecológico, Cunningham (2001), Ticktin (2004) e Ticktin e Shacleton 

(2011) discutem os possíveis impactos ecológicos do extrativismo de PFNM e mostram que a 

coleta sustentável depende de uma série de características da espécie e do sistema de manejo 

empregado. Mudanças em algumas características como sobrevivência, crescimento e 

reprodução dos indivíduos coletados podem afetar diretamente a estrutura e dinâmica das 

populações exploradas. Entretanto, ainda existe uma deficiência de estudos no que se refere aos 

aspectos ecológicos das espécies de PFNM, visto o grande número de espécies exploradas no 

mundo todo, principalmente no tocante à extração de cascas, resinas, exsudatos e raízes 

(TICKTIN, 2004; TICKTIN; SHACKLETON, 2011). Devido a essa lacuna no conhecimento 

científico, generalizações sobre a sustentabilidade do manejo são mais difíceis de serem feitas.  

Por outro lado, na região amazônica os PFNM têm importância social e econômica, uma 

vez que o desenvolvimento da região teve início com modelos de extrativismo que duraram por 

séculos, como a atividade mais importante para a economia da região (TONINI, 2010). 

Paralelamente ao desenvolvimento das atividades extrativistas, um conjunto de conhecimentos 

sobre as espécies exploradas e suas respostas ao manejo foi sendo gerado, mantido e transmitido 

pelas populações tradicionais (PASA, 2004), os quais são expressos através do que hoje é 

chamado de manejo tradicional ou etnomanejo (DIEGUES, 2000; DIEGUES, 2001). Esses 

saberes e formas de manejo são cada vez mais reconhecidos como fundamentais na conservação 

da biodiversidade (ARRUDA, 1999; PEREIRA; DIEGUES, 2010). Tornou-se extremamente 

importante, para intervir na crise ecológica, conhecer práticas e representações de diferentes 

grupos, pois eles conseguiram ao longo do tempo, formar um profundo conhecimento sobre os 
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ecossistemas, garantindo até hoje a reprodução de seu sistema social e cultural (CASTRO, 

2000). As populações tradicionais presentes em unidades de conservação são de fundamental 

importância para a conservação e o desenvolvimento das mesmas.  Elas atuam interagindo com 

a natureza, acompanhando o desenvolvimento dos recursos naturais, manejando- os da melhor 

maneira, com intuito de conservar e manter esses recursos (CARREGOSA; SILVA; 

KUNHAVALIK, 2015). 

A ação conjunta das populações tradicionais, especificamente os seringueiros em busca 

de permanência nas florestas e independência na extração dos recursos florestais, levou à 

criação das reservas extrativistas na região norte. A Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto, a 

quarta RESEX do Brasil e a primeira no estado de Rondônia a ser criada (ICMBio, 2014; 

MACHADO, 2016), é uma reserva federal de uso sustentável que apesar da importância para 

as famílias que sobrevivem dela e para a conservação da biodiversidade está entre as unidades 

federais que mais sofrem com o desmatamento no Estado de Rondônia. Nos últimos cinco anos 

esta RESEX foi a segunda área de proteção com maiores incrementos (11,76 km²) de 

desmatamento na Amazônia Legal Brasileira (INPE, 2017). Além disso, a invisibilidade dessa 

Área protegida por parte do poder público é constante, não fazendo parte do planejamento do 

município e estado, por ser considerada área improdutiva (MACHADO, 2016). Ao estudar 

sobre os extrativistas da Rio Ouro Preto como agentes do desenvolvimento regional ou 

‘guardiões da floresta’, Frazon (2002) indica que para os extrativistas contribuírem para o 

desenvolvimento regional os governos em uma ação conjunta precisam oferecer condições de 

infraestrutura para viabilizar a economia da localidade. 

Contrariamente a afirmativa de que a reserva é uma área improdutiva, Valiante (2008) 

estudando sobre a sustentabilidade da produção extrativista da RESEX mostra a riqueza de 

PFNMs e o quanto estes poderiam contribuir com a renda das famílias que moram na reserva, 

bem como com a economia local. O autor estimou que a exploração de seis produtos (seringa, 

açaí, castanha, copaíba, babaçu e patoá) em 10 hectares poderia contribuir com 85,6% na 

formação da renda familiar. Porém, atualmente o produto florestal não-madeireiro que é 

explorado comercialmente pelos extrativistas é a castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa) e 

devido à sazonalidade da produção e desvalorização do valor do produto, não é possível uma 

renda para essas populações suprirem suas necessidades básicas no decorrer do ano. Foi 

perceptível no estudo de Valiante (2008) o quanto a renda das famílias que moram na reserva 

poderia melhorar, porém no estudo não foi realizada uma análise ecológica das espécies, o 

quanto pode ser explorada sustentavelmente, sem causar maiores danos aos recursos florestais. 
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Nesse sentido e visando fornecer uma base ecológica para que estes extrativistas possam 

explorar outros produtos florestais não-madeireiros de forma sustentável para ampliação de 

suas rendas familiares, o presente estudo tem como objetivo realizar um diagnóstico ecológico 

do potencial para manejo sustentável dos produtos florestais não-madeireiros da Resex Rio 

Ouro Preto, com base na integração do conhecimento acadêmico com o conhecimento 

tradicional. 

 

MÉTODO 

 

Área de estudo 

 

O estudo foi realizado na Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto, localizada no extremo 

oeste do estado de Rondônia, abrangendo os municípios de Guajará Mirim e Nova Mamoré, no 

seu entorno estão as áreas protegidas Terra Indígena Igarapé Lage, Parque Estadual de Guajará-

Mirim, a Reserva Biológica Estadual do Rio Ouro Preto, Reserva Extrativista Estadual do 

Pacaás Novos, e Terra Indígena Uru-eu-wau-wau, com exceção do seu limite noroeste, onde 

encontra-se as propriedades agropecuárias. Possui uma área de 204.583 hectares, composta por 

11 comunidades, sendo 3 comunidades localizadas em áreas com acesso por terra (Ramal dos 

Macacos, Ramal do Pompeu e Nova Esperança) e oito comunidades localizadas em áreas com 

acesso pelo rio (Nova Colônia, Nossa Senhora dos Seringueiros, Floresta, Divino Espírito 

Santo, Três José, Ouro Negro, Petrópolis e Sipitiba) bem como uma nova comunidade está se 

formando (Bom Jesus) na área terrestre. Apresentam um total de 97 famílias, sendo 35 famílias 

residentes da área aquática e 62 da área terrestre. As principais atividades econômicas dos 

moradores desta unidade de conservação são a agricultura de pequena escala e a coleta de 

produtos florestais (ICMBio,2014). 

O clima predominante da RESEX é quente e úmido, com temperatura média anual de 

25°C. Predominam os solos: aluviais recentes, solos aluviais mais antigos e solos com 

drenagem impedida. Os solos antigos, são latossolos e ou podzolicos. A vegetação é 

caracterizada pelos seguintes tipos: floresta aberta, floresta aberta com palmeira, floresta de 

cipó, formação pioneira arbórea, formação pioneira graminosa, formação pioneira arbórea 

inundada, formação pioneira arbustiva, savana arbórea aberta e savana arbórea densa (MMA, 

2016). 
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Coleta e análise de dados  

 

Foram selecionados 30 produtos florestais não-madeireiros cujo uso estava registrado 

no plano de manejo da RESEX Rio Ouro Preto. A seguir, foram selecionados indicadores de 

capacidade de recuperação e vulnerabilidade de coleta com base nos trabalhos de Cunningham 

( 2001) e Ticktin; Shackleton (2011). Para a coleta de dados acerca do conhecimento acadêmico 

sobre as espécies selecionadas foi realizada uma busca de referências relacionadas às espécies 

utilizando o site Google acadêmico e empregando combinações dos nomes das espécies com 

uma série de palavras-chave. Para abundância, frequência e ritmo de crescimento das espécies 

foram utilizadas as palavras-chave: tamanho populacional/population size; estrutura 

populacional/population structure; estrutura demográfica/demographic structure; 

demografia/demography; dinâmica populacional/population dynamics, crescimento/growth; 

regeneração/regeneration; taxa de crescimento populacional (population growth rate); lambda, 

enquanto para parte principal e número de partes usadas: usos/uses. Já os dados sobre 

distribuição e diversidade de hábitat foram obtidos na Flora do Brasil 

(http://floradobrasil.jbrj.gov.br). As informações efetivamente empregadas para caracterizar 

cada descritor, bem como as referências a partir das quais foram obtidas estão apresentadas na 

tabela 2.  

 

Tabela 2 Organização dos descritores e referências dos estudos dos quais foram retiradas as 

informações para preenchimento da planilha do conhecimento científico. 

DESCRITORES 

 

INFORMAÇÃO 

UTILIZADA 

  REFERÊNCIA 

DISTRIBUIÇÃO Número de domínios 

fitogeográficos em que a 

espécie ocorre 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br. 

 

 

DIVERSIDADE DE 

HÁBITAT 
 

Número de tipos de 

vegetação nos quais a 

espécie ocorre 

 

ABUNDÂNCIA 
 

Número de indivíduos na 
base de dados para 1170 

parcelas 

TER STEEGE, H. et al. 
Hyperdominance in the 

Amazonian Tree Flora. 

Science, v. 342, n. 6156, p. 

1243092–1243092, 18 out. 

2013 (material suplementar) 

 

FREQUÊNCIA 

Número de parcelas (de 

1170) nas quais a espécie 

está presente 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/
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RITMO DE 

CRESCIMENTO 

Incremento Periódico Anual 

em Diâmetro (IPADAP) de 

cada espécie. 

VASCONCELOS NETO, E. 

L. Agrupamento ecológico e 

funcional de espécies 

florestais na Amazônia Sul 

Ocidental. 2012. 85 f. 

Dissertação (Mestrado em 

Ciências Florestais e 

Ambientais) - Universidade 

Federal do Amazonas, 

Manaus, 2012. 

 

PARTE 

PRINCIPAL 
 

 

 

Foi usada uma escala de 

classificação:  

3 - Folhas, flores e frutos 

(alto potencial para manejo 

sustentável)   

2 - Exsudados, seiva de 

floema de ramos mortas 

(potencial intermediário 

para manejo sustentável) 

1 - Toda a planta, casca, 

raízes, meristema apical 

(baixo potencial para 

manejo sustentável) 

CUNNINGHAM AB. Applied 

ethnobotany: people, wild 

plant use and conservation. 

Earthscan, London. 2001. 

 

TICKTIN, T.; 

SHACKLETON, C. 

Harvesting Non-timber Forest 

Products Sustainably: 

Opportunities and Challenges. 

In:  Non-timber forest 

products in the global 

context. Springer, Berlin, 

Heidelberg, 2011. p. 149–169. 

 

 

 

NÚMERO DE PARTES 

USADAS 

 

Quantidade de partes de 

plantas usadas de acordo 

com a literatura 

 

SHANLEY, P.; MEDINA, G. 

(Ed.). Frutíferas e plantas 

úteis na vida amazônica. 

CIFOR, 2005. 

NEGRELLE, R. R. B. Attalea 

phalerata Mart. ex Spreng.: 

aspectos botânicos, 

ecológicos, etnobotânicos e 

agronômicos. Ciência 

Florestal, v. 25, n. 4, 2015. 

DE ARAÚJO, H. J. B.; DA 

SILVA, I. G. Lista de espécies 

florestais do Acre: ocorrência 

com base em inventários 

florestais. Embrapa Acre. 

Documentos, 2000. 
REIS, Q. R.; LEITE, AMC; 

FRANÇA, J. F. Uso não 

madeireiro de espécies 

florestais nativas em área de 

manejo certificado. 

In: Embrapa Amazônia 

Ocidental-Artigo em anais 
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de congresso (ALICE). In: 

CONGRESSO E 

EXPOSIÇÃO 

INTERNACIONAL SOBRE 

FLORESTAS, 6., 2000, Porto 

Seguro, BA. Resumos 

técnicos... Rio de Janeiro: 

Instituto Ambiental Biosfera, 

2000. p. 425-427. 

 

 Após a concessão da autorização número 55675-1 do SISBIO (Anexo 1) e o parecer 

número 2.133.109 do Conselho de Ética em Pesquisa com Humanos do Instituto Federal de 

Rondônia (Anexo 2), foram realizadas oficinas em seis comunidades da RESEX (figura 13), 

sendo três de acesso por terra (comunidade Ramal do Pompeu, Nova esperança e Ramal dos 

macacos) e três de acesso por água (comunidade Floresta, Nova colônia e Nossa senhora dos 

seringueiros), utilizando a técnica de grupo focal (BERNARD, 2006) com os comunitários com 

objetivo de registrar seu conhecimento sobre as espécies, bem como acrescentar informações 

específicas/locais e inexistentes na literatura sobre cada PFNM. Em 5 comunidades as oficinas 

foram realizadas em conjunto com as reuniões de base da associação ASAEX (Associação dos 

Seringueiros e Agroextrativistas do Baixo Rio Ouro Preto), aproveitando a participação de um 

número maior dos comunitários. Em uma comunidade foi colocado aviso na rádio marcando 

reunião com os comunitários, devido à dificuldade no acesso para realização dos convites.  

Durante as oficinas primeiramente era apresentada a proposta da pesquisa de forma 

detalhada e era procedida a leitura do termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice 2), 

para que os extrativistas pudessem conhecer os objetivos da pesquisa e assim decidir sobre sua 

participação. Uma vez confirmada sua anuência, eram discutidos os aspectos ecológicos sobre 

cada espécie selecionada. A média de participantes nas reuniões foi de cerca de 15 extrativistas. 

Nas oficinas participavam homens e mulheres com faixa etária entre 18 e 80 anos. A lista de 30 

espécies apresentadas aumentou praticamente em todas as comunidades porque os extrativistas 

citavam diferentes etnoespécies. Porém para este trabalho foram selecionadas 30 espécies cuja 

identificação botânica foi procedida (Tabela 3). Para a identificação botânica foi coletado 

material fértil com ajuda dos extrativistas. A seguir, com auxílio de especialistas da 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR) as espécies foram identificadas e as exsicatas foram 

montadas e depositadas no herbário Rondoniensis (RON) em Porto Velho. Para a confirmação 

dos nomes das espécies foi utilizado o site http://floradobrasil.jbrj.gov.br.  Para as espécies que 

não foi possível a coleta de material fértil, devido ao período de floração ou frutificação não 

http://floradobrasil.jbrj.gov.br/
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coincidir com as visitas em campo, foi coletado material não fértil, sendo a verificação realizada 

pelo herbário RON. As espécies que não puderam ser identificadas foram retiradas das análises.  

 

Tabela 3 Nome científico e Popular das espécies citadas pelos extrativistas na RESEX do Rio 

Ouro Preto. Rondônia. 

Nome Científico  Nome Popular  Nome Científico Nome Popular 

Amburana acreana Cumarú de 

cheiro 

Genipa americana  Genipapo manso 

Anarcardium giganteum  Cajuí Hevea brasiliensis Seringueira 

verdadeira 

Astrocaryum aculeatum  Tucumã Hevea guianensis  Seringueira itaúba 

Attalea maripa  Inajá Mauritia flexuosa Buriti 

Attalea phalerata  Aricurí Oenocarpus balickii  Bacaba 

Attalea speciosa  Babaçu Oenocarpus bataua  Patuá roxo 

Bactris gasipaes  Pupunha Platonia insignis  Bacuri de anta 

Bagassa guianensis  Garrote Pouteria caimito Abiu 

Cariniana micrantha   Toarí 

vermelho, 

carvão ou 

cachimbeiro 

Pseudolmedia laevis  Pama miratinga 

Caryocar villosum  Piquiá Pseudolmedia laevigata Pama uva 

Dipteyx odorata Cumarú de 

ferro 

Pseudolmedia 

macrophylla  

Pama mão de 

cachorro 

Endopleura uchi  Uxi Tabebuia impetiginosa  Ipê roxo 

Euterpe precatoria  Açaí Theobroma speciosum  Cacau do mato 

Ficus maxima  Gameleira Theobroma subincanum  Cupuí 

Geissospermum sericeum  Quina-quina Tocoyena formosa Genipapo bravo 
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Figura 12 Oficinas nas comunidades terrestre e aquática na Reserva Extrativista do Rio Ouro Preto 

Rondônia. Fotos: MEDEIROS, 2017. 

 

 

Conhecimento Tradicional  

 

Os dados do conhecimento tradicional foram organizados em tabelas e posteriormente 

quantificados para o cálculo dos indicadores, conforme os valores de referência da tabela 4, 

baseada na classificação de Cunningham (2001) e Ticktin; Shackleton (2011). 
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Tabela 4 Indicadores de Sustentabilidade empregados para avaliar o potencial das espécies para 

exploração sustentável do conhecimento tradicional na RESEX do Rio Ouro Preto. Rondônia. 

INDICADOR  QUANTIFICAÇÃO DAS RESPOSTAS  

Especificidade de habitat 3- Terra firme, várzea e serra 

2 – Terra firme e várzea 

1 – Terra firme ou várzea ou serra 

  

Abundância 3 – Alta 

2 - Média 

1 – Baixa 

  

Ritmo de crescimento 3 - Rápido 

2 - Médio 

1 - Lento 
 

Parte principal 3 - Folhas, flores e frutos   
2 - Exsudados, seiva de floema de ramos mortas 

1 - Toda a planta, casca, raízes, meristema apical 
 

Partes usadas 3 – Apenas uma parte (bom)  
2 - Até três partes (médio) 

1 - Mais de três partes (ruim) 
 

  

Os dados de cada planilha de conhecimento (acadêmico, tradicional terrestre e aquático) 

foram analisados separadamente através de análise de componentes principais (PCA). Para 

tanto, os dados foram transformados (ranging), aqueles faltando foram substituídos pelas 

médias das respectivas colunas e foi empregada a matriz de correlação. As análises foram 

realizadas no Programa Fitopac, versão 2.1. (SHEPHERD, 2010). Para a interpretação dos 

resultados foram utilizados os descritores que maior influenciaram na formação dos três 

primeiros eixos (tabela 5), sendo estes os com valores de correlações com os eixos maiores ou 

iguais a 0,6. 

 

RESULTADOS   

 

Os três primeiros eixos da PCA explicaram 72,1%, 75,7% e 75,4% da variância das 

matrizes de conhecimento acadêmico, tradicional - comunidades terrestres e tradicional – 

comunidades aquáticas, respectivamente. 
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Tabela 5 Coeficientes de correlação das variáveis e os conhecimentos acadêmico, tradicional 

terrestre e aquático para os três primeiros eixos de ordenação da Análise de Componentes 

Principais (PCA). 

 Conhecimento 

acadêmico 

Conhecimento 

tradicional  

Comunidade terrestre 

Conhecimento 

tradicional 

Comunidade aquática 

Variáveis Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 Eixo 1 Eixo 2 Eixo 3 

Habitat  0,37  0,60  0,38  0,47 -0,65  0,42  0,44  0,70  0,14 

Abundância -0,86  0,24  0,30  0,52  0,67 -0,04  0,05  0,59 -0,65 

Crescimento  0,23 -0,73  0,34  0,86  0,20  0,16  0,62 -0,57  0,06 

Parte principal -0,09  0,38 -0,68 -0,28  0,14  0,87 -0,35  0,37  0,74 

Partes usadas  0,12  0,33  0,61  0,27 -0,63 -0,23  0,81  0,18  0,23 

Frequência -0,91  0,23  0,09       

Distribuição  0,54  0,67 -0,03       

 

No que tange ao conhecimento acadêmico (figuras 13 e 14), os descritores frequência e 

abundância estão fortemente correlacionados com o eixo 1. Formou-se um grupo com as 

espécies que tendem apresentar maiores frequências e maior abundância, a saber: Euterpe 

precatoria, Pseudolmedia laevis, Oenocarpus bataua e Theobroma subincanum. Já os 

descritores habitat, crescimento e distribuição influenciaram a ordenação no segundo eixo. As 

espécies que apresentam um ritmo de crescimento maior que as demais são Dipteryx odorata, 

Ficus maxima, Cariniana micrantha, Platonia insignis, Endopleura uchi e Amburana acreana. 

Um grupo de espécies apresentou uma relação maior com os descritores habitat e distribuição, 

tendendo, portanto, a ocorrer em um número maior de habitats e possuir distribuição mais 

ampla. As espécies presentes nesse grupo são: Mauritia flexuosa, Astrocaryum aculeatum, 

Attalea speciosa, Bagassa guianensis, Attalea phalerata, Tabebuia impetginosa, Genipa 

americana e Tocoyena formosa. Já os descritores parte principal e partes usadas apresentaram 

uma maior correlação com o eixo 3. As espécies exploradas para obtenção de casca e látex 

como: Amburana acreana, Endopleura uchi, Tabebuia impetiginosa e Bactris gasipaes, bem 

como as com um número maior de usos (Attalea phalerata e Genipa americana) se 

concentraram na porção positiva deste eixo, enquanto as demais espécies se distribuíram de 

forma relativamente homogênea ao longo do eixo.  
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Figura 13 Gráfico de ordenação do Conhecimento acadêmico produzido pela Análise de 

Componentes Principais (PCA), apresentando o primeiro e segundo eixos. 

 

 

Figura 14 Gráfico de ordenação do Conhecimento acadêmico produzido pela Análise de 

Componentes Principais (PCA), apresentando o primeiro e terceiro eixo. 

 

 

No caso da matriz de conhecimento tradicional das comunidades terrestres (figuras 15 

e 16), o ritmo de crescimento foi o responsável por distribuir as espécies ao longo do eixo 1, as 

espécies que estão mais relacionadas com esse descritor são Hevea brasiliensis, Hevea 

guianensis, Theobroma speciosum, Euterpe precatoria e Tocoyena formosa. Essas três últimas 

mais a Attalea speciosa, Pseudolmedia laevis, Theobroma subicanum, Oenocarpus bataua, 

Pseudolmedia macrophylla e Geissospermum sericeum tendem a serem as mais abundantes, 
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relação apresentada no eixo 2. Nesse mesmo eixo os descritores habitat e partes usadas 

apresentam forte correlação. Dentre as espécies que apresentam uma relação maior com esses 

descritores, as quais tendem a ocorrer tanto nas áreas de várzea como de terra firme, destacam-

se Anacardium giganteum, Hevea brasiliensis, Hevea guianensis, Attalea maripa, Mauritia 

flexuosa e Ficus maxima. Em relação ao terceiro eixo, este separou as espécies com base na 

parte principal empregada. As espécies Mauritia flexuosa e Attalea maripa apresentaram uma 

maior relação para obtenção do fruto como parte principal concentrando na parte positiva do 

eixo, enquanto na parte negativa se forma um grupo com as espécies exploradas para obtenção 

de casca e látex, entre elas estão: Amburana acreana, Bagassa guianensis, Endopleura uchi e 

Tabebuia impetiginosa. 

 

Figura 15 Gráfico de ordenação do Conhecimento tradicional área terrestre produzido pela 

Análise de Componentes Principais (PCA), apresentando o primeiro e segundo eixo. 
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Figura 16 Gráfico de ordenação do Conhecimento tradicional área terrestre produzido pela 

Análise de Componentes Principais (PCA), apresentando o primeiro e terceiro eixo. 

 

 Finalmente, na matriz do conhecimento tradicional das comunidades aquáticas (figuras 

17 e 18), os descritores partes usadas e crescimento tiveram uma maior correlação com o eixo 

1. Deste modo, as espécies na fração positiva deste eixo tendem a apresentar crescimento mais 

rápido, tais como: Cariniana micrantha, Ficus maxima, Bagassa guianensis, Geissospernum 

sericeum Tocoyena formosa, Theobroma subincanum e Bactris gasipaes e menor número de 

partes usadas, a saber: Cariniana micrantha, Ficus maxima, Bagassa guianensis, 

Geissospernum sericeum e Genipa americana. Já no segundo eixo, o  descritor habitat foi o que 

mais influenciou a ordenação das espécies, assim as espécies que ocorrem tanto nas áreas de 

várzea quando na terra firme estão concentradas na fração positiva deste eixo, tais como: 

Euterpe precatoria, Hevea brasiliensis, Hevea guianensis, Theobroma speciosum e 

Oenocarpus bataua. Os descritores parte principal e abundância apresentaram uma maior 

correlação com o eixo 3. Deste modo, a grande maioria das espécies exploradas para obtenção 

de frutos estão concentradas na fração positiva deste eixo tais como: Oenocarpus balickii, 

Astrocaryum aculeatum, Mauritia flexuosa, Attalea phalerata e Platonia insignis, enquanto as 

espécies com outras partes exploradas (cascas, látex), estão posicionadas na fração negativa do 

eixo em questão. Já em relação à abundância, o padrão não é tão claro, ocorrendo espécies de 

todo o gradiente (pouco abundantes, médias e muito abundantes) tanto na fração positiva, 

quanto na fração negativa do terceiro eixo. Porém as que apresentaram uma maior abundância 

foram Tocoyena formosa, Cariniana micrantha, Genipa americana, Hevea guianensis e Hevea 

brasiliensis. 
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Figura 17 Gráfico de ordenação do Conhecimento tradicional área aquática produzido pela 

Análise de Componentes Principais (PCA), apresentando o primeiro e segundo eixo. 

 

 

Figura 18 Gráfico de ordenação do Conhecimento tradicional área aquática produzido pela 

Análise de Componentes Principais (PCA), apresentando o primeiro e terceiro eixo. 

 

DISCUSSÃO 

 

 Algumas espécies apresentaram características semelhantes entre os conhecimentos 

científico e tradicional, características essas que favorecem a sustentabilidade da sua coleta. Em 

ambos os sistemas de conhecimento as espécies Euterpe precatoria (açaí solteiro), 

Pseudolmedia laevis (pama miratinga), Oenocarpus bataua (patuá roxo) e Theobroma 
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subincanum (cupuí) se destacaram por serem abundantes, sendo ainda consideradas de alta 

frequência pelo conhecimento acadêmico, E. precatoria, o açaí solteiro, faz parte da 

alimentação dos indígenas e serigueiros há muito tempo, hoje é uma espécie com grande valor 

comercial, seu vinho é muito consumido pelos brasileiros. É nativa da Amazônia brasileira, 

encontrada em ambientes inudados e de terra firme, essa espécie dificilmente é encontrada em 

área desmatada por ser pouco resistente ao fogo (FERREIRA, 2005 , p. 171). Assim, pode-se 

sugerir que a espécie está apta ao manejo por apresentar uma maior abundância e ser uma das 

mais frequentes em toda a Amazônia (TER STEEGE et al. 2013), contudo, sem perder de vista 

que é uma espécie que requer cuidado por não ser resistente ao distúrbio. De forma semelhante 

ao nosso estudo, Rocha (2004) avaliou o potencial ecológico dessa espécie em áreas 

extrativistas no estado do Acre e concluiu que o E. precatoria (açaí solteiro) possui 

características ecológicas como alta densidade e frequência, regeneração abundante e grande 

produção de fruto com potencial para o uso sustentável.  

Assim como o E. precatoria (açaí solteiro) as espécies Pseudolmedia laevis (pama 

miratinga), Oenocarpus bataua (patuá roxo) e Theobroma subincanum (cupuí) tendem a ser 

mais abundantes e frequentes, por outro lado apresentam um ritmo de crescimento lento, 

conforme o conhecimento acadêmico, e sua distribuição é restrita à Amazônia. Contudo, uma 

característica importante das três espécies é o uso, sendo o fruto a parte principal, o que favorece 

a coleta sustentável, desde que mantida a regeneração natural e a alimentação da fauna 

(TICKTIN, 2004; COSTA, LEEUWEN; COSTA, 2005).  

Poucos estudos foram realizados sobre a P. laevis (pama miratinga), portanto, seu 

potencial é pouco conhecido. Rodrigues et. al. (2016), estudando sobre a distribuição espacial 

e estrutura populacional da espécie no estado do Mato Grosso, aponta que a espécie tem uma 

distribuição aleatória que pode ser consequência da fragmentação das áreas estudadas, em 

decorrência do desmatamento. Além disso a estrutura populacional indicou que a planta pode 

estar se adapantando à áreas antropizadas, por ter a presença de indivíduos em todas as classes 

de altura e diâmetro, o que pode indicar uma boa regeneração, bem como potencial para manejo 

sustentável. 

A espécie O. bataua (patuá roxo), apesar de possuir o ritmo de crescimento lento de 

acordo com o conhecimento acadêmico, também tem potencial para exploração sustentável 

conforme Gomes-Silva; Wadt; Ehringhaus (2004). Estes autores fazem algumas considerações 

para o manejo sustentável da espécie, sendo necessários cuidados pelo fato desta apresentar 

baixa regeneração no período juvenil. Assim, é sugerida limpeza no entorno para impedir a 
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competição por nutrientes e plantio de enriquecimento em locais adequados. Segundo os 

autores, essa espécie é encontrada em maior número em ambientes úmidos, locais que 

favorecem maior produtividade e melhor desempenho na regeneração (GOMES-SILVA; 

WADT; EHRINGHAUS, 2004). 

Há uma divergência nos conhecimentos em relação ao ritmos de crescimento do T. 

subincanum (cupuí), no conhecimento acadêmico essa espécie apresenta um crescimento muito 

lento diferentemente do conhecimento tradicional que sugere que o crescimento é rápido. 

Poucos estudos sobre o T. subincanum  (cupuí) foram realizados. Trata-se de uma espécie nativa 

da Amazônia legal de grande importância alimentícia, porém que demanda mais conhecimentos 

sobre sua autoecologia antes que possa ser recomendada para o manejo sustentável. Segundo 

De Sousa et. al. (2011) pag. 804 , ao estudar a estrutura espacial do T. subincanum  na Reserva 

extrativista do rio Cajari, estado do Amapá, apontam que a espécie “apresentou padrão de 

distribuição espacial agregado, demonstrando ter preferência por certos ambientes mais 

propícios ao seu crescimento e desenvolvimento”.   

Hevea brasiliensis (seringueira verdadeira) e Hevea guianenis (seringueira itaúba) 

foram espécies consideradas abundantes nos dois sistemas de conhecimento, sendo ainda 

consideradas de alta frequência conforme o conhecimento acadêmico, especialmente nas áreas 

aquáticas. Estão presentes em áreas úmidas e matas ciliares, ocorrendo também em matas de 

terra firme (TERRA et. al., 2016). Têm origem na floresta amazônica (DE SOUZA et. al., 2015) 

e apresentam crescimento rápido (ORWA, 2009). Espécies de alto valor econômico no mercado 

mundial pela produção de borracha (VAM SAM; VAM WELZEM, 2004). De acordo com os 

extrativistas e com SCHULTES, (1956), a diferença entre essas duas espécies está na cor e na 

qualidade do látex e no tamanho do fruto. A H. brasiliensis (Seringueira verdadeira) possui o 

látex mais esbranquiçado de melhor qualidade e o fruto um pouco maior, enquanto a H. 

guaianensis (Seringueira itaúba) tem o látex mais amarelo. Pela abundância na RESEX são 

favoráveis ao manejo, porém seguindo práticas que favoreçam a sobrevivência e reprodução 

das populações, como as indicadas por Ticktin (2004) e Souza et. al. (2005). 

Dentre as epécies que apresentaram ritmos rápidos de crescimento destacaram-se Ficus 

maxima (gameleira) e Cariniana micrantha (toarí vermelho). Contudo, apesar de crescerem 

rápido, não são muito abundantes e apresentam distribuição restrita. Além disso, na Resex as 

partes exploradas são exsudados e casca respectivamente, partes essas não muito indicadas para 

a coleta sustentável, devido as consequências que podem causar, eventualmente levando à 

morte do indivíduo, principalmente no caso da coleta das cascas (TICKTIN, 2004). De acordo 
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com Ticktin (2004) p.18, para uma produção prolongada de plantas em que a morte na fase 

adulta seja necessária para coleta do produto, práticas como “proteção de plântulas, manutenção 

de condições adequadas para germinação e crescimento, plantio e cultivo, podem ser 

necessárias”. Assim, não é oportuno sugerir o manejo dessas espécies, já que demandarão bem 

mais cuidados e investimentos para garantir sua coleta sustentável. 

Já a espécie Mauritia flexuosa (buriti) apresenta características que favorecem a 

exploração sustentável do fruto. Mesmo não sendo uma espécie muito abundante e frequente, 

possui ampla distribuição na América do Sul, preferindo áreas alagadas, como nas margens de 

rios, lagoas, córregos e veredas, sendo dominantes nessas áreas (CYMERYS; FERNANDES; 

RIGAMONTE-AZEVEDO, 2005; SAMPAIO, 2011). Porém, a espécie não resiste ao distúrbio, 

o fogo tem alto impacto negativo, podendo aumentar a mortalidade dos indivíduos reprodutivos 

(SAMPAIO, 2012), bem como alteração nos padrões genéticos, por impedir fluxo de genes por 

meio da dispersão e polinização de sementes, uma vez, que os animais são impedidos de realizar 

esse fluxo (FEDERMAN et. al., 2014). Algumas práticas de manejo são recomendadas por 

Sampaio (2011) para manter a produção do buriti a longo prazo, primeiro realizar um 

levantamento da produção, colher os frutos maduros de preferência do chão para não causar 

nenhum dano durante a coleta, colher um olho de buriti e que tenha mais folhas verdes, nunca 

colher mais da metade das folhas e principalmente evitar fogo nas áreas onde são dominantes. 

Seguindo essas sugestões, o buriti é mais uma espécie que pode ser explorada pelos extrativistas 

da RESEX. 

Assim como ocorreram as convergências entre os dois sistemas de conhecimentos, 

também foram registradas divergências. Espécies como Attalea speciosa (babaçu), Genipa 

americana (Genipapo manso) e Tocoyena formosa (Genipapo bravo) foram citadas como 

abundantes na área de estudo, enquanto não apresentaram a mesma característica quando 

considerados os dados oriundos do conhecimento acadêmico. Essa diferença pode estar 

relacionada a especificidade do ambiente onde os estudos foram realizados. O estudo de onde 

foram retiradas as informações referentes à abundância e frequência das espécies foi realizado 

em toda Amazônia legal (TER STEEGE et. al., 2013), enquanto as informações do 

conhecimento tradicional foram bem específicas das comunidades estudadas. A Attalea 

speciosa (babaçu) é bem distribuída, principalmente nas regiões Norte e Nordeste (Flora do 

Brasil, 2017) e representa uma espécie com bastante utilidade para subsistência das 

comunidades locais nessas regiões, usada para utensílios e ferramentas, construção, 

alimentação e combustível (ARAÚJO et. al. 2016). É considerada uma espécie pioneira e 
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dominante em áreas antropizadas, pode ocorrer isoladamente em florestas ou em áreas abertas 

(DA SILVA et. al. 2008; RODRIGUES, 2012; CAMPOS et. al. 2017; DE ALMEIDA, 2017). 

Segundo Campos et. al. (2017), as unidades de cultivo e pastagem contribuem para rápida 

expansão e estabelecimento da espécie. Na Resex e entorno a A. especiosa (Babaçu) é muito 

abundante, principalmente na área terrestre, pois parte destas áreas foram degradadas pela 

pecuária e desmatamento. Neste contexto, possui um grande estoque de frutos, sendo possível 

indicá-la para o manejo sustentável. Mesmo sendo uma espécie abundante, cuidados na gestão 

do produto são necessárias, uma vez que pode acontecer uma sobreexploração pela diversidade 

de usos que a espécie apresenta. 

As espécies Genipa americana (genipapo manso) e Tocoyena formosa (genipapo bravo) 

são amplamente distribuídas no Brasil, encontradas em uma grande diversidade de hábitat, 

porém apresentam crescimento lento. De acordo com o conhecimento científico a G. americana 

(genipapo manso) não é tão abundante e frequente, porém apresenta uma abundância e 

frequência maior que a T. formosa (genipapo bravo). No conhecimento tradicional esses 

resultados mostraram-se invertidos, sendo a T. formosa (genipapo bravo) mais abundante do 

que a G. americana (genipapo manso). De todo modo, para indicar essas espécies para o manejo 

mais estudos são necessários, há uma grande deficiência na literatura sobre a ecologia e manejo 

delas.  

 Algumas espécies apresentam uma série de características que não são favoráveis ao 

manejo, são elas Dipteryx odorata (cumarú de ferro), Amburana acreana (cumarú de cheiro) e 

Endopleura uchi (uxi). Apesar de possuírem rápido crescimento, são pouco abundantes e 

frequentes, bem como apresentam distribuição restrita, conforme as fontes de conhecimento 

acadêmico e tradicional. Além disso, o produto explorado das três espécies é a casca, parte que 

pode levar os indivíduos à morte na ausência de um sistema de manejo adequado. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os produtos florestais não-madeireiros desempenham papel crucial na geração de renda, 

nos meios de subsistência das populações ribeirinhas, extrativistas, indígenas e todas outras 

populações rurais que dependem desses recursos para sobrevivência. Além disso são 

fundamentais para a conservação e gestão sustentável das florestas e da preservação do 

conhecimento cultural sobre as formas de uso e benefícios desses produtos (SHANLEY et. al., 

2008; DELGADO; MCCALL; LÓPEZ-BINQÜIST, 2016). Mesmo sendo utilizado só para o 

consumo, os PFNM trazem benefícios para as comunidades tradicionais, reduzindo os custos 

para a compra de mercadorias (STANLEY; VOEKS; SHORT, 2012). 

 Apesar da importância dos PFNM para melhorar a vida de milhares de pessoas, estes 

produtos ainda recebem pouca atenção por parte dos governantes, dificilmente são destinados 

recursos para atender as necessidades dessas comunidades e contribuir com seu 

desenvolvimento (RASUL; KARKI; SAH, 2008; LAIRD; WYNBERG; MCLAIN, 2011; 

SHACKLETON; PONDEY, 2014).  

Dada a importância desses recursos e dessas populações, políticas voltadas para o bem 

estar dessas famílias tem que ser garantida, destinada principalmente para saúde, educação, 

energia, segurança alimentar desenvolvimento econômico e cultural (SHACKLETON; 

PONDEY, 2014).  

No caso da RESEX do Rio Ouro Preto este cenário não é diferente. A fonte principal de 

renda de PFNM é da castanha-do-brasil, mas por ser uma espécie de produção sazonal, a renda 

não é suficiente para sobrevivência daquelas famílias, apesar da produção de farinha. Com isso, 

há uma necessidade de outras fontes de alternativas para melhorar a renda. A RESEX é um 

ambiente com uma alta riqueza de produtos naturais que poderiam ser explorados por essas 

famílias. Por outro lado, há uma deficiência muito grande de estudos para avaliar o potencial 

ecológico das plantas que podem ser manejadas sustentavelmente. Nesse sentido, nossos dados 

sugerem uma diversidade de espécies que poderiam começar a ser exploradas. Entre elas 

destacamos a Euterpe precatoria (açaí solteiro), Pseudolmedia laevis (pama miratinga), 

Oenocarpus bataua (patuá roxo), Theobroma subincanum (cupuí), Hevea brasiliensis 

(seringueira verdadeira), Hevea guianensis (seringueira itaúba) e Mauritia flexuosa (buriti).  

Assim como houve convergência entre os conhecimentos, divergências também foram 

encontradas, espécie que não foram consideradas abundantes e frequente pelo conhecimento 

acadêmico, mas foram citadas como abundantes na RESEX. Destaca-se especialmente o caso 

da Attalea speciosa (babaçu), espécie que tem grande estoque de indivíduos na RESEX e 
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entorno, mas não é considerada uma espécie abundante da Amazônia. Contudo, tendo em vista 

sua ampla dominância na área de estudo, parte principal explorada (fruto) e alta resistência aos 

distúrbios, sugere-se que também seja passível de manejo sustentável. Por outro lado, algumas 

espécies necessitam de mais estudos para sua exploração, visto que não possuem inicialmente 

potencial para manejo sustentável. São estas: Amburana acreana (cumarú de cheiro), Cariniana 

micranta (toarí vermelho), Dipteryx odorata (cumarú de ferro), Endopleura uchi (uxi) e Ficus 

maxima (gameleira). Para estas são necessários mais estudos no âmbito do manejo participativo, 

a fim de gerar sistemas de manejo apropriados, visto que algumas já tem valor comercial e 

poderiam gerar renda, desde que respeitadas suas peculiaridades ecológicas.  
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CONCLUSÃO GERAL 

 

Diante dos resultados obtidos podemos concluir que a coleta da castanha-do-brasil 

realizada pelos extrativistas não apresenta impactos negativos ao sistema do ponto de vista 

ambiental, os indicadores apontam para uma coleta com valores bons podendo atingir os valores 

ideais para a sustentabilidade do sistema, pois nessa dimensão não foram detectados problemas 

que ameacem a continuidade da coleta. Por outro lado, as dimensões econômica e social 

apresentaram valores que indicam a insustentabilidade do sistema.  

 Em relação a outras fontes de alternativas para melhorar a renda, nossos dados 

sugerem uma diversidade de espécies com potencial para o manejo sustentável que poderiam 

começar a ser exploradas. Entre elas destacamos a Euterpe precatoria (açaí solteiro), 

Pseudolmedia laevis (pama miratinga), Oenocarpus bataua (patuá roxo), Theobroma 

subincanum (cupuí), Hevea brasiliensis (seringueira verdadeira), Hevea guianensis 

(seringueira itaúba) e Mauritia flexuosa (buriti).  

Assim como houve convergência entre os conhecimentos, divergências também foram 

encontradas, espécie que não foram consideradas abundantes e frequente pelo conhecimento 

acadêmico, mas foram citadas como abundantes na RESEX. Destaca-se especialmente o caso 

da Attalea speciosa (babaçu), espécie que tem grande estoque de indivíduos na RESEX e 

entorno, mas não é considerada uma espécie abundante da Amazônia. Contudo, tendo em vista 

sua ampla dominância na área de estudo, parte principal explorada (fruto) e alta resistência aos 

distúrbios, sugere-se que também seja passível de manejo sustentável. Por outro lado, algumas 

espécies necessitam de mais estudos para sua exploração, visto que não possuem inicialmente 

potencial para manejo sustentável. São estas: Amburana acreana (cumarú de cheiro), Cariniana 

micranta (toarí vermelho), Dipteryx odorata (cumarú de ferro), Endopleura uchi (uxi) e Ficus 

maxima (gameleira). Para estas são necessários mais estudos no âmbito do manejo participativo, 

a fim de gerar sistemas de manejo apropriados, visto que algumas já tem valor comercial e 

poderiam gerar renda, desde que respeitadas suas peculiaridades ecológicas. 
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APÊNDICES 
 

 

Apêndice 1 - Roteiro para as Entrevistas 

 

Nome do/a entrevistado/a:  

Idade:                                                                        Gênero: 

Comunidade: 

Cidade:  

Coordenadas:  

Tempo de residência na comunidade: 

Local de origem: 

 

DIMENSÃO AMBIENTAL          

  Características dos locais de coleta da castanha 

1. Como é a vegetação no local de coleta da castanha desde que o senhor entrou na 

comunidade? Percebeu alguma alteração nesse período? Caso sim, quais? 

 

 

2. Que animais vivem no local de coleta? Percebeu alguma alteração nos tipos ou 

quantidades desses animais ao longo dos anos? Caso sim, quais? 

 

 

3. Que outros usos ou atividades, além da coleta de castanha, são feitos na área hoje 

em dia? E antigamente? 

 

 

4. Que outros usos ou atividades, além da coleta de castanha, são feitos com as 

castanheiras (perguntar sobre histórico do uso madeireiro e potenciais conflitos de 

usos)? 

 

 

5. Costuma encontrar mudas e plantas novas de castanha nas áreas de coleta? A 

quantidade de mudas e plantas novas variou ao longo dos anos? 

 

Acesso aos locais de coleta 

6. Qual a distância da sua casa até a área de coleta? (se coletar em mais de uma área, 

perguntar para cada área) 

7. Sempre coletou nessa área ou já teve que trocar de área? 
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8. Caso tenha trocado de área, porque trocou? 

 

9. Caso tenha trocado de área,essas novas áreas são mais perto ou mais distantes da 

área que coletava antes? 

Disponibilidade e distribuição do recurso  

10. Qual o tamanho aproximado da área de coleta? (se coletar em mais de uma área, 

perguntar para cada área) 

 

11. Considera suficiente ou gostaria de coletar em outras áreas? 

 

12. Existe variação na quantidade de castanha a cada ano? Como funciona? 

 

 

Quantidade do recurso 

13. Saberia dizer qual o número aproximado de castanheiras da área que coleta? (se 

coletar em mais de uma área, perguntar para cada área) 

 

14. Quantos por cento aproximadamente de castanheiras produtivas no seu local de 

coleta? 

 

 

15. Quantas castanheiras jovens (que não chegaram a produzir ainda) e quantas 

castanheiras velhas (que já pararam ou diminuíram muito a produção)?  

 

16. Saberia dizer quantos ouriços, em média, uma castanheira produz? 

 

 

17. Quantas sementes em média tem cada ouriço? 

Qualidade do recurso 

18. Como classificaria as castanhas da área que coleta: pequenas, médias ou grandes? 

 

19. Quantas castanhas “ruins” (não comercializáveis) costuma encontrar por ouriço? 

 

 

20. As castanhas da área onde coleta já foram atacadas por alguma praga (inseto) ou 

doença (fungos)? 

Intensidade da coleta 

21. O senhor retira todos os ouriços ou deixa uma porcentagem na árvore? Se sim, por 

que deixa? E quanto deixa? 
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22. Que quantidade costuma coletar por dia (ano bom e ano ruim)? 

 

 

23. Quantas horas de coleta por dia? 

 

24. Quantos dias por semana?  

 

 

25. Quantos meses no ano? Quais os meses de safra? 

Técnicas de manejo e conservação dos castanhais 

26. Costuma cortar o mato e os cipós ao redor das castanheiras para melhorar a produção 

de castanha? 

 

27. O que faz com as castanhas que não servem para vender? 

28. Realiza plantio de mudas de castanha? 

 

29. Realiza uso do fogo? Para que?  

 

 

30. Usa outras técnicas para manter ou melhorar a produção de castanha? Quais? 

 

Polinização e dispersão 

31. Algum animal ajuda a plantar a castanha? Qual? O senhor percebeu se este animal 

aumentou, diminuiu ou permaneceu estável na área de coleta (se for mais de um 

perguntar para cada)? 

 

32. Quem leva o pólen de uma castanheira para a outra? Os polinizadores da castanha 

vêm aumentando, diminuindo ou permaneceu estável? Caso aumento/diminuição, 

qual razão para isso? 

  

DIMENSÃO ECONÔMICA 

          Processamento do produto 

1. De que forma vende a castanha?  

(Derivados; Sem casca - embalada; Sem casca - lata; Com casca - lata) 

       Cadeia produtiva 

2. Para quem vende a castanha? 

 

3. Sabe dizer qual o destino final? 
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4. Quantos intermediários até chegar ao destino final? 

 

Valor do produto 

5. Qual o valor da lata de castanha em 2017? 

6. O preço da castanha permaneceu igual, aumentou ou diminuiu de valor nos últimos 

3 anos?          

Resposta à variação do recurso 

7. Quantas latas coletou no ano de 2016-2017? (de trás pra frente)  

2015-2016? 

2014-2015? 

8. Quantas pessoas da família coletaram castanha esse ano (ruim)? 

9. Quantas pessoas da família coletaram no ano anterior (bom)? 

10. O que fizeram para compensar a produção fraca desse ano? 

 

Renda a partir da castanha 

11. Estimar quando recebeu a partir da venda da castanha em 2017. 

12. E nos anos anteriores? 

2015-2016? 

2014-2015? 

Renda de outros produtos florestais 

13. Você e sua família vendem outros produtos da floresta, além da castanha? Quais?  

 

           Rendas não-florestais 

14. Quais as fontes de renda da sua família (listar e classificar em ordem de importância) 

 

15. Recebe benefícios do governo para complementar a renda familiar? Quais 

benefícios? 

 

Transporte do produto 

16. Como transporta o produto até o local de comercialização? (próprio, alugado, 

emprestado, não transporta). 

17. Como avalia o acesso ao local de comercialização (ruim, regular, bom, muito bom). 

 

DIMENSÃO SOCIAL 

Estrutura da moradia 
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1. O tipo e estado geral da casa é: 

a) Tipo: 1 (   ) Madeira;  2 (   ) Alvenaria;  3 (   ) Mista 4 (  ) Outro (especificar) 

b) Ano de construção da casa:  

c) Número de peças da casa:  

d) Estado atual:   1 (   ) Bom;    2 (   ) Razoável;  3 (   ) Ruim 

e) Banheiro / WC:  1 (   ) Interno;    2 (   ) Externo;    3 (   ) Não 

possui 

f)  Esgoto cloacal:   1 (   ) Fossa negra;    2 (   ) Sanga / vala;   3 (   ) Rede 

 

2. Como é o abastecimento de água? Tem acesso à água tratada? 

 

3. Possui acesso a energia elétrica? 

 

Acesso a Educação 

4. O(a) senhor (a) e sua esposa/marido estudaram? Até que série?  

 

5. Os filhos frequentaram ou estão frequentando a escola? 

 

 

6. Existe escola fica perto de casa? Quantos km (ou tempo de deslocamento)? 

 

7. Existe transporte escolar? Funciona bem? 

 

Assistência médica 

 

8. Como é assistência médica aqui na comunidade? 

a) Tem posto de saúde? 

b) Médico? 

c) Acesso a medicamentos? 

d) Agentes comunitários? 

Assistência técnica e acesso à informação 

9. Recebe Assistência técnica para trabalhar com a castanha? De que instituição? 

10. Aqui na sua propriedade vocês tem acesso à: 

a) Rádio 

b) TV 

c) Celular 

d) Internet 

 

11. Participou de algum curso de formação nos últimos anos? 

          Inserção nas associações 
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12. Está cadastrado em alguma associação? Qual?  

13. Participa ativamente das reuniões? 

Regime de propriedade e uso das áreas de coleta 

14. Existem normas de acesso nas áreas de castanhais da RESEX?  

 

15. Existe zoneamento dos castanhais da RESEX ou cada um coleta onde quer? 

 

 

16. Cada castanhal é explorado por apenas uma família ou por mais grupos? Como isso 

funciona? 

 

17. Pessoas de fora da RESEX tem acesso às áreas onde você e sua família coletam? 

(livre-acesso) 

 

 

18. Tem alguma área da RESEX onde é proibida a coleta da castanha? Por que? 

         Satisfação e permanência 

19. O senhor gosta de trabalhar na coleta da castanha? Faria alguma mudança para 

melhorar a atividade? 

20. Os seus filhos trabalham com o senhor na coleta da castanha?  

21. Seus filhos gostam de morar na reserva? Eles pretendem continuar morando na 

reserva e desenvolvendo a atividade extrativista? 

 

         Transmissão do conhecimento 

22. O/a senhor/a está passando seus conhecimentos sobre a coleta da castanha e de 

outros produtos para seus filhos? Por que? 

 

23. Eles têm interesse em aprender? 
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Apêndice 2 - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Universidade Federal Rural do Semiárido 

Programa de Pós-graduação em Ecologia e Conservação 

Laboratório de Etnoecologia e Biodiversidade  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu,___________________________________________________, tendo sido convidado (a) a 

participar como voluntário (a) do estudo “Conhecimento Ecológicoe Manejo de Produtos 

Florestais Não-Madeireiros por Comunidades Tradicionais da Amazônia”, recebi da Sra.Tássia 

Karina Alexandre de Medeiros, estudante da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - 

UFERSA, e da orientadora Sra.Prof.Dra Cristina Baldauf, responsáveis por sua execução, as 

seguintes informações que me fizeram entender sem dificuldades e sem dúvidas que: esse 

estudo se justifica pela importância dos saberes das comunidades tradicionais para conservação 

da biodiversidade (plantas e animais) da floresta e tem como objetivo levantar conhecimento 

de extrativistas do Estado de Rondônia sobre os chamados produtos  florestais não-madeireiros, 

que são todos os produtos exceto a madeira, que são retirados da floresta pelas populações 

tradicionais para consumo e comercialização. O estudo será feito na Reserva Extrativista Rio 

Ouro Preto (RESEX Rio Ouro Preto) através de: a)_oficinas para obter informações dos 

produtos florestais não-madeireiros para criação de um diagnóstico ecológico sobre esses 

produtos e b) entrevistas semiestruturadas registradas de forma escrita para obter informações 

sobre coleta e comercialização da Castanha-do-Brasil, além de coleta de material botânico para 

identificação das espécies. Eu participarei das seguintes etapas de coletas de dados do projeto, 

que são: (1) reuniões para discutir as características de cada um desses produtos;(2) entrevistas 

sobre a coleta e comercialização da Castanha-do-Brasil; 3) acompanhamento da pesquisadora 

durante sua atividade de coleta de produtos e 4) registro de seus deslocamentos para coleta de 

Castanha-do-Brasil com aparelho GPS. Os benefícios que posso esperar com a minha 

participação na pesquisa são a valorização dos saberes e das práticas tradicionais ea troca 

deconhecimentos sobre os produtos da floresta. Além disso, no final da pesquisa será fornecida 

para as comunidades e para o ICMBio uma lista de produtos com  potencial para manejo 

sustentável na área de estudo. A minha participação não necessitará de nenhum 

acompanhamento. Por fim, caso eu concorde em participar receberei uma via do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Cabe ressaltar ainda que a parte da pesquisa que irei 

participar não pretende oferecer nenhum prejuízo à minha saúde física e mental. Se eu perceber 

que durante as respostas aos questionários eu sinta: cansaço, aborrecimento, constrangimento, 

desconforto ao me lembrar de coisas do passado (memórias) ou por conversar sobre a minha 

família ou comunidade, ou por qualquer outro motivo, a qualquer hora posso desistir de 

participar do trabalho e retirar o meu consentimento sem qualquer penalidade ou prejuízo 

pessoal. Ainda assim, entendi que a intenção desta pesquisa é que eu me sinta valorizado e 

possa compartilhar meus conhecimentos sobre plantas com minha comunidade visando a 

melhoria do extrativismo de produtos florestais não-madeireiros na RESEX Rio Ouro Preto. 

Para minha própria segurança será mantido meu anonimato durante todas as fases da pesquisa, 

inclusive a publicação dos resultados. As informações identificadas com meu nome serão 

acessadas apenas pelos responsáveis pelo estudo (cujos nomes estão no início deste documento) 

e as entrevistas serão armazenadas no Laboratório de Etnoecologia e Biodiversidade. Ainda 

assim, como sei que pessoas mal-intencionadas podem tentar invadir arquivos físicos e 

eletrônicos e consultar os documentos da pesquisa sem consentimento dos pesquisadores, estou 

ciente de que pode haver quebra de sigilo involuntário e não intencional. Não há qualquer 
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despesa para minha participação na pesquisa e não serei solicitado em nenhum momento 

posterior a este. A equipe de pesquisa não possui nenhum objetivo financeiro e os resultados da 

pesquisa só serão usados para comunicar outros pesquisadores estudiosos do assunto e revistas 

relacionadas à universidade. Sempre que eu desejar serão fornecidos esclarecimentos sobre 

cada uma das etapas do estudo através do contato com as responsáveis Tássia Karina Alexandre 

de Medeiros pelo telefone (69) 984783831 ou endereço: Laboratório de Etnoecologia e 

Biodiversidade antigo Laboratório de Ecologia Humana. Universidade Federal Rural do Semí-

Árido – Campus Mossoró. Prédio de Ecologia e Biotecnologia. Av. Francisco Mota - Pres. 

Costa e Silva, Mossoró - RN, 59625-300 E-mail: tassiabiologa@hotmail.com. 
 

Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 

Pesquisa CEP-IFRO no endereço: Avenida. 7 de setembro, 2090, Bairro. Nossa Senhora das Graças, 

Porto Velho/RO-Tel (69) 2182-9610. 
 

Depois de saber sobre a pesquisa e entender perfeitamente tudo o que me foi informado sobre 

a minha participação no estudo, estou ciente dos meus direitos e responsabilidades, riscos e 

benefícios da minha participação, eu concordo em dele participar e para isso eu dou o meu 

consentimento sem que para isso eu tenha sido forçado ou obrigado.  

 

_______________________________________ 

Assinatura do voluntário (a) ou responsável legal 

 

________________________________________________________ 

Tássia Karina Alexandre de Medeiros 

(Responsável pelo estudo) 
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Apêndice 3 -  Tabela com os valores dos indicadores. 

 

*CLC – Características dos locais de coleta de castanha; DETR – Disponibilidade espacial e temporal do recurso; 

QR – Quantidade do recurso; QUAR- Qualidade do recurso; IC – Intensidade da coleta; SM – Sistemas de manejo; 

PD – Polinização e dispersão; RN – Regeneração natural; VP- Valor do produto; PP- Processamento do produto; 

TP – Transporte do produto; ALC – Acesso ao local de comercialização; VRP – Valor recebido pelo produto; 

RTOAB – Renda total obtida em um ano bom; EOPF – Extrativismo de outros produtos florestais; FRNF – Fontes 

de renda não-florestal; MO- Moradia; AE – Acesso à educação; ASC – Acesso a saúde na comunidade; ATAI – 

Assistência técnica e acesso à informação; PS – Participação social; RPNA – Regime de propriedade e normas de 

acesso às áreas de coleta; AS – Satisfação com a atividade; CA – Continuidade com a atividade. 

ÁREA AQUÁTICA 

DIMENSÃO AMBIENTAL 

Indicador CLC DETR QR QUAR IC SM PD RN TOTAL 

Média  81,3 72,7 52,6 81,0 61,2 62,1 82,8 62,1 69,5 

Desvio 

Padrão 

8,1 11,9 11,3 12,9 11,4 19,3 23,8 25,9 5,9 

 

DIMENSÃO ECONÔMICA 

Indicador VP PP TP ALC VRP RTOAB EOPF FRNF TOTAL 

Média  25,0 25,0 74,1 43,9 53,4 46,5 29,3 39,7 42,1 

Desvio 

Padrão 

0,0 0,0 4,6 16,9 25,2 17,0 9,4 16,8 5,2 

 

DIMENSÃO SOCIAL 

Indicador MO AE ASC ATAI PS RPNA SA CA TOTAL 

Média  66,9 40,1 56,0 42,2 70,6 81,9 75,0 66,8 62,5 

Desvio 

Padrão 

9,1 17,2 15,6 19,3 11,5 32,1 13,1 32,4 10,3 

 

ÁREA TERRESTRE 

DIMENSÃO AMBIENTAL 

Indicador CLC DETR QR QUAR IC SM PD RN TOTAL 

Média  80,6 75,0 51,8 74,1 62,9 62,0 71,3 62,9 67,6 

Desvio 

Padrão 

12,4 10,1 15,5 17,9 18,0 20,8 26,1 25,8 6,9 

 

DIMENSÃO ECONÔMICA 

Indicador VP PP TP ALC VRP RTOAB EOPF FRNF TOTAL 

Média  25,0 25,0 60,2 35,2 37,0 45,4 34,3 55,6 39,7 

Desvio 

Padrão 

0,0 0,0 30,6 15,6 21,9 23,6 13,9 27,5 6,8 

 

DIMENSÃO SOCIAL 

Indicador MO AE ASC ATAI PS RPNA SA CA TOTAL 

Média  70,7 38,9 48,1 41,7 72,2 59,3 76,8 65,3 59,1 

Desvio 

Padrão 

16,1 17,5 27,9 10,8 10,4 30,5 9,4 31,2 8,1 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Autorização do Sistema de Autorização e Informação da Biodiversidade - SISBIO 
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Anexo 2 – Parecer do Conselho de Ética 
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