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RESUMO 

 
A Castanha-do-Brasil é um dos principais produtos extrativos da Amazônia, e o 
desenvolvimento da cadeia produtiva é um caminho para os produtores florestais 
alcançarem renda e inclusão para as famílias. A apropriação social da riqueza da 
floresta pela implementação coordenada de cadeias produtivas de origem extrativista 
potencializa os mercados, diminuindo o ambiente social de pobreza, preservando o 
meio ambiente e uma exploração econômica sustentável. O objetivo desta pesquisa 
foi compreender como os extrativistas da Reserva Rio Preto Jacundá estão inseridos 
na cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa). Quanto a 
metodologia a pesquisa é de caráter qualitativo, com abordagem exploratória-
descritiva e natureza aplicada. A estratégia foi o estudo de caso com horizonte de 
tempo transversal. Os dados primários foram coletados por entrevista semiestruturada 
com nove extrativistas e dois cerealistas de Machadinho D’Oeste. Os resultados da 
pesquisa apontaram uma queda da produção da Castanha-do-Brasil, e não forneceu 
renda e benefícios suficientes para o sustento das famílias. A cadeia produtiva conta 
com uma desorganização, infraestrutura deficiente, baixo nível de conhecimento e 
tecnologia, e logística de transporte deficiente. A venda ocorre de forma direta para 
os atravessadores, comércios ou compradores livres, os quais definem o valor pago. 
A principal relação que beneficia os extrativistas é a Associação, por recursos 
provenientes do projeto de carbono e do plano de manejo, auxiliando os extrativistas 
associados com transporte, casas e outros benefícios. A cadeia produtiva se dá por 
meio dos extrativistas que aparecem numa relação de cuidar da floresta, coletar os 
ouriços, juntar e amontoar, quebrar e retirar as sementes, ensacar e carregar para 
estrada ou beira do rio, levar para residência, havendo necessidade secar, e por fim 
vender para atravessadores com destino para Porto Velho, Machadinho e Região, 
São Paulo e Goiás. A pesquisa é relevante em termos teóricos, baseado no aporte 
teórico e nos dados da pesquisa de campo, pelo avanço na compreensão da cadeia 
produtiva da Castanha-do-Brasil, e inserção dos extrativistas nela, e pela construção 
do framework do fluxo da cadeia na RRPJ. E, na prática, permitiu compreender que a 
produção de Castanha-do-Brasil na RRPJ é uma realidade, doze famílias trabalham 
no extrativismo desse produto e se beneficiam da cadeia. 
 
Palavras-chave: Cadeia Produtiva, Sustentabilidade, Castanha-do-Brasil, 
Extrativismo.   
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ABSTRACT 

 
Brazil nut is one of the main extractive products of the Amazon, and the development 
of the productive chain is a path to forest producers to reach income and inclusion for 
families. The social appropriation of the forest wealth by the coordinated implementa-
tion of productive chains of extractive origin potentiates markets, decreasing the social 
environment of poverty, preserving the environment and sustainable economic exploi-
tation. The objective of this research was to understand how extractivists of the Rio 
Preto Jacundá Reserve are inserted in the production chain of Brazil (Bertholletia Ex-
cessa). As for the methodology, the research is qualitative, with an exploratory-de-
scriptive approach and applied nature. The strategy was the case study with transverse 
time horizon. The primary data were collected by semi-structured interview with nine 
extractivists and two machadinho d'Oeste cerealists. The results of the survey pointed 
out a fall in the production of Brazil nuts, and did not provide enough income and ben-
efits for the sustenance of families. The productive chain has disorganization, poor 
infrastructure, low level of knowledge and technology, and poor transportation logis-
tics. The sale occurs directly to the crosslords, trades or free buyers, which define the 
amount paid. The main relation that benefits extractivists is the association, by re-
sources from the carbon project and management plan, helping extractivists associ-
ated with transportation, houses and other benefits. The production chain is through 
the extractivists that appear in a relationship of caring for the forest, collect the hedge-
hogs, join and pile, break and remove the seeds, bag and carry for road or river, lead 
to residence, with a need to dry, and finally sell to crossbars to Porto Velho, Machadi-
nho and Region, São Paulo and Goiás. The research is relevant in theoretical terms, 
based on the theoretical and field research data, for the advance in understanding the 
productive chain of the chestnut -O-Brazil, and insertion of extractivists into it, and by 
the construction of the chain flow framework in the RRPJ. And in practice, it enabled 
that the production of Brazil nuts in the RRPJ is a reality, twelve families work on the 
extractivism of this product and benefit from the chain. 
 
Keywords: Productive Chain, Sustainability, Brazil Nut, Extractivism. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Pesquisas apontam que as florestas são a base do desenvolvimento 

sustentável e servem de sustento para mais de 1,6 bilhão de pessoas. São de grande 

importância econômica como meio de sobrevivência para 200 milhões de pessoas, 

que incluem agricultores familiares, povos indígenas e extrativistas, tendo relevância 

nos aspectos: ecológico, ambiental e social (DEGATO; CARLOS, 2017; LAZDINIS; 

ANGELSTAM; PÜLZL, 2019).  

Dados atuais ampliam ainda mais a estimativa daqueles que dependem das 

colheitas, elevando para 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo, sendo que desses, 

475 milhões são de pequenos agricultores excluídos socialmente nas cadeias 

produtivas (DOHERTY; KITTIPANYA-NGAM, 2021). Na Amazônia esse número 

chega a cerca de 500 mil famílias que mesclam a agricultura e o extrativismo 

(PEDROZO et al., 2011). Para ampliar o cultivo, os agricultores reforçam o plantio e a 

utilização de fertilizantes, provocando inúmeras externalidades negativas nas 

florestas (DOGLIOTTI et al., 2014). Essa ação compromete a qualidade de vida dos 

povos da floresta, produzindo cada vez mais grupos desfavorecidos e excluídos 

socialmente, condições de assimetria socioeconômica, que afetam diretamente o 

convívio humano interferindo na qualidade de vida (COSTA, 2012; FETOUI et al., 

2020; CHAMBERLAIN; ANSEEUW, 2018; DEVAUX et al., 2018; DIJKXHOORN et al., 

2019; MGENI; MÜLLER; SIEBER, 2019; PRATONO, 2019; DOHERTY; KITTIPANYA-

NGAM, 2021; MTIMET et al., 2018). 

O modelo de exploração que se pratica na atualidade requer novos paradigmas 

que incluam a redefinição de políticas sociais aplicadas com perspectiva para a 

melhoria da qualidade de vida (ONU, 2015). Pesquisas apresentam que a 

globalização integra os aspectos políticos, econômicos e culturais criando 

oportunidades e ameaças aos países, sendo um fenômeno objetivo e inevitável que 

gera diversas externalidades negativas no contexto de floresta. Esse processo pode 

ser mitigado por políticas econômicas mais ecológicas e sustentáveis, e no aspecto 

social pode ser suavizado por um redimensionamento do desenvolvimento 

socioeconômico e cultural, com o estabelecimento de novos paradigmas e redefinição 

de políticas sociais mais inclusivas (COSTA, 2012; KRYSOVATYY et al., 2018). Nesse 

sentido que Lie et al. (2018) apresentam que uma cadeia produtiva conduziria a 

diminuição das externalidades negativas no meio ambiente, nas dimensões sociais e 
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econômicas, conduzindo a inclusão dos povos excluídos, tais como os povos que 

dependem do extrativismo (COSTA; MASCARENHAS, 2018).  

No contexto da Amazônia brasileira, Pedrozo et al. (2011) consideram que a 

visão predominante quanto a análise econômica se mantém no desflorestamento para 

coleta de madeira, e concomitante a conversão da terra para a agricultura de escala 

ou pecuária, esquecendo do extrativismo como alternativa de exploração das florestas 

nativas, ou dos sistemas agroflorestais com plantações. Souza (2018) diz que a Ama-

zônia tem um bioma com imensurável estoque de riquezas naturais, ocorrendo um 

contraste dessas riquezas com a pobreza da população que trabalha nas cadeias 

extrativistas (SOUZA, 2018). Mesmo diante dessa grande biodiversidade capaz de 

proporcionar a preservação da floresta para equilíbrio climático do mundo, com 

potencial para o desenvolvimento econômico e social no extrativismo, as pessoas 

permanecem excluídas econômica e socialmente (COSTA; MASCARENHAS, 2018).  

Para incluir os extrativistas, Pedrozo et al. (2011) dizem que a preservação da 

floresta e a obtenção de produtos extrativos produziriam bens econômicos e sociais 

para as populações das comunidades. No entanto, Souza (2018) considera que o 

cenário é conturbado pela grande exploração dos recursos naturais de forma 

insustentável do ponto de vista ambiental, econômico e social, principalmente no que 

tange a geração de benefícios sociais e econômicos para as comunidades locais, 

geradores de desigualdades e exclusão. A solução para esse ambiente social de 

pobreza, seria a apropriação social da riqueza da floresta pela implementação 

coordenada de cadeias produtivas completas e de origem extrativista dos produtos 

típicos da Amazônia (SOUZA, 2018). 

A partir desse contexto surgiu o interesse de pesquisar a cadeia produtiva da 

Castanha-do-Brasil em uma reserva extrativista (RESEX). Uma RESEX é uma 

Unidade de Conservação (UC) de Uso Sustentável, resultantes de políticas públicas 

na região amazônica como estratégia de conservação das florestas e a subsistência 

das comunidades e populações tradicionais por meio do uso sustentável dos recursos 

naturais e de atividades econômicas sustentáveis. Sendo assim, para a presente pes-

quisa foi escolhida a cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa) e 

o caso da Reserva Extrativista Rio Preto Jacundá (RRPJ), localizada em Machadinho 

D’Oeste, no Estado de Rondônia, na região amazônica.  

A problemática emerge devido ao crescente desflorestamento e exclusão nos 

aspectos econômico, social e cultural dos povos da floresta, como agricultores 
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familiares, indígenas e extrativistas, acrescida da falta de informações disponíveis 

sobre Castanha-do-Brasil no contexto do extrativismo em RESEX. Considerando que 

Martins (2008) apresenta um caso atípico da RRPJ, devido a mesma ser uma UC de 

uso Sustentável de seus recursos naturais, no entanto, em 2008 o extrativismo não 

era mais a principal fornecedora de renda das famílias que residem na RESEX, pas-

sando para a agricultura (MARTINS, 2008). Outro aspecto relevante da pesquisa de 

Martins (2008) foi que a partir de 1999 o manejo florestal através de acordos comuni-

dades-empresas apareceu como atividade e alternativa de fonte de renda para as 

famílias da RRPJ, ocasionando uma redução da atividade extrativista (MARTINS, 

2008). O que pode ser considerado contraditório, visto que o extrativismo é compre-

endido como a principal atividade econômica da comunidade inserida numa Reserva 

Extrativista (SILVA JÚNIOR, 2019). No entanto, no decorrer de uma década, Amaral 

(2018) aponta a retomada e a ascensão do extrativismo como fonte de recursos às 

famílias, restaurando um dos propósitos da criação das Unidades de Conservação. O 

autor apresentou que ocorreu um aumento da extração da Castanha-do-Brasil, do 

óleo de copaíba e do açaí. No entanto, há uma lacuna de dados que demonstrem que 

o aumento na extração da Castanha-do-Brasil na RRPJ tenha melhorado e inserido 

os extrativistas na cadeia produtiva, e produzido benefícios no aspecto econômico, 

social e ambiental.  

Esses pontos destacados por Martins (2008) e Amaral (2018) no que se refere 

inicialmente ao abandono do Extativismo na RRPJ em 2008, e a retomada da 

produção da Castanha-do-Brasil na RESEX em 2018 conduziram a realização da 

pesquisa sobre a Cadeia Produtiva da Castanha-do-Brasil na RRPJ para se 

responder: como os extrativistas da Reserva Rio Preto Jacundá estão inseridos na 

cadeia produtiva da castanha-do-Brasil? 

 
 

1.1 Objetivos da pesquisa  
 
 
Para responder à pergunta de pesquisa, foi definido um objetivo geral e 

objetivos específicos que irão auxiliar no alcance das respostas da presente pesquisa.  
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1.1.1 Objetivo Geral 
 
 
O objetivo desta pesquisa é compreender como os extrativistas da Reserva 

Extativista Rio Preto Jacundá estão inseridos na cadeia produtiva da Castanha-do-

Brasil (Bertholletia excelsa). 

 
 

1.1.2 Objetivos Específicos 
 
 
Para atender o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: 

1. Analisar a cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil na RESEX; 

2. Analisar as condições sociais, econômicas e ambientais do trabalho dos 

extrativistas da RESEX na cadeia; 

3. Descrever as relações dos extrativistas com os demais atores da cadeia 

produtiva. 

 
 

1.2 Justificativa  
 
 
A presente pesquisa encontra justificativa na importância que o bioma 

Amazônico tem para o mundo e seus povos, tendo em vista a sustentabilidade 

ambiental, social e econômica. Portanto, é relevante por uma cadeia é considerada 

uma chave para o desenvolvimento sustentável da economia mundial como por 

contribuir para melhor entendimento sobre o tema. Por exemplo, na Europa os novos 

empregos florestais estão cada vez mais baseados em produtos não madeiráveis 

(LAZDINIS; ANGELSTAM; PÜLZL, 2019), esse dado permite considerar que o 

extrativismo e RESEX se mostram propícios para o desenvolvimento socioambiental 

na floresta amazônica ao ser potencializado com políticas de desenvolvimento para 

inclusão de comunidades menos favorecidas conforme apresentado por Fetoui et al. 

(2020). 

Para Bayma et al. (2014) a Castanha-do-Brasil é um dos principais produtos 

extrativos a fornecer a renda para as comunidades de produtores florestais. Souza 

(2018) considera que a Castanha-do-Brasil se tornou o principal produto extrativo não 

madeireiro da região amazônica no que tange ao aspecto econômico. No entanto, 
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devido à deficiência nos registros oficiais sobre a produção, comercialização e 

geração de receita aos extrativistas se tornou desafio para o desenvolvimento das 

cadeias produtivas para fornecer renda e inclusão para famílias nas comunidades 

extrativistas (DE SOUZA FILHO; PEDROZO; PAES-DE-SOUZA, 2011). 

A construção de uma cadeia tem ganhado destaque por auxiliar na 

competitividade do mercado, pois proporciona ligações comerciais viáveis entre 

clientes e consumidores, e os produtos ganham benefícios das práticas ambientais, 

sociais e econômicas. As cadeias precisam ser investigadas para que mais comuni-

dades sejam motivadas para a construção de cadeias produtivas coordenadas para 

melhorarem o desempenho (SOUZA FILHO et al., 2014). 

Dessa forma a presente pesquisa se justifica por 4 razões. 

Primeiro, devido à preservação ambiental e inclusão social. Ainda se acentua 

a visão da terra simplesmente como um recurso global, evidenciando-se muitas con-

sequências dessas atitudes, que desconsidera o desenvolvimento sustentável no con-

texto da floresta amazônica nos aspectos ambiental e social (HARVEY; PILGRIM, 

2011). As políticas públicas ainda permanecem voltadas para o capitalismo industrial 

com a justificativa de se satisfazer as necessidades humanas, mantendo grupos ex-

trativistas excluídos e marginalizados (COSTA, 2012). Por outro lado, as redes forma-

das pelos extrativistas de forma organizada e associativa proporciona aos atores lo-

cais o exercício das atividades de forma sustentável, a preservação do planeta e dos 

recursos (SOUZA, 2018; COSTA; MASCARENHAS, 2018).  

Segundo, a cadeia produtiva é considerada tendo alto potencial de 

proporcionar o desenvolvimento econômico, dinamizando as economias locais, pro-

porcionado emprego e renda aos moradores das comunidades, consequentemente a 

redução da pobreza e de desigualdades de gênero (DEBROT et al., 2020). A cadeia 

produtiva é uma estrutura útil para diagnosticar maneiras para melhorar as cadeias 

agrícolas e aqueles que trabalham no extrativismo (LIE et al., 2018; LAZDINIS; 

ANGELSTAM; PÜLZL, 2019; PRATONO, 2019) e uma maneira de combater a 

pobreza através de melhores ligações entre empresas e famílias (DOHERTY; 

KITTIPANYA-NGAM, 2021), obtendo resultados no aspecto ambiental (WANGU; 

MANGNUS; VAN WESTEN, 2020). Autores consideram que a cadeia produtiva 

extrativista tem condições de prover renda às famílias dos agentes locais 

proporcionando a inclusão social (SOUZA, 2018; COSTA; MASCARENHAS, 2018). 
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Terceiro, a presente pesquisa é importante no aspecto teórico, pois busca dar 

uma contribuição para um tema no contexto do extrativismo amazônico. Auxiliando as 

comunidades extrativistas, trazendo sustentabilidade econômica e social aos 

desfavorecidos das RESEX (PRATONO, 2019). Visto que a análise sistêmica das ati-

vidades coletivas de uma cadeia produtiva proporciona um aprimoramento do conhe-

cimento da dinâmica funcional daquelas formas de organização produtiva (DE SOUZA 

FILHO; PEDROZO; PAES-DE-SOUZA, 2011). 

Em quarto, de forma prática, quando as cadeias produtivas de produtos tradi-

cionais se organizam, podem propiciar o Desenvolvimento Sustentável, como uma 

estratégia de inserção nos mercados dos produtos ofertados por estas cadeias, 

preenchendo o vácuo criado pela falta de regulamentação estadual e políticas 

ambientais globais (DE SOUZA FILHO; PEDROZO; PAES-DE-SOUZA, 2011). 

Além desta introdução a presente dissertação está dividida em  seis partes. Na 

introdução tratou da contextualização do tema proposto, apresentou-se o problema 

de pesquisa, o objetivo geral, os objetivos específicos e a justificativa. No segundo 

capítulo apresentou-se o referencial teórico-empírico e as teorias que dão 

embasamento ao tema proposto. O terceiro capítulo foi demonstrado o caminho e 

percurso metodológico, apresentando o tipo de pesquisa utilizado, os procedimentos 

de coleta e a análise dos dados. O quarto capítulo descreveu o contexto da pesquisa, 

apresentou o objeto da pesquisa e suas características. O quinto capítulo apresenta 

a análise e discussão dos resultados. Por fim no sexto capítulo se apresentam as 

considerações finais visando sintetizar os resultados encontrados na pesquisa e os 

anseios da pesquisa, não havendo pretensão de esgotar o assunto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

No presente capítulo serão abordados os conceitos relevantes à compreensão 

do tema da pesquisa. Discorrendo inicialmente acerca da cadeia produtiva, a 

Castanha-do-Brasil e a cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil. Seguido pela 

apresentação da teoria sobre Sustentabilidade e por fim o Extrativismo como uma 

atividade desenvolvida em Unidades de Conservação de Uso Sustentável, resultantes 

de políticas públicas na região amazônica, em Rondônia. 

 
 

2.1 Cadeias Produtivas 
 
 

O conceito de cadeia envolve a compreensão de como uma rede estratégica 

de empresas articuladas conduz o produto desde a produção primária até o 

consumidor final (SANTANA, 2011). Considera-se que a partir da organização dos 

seus processos e os elos entre eles, resulta em valor ao cliente (FETOUI et al., 2020).  

O conceito de cadeia produtiva se desenvolveu a partir de duas abordagens, a 

escola americana e escola francesa. A escola americana se organiza ao redor do 

conceito de agronegócio, enquanto a escola francesa se organiza ao redor do conceito 

de fileira, a filière (VIAL et al., 2009). Segundo Vial et al. (2009) a escola americana 

tem origem nos pesquisadores americanos Ray Goldberg e John H. Davis em 1957, 

que cunharam o termo agronegócio para designar o conjunto de atividades que 

envolve a produção e a comercialização agroalimentar e sair da visão isolada das 

partes. Em síntese, faz parte do agronegócio a cadeia retrospectiva da agropecuária, 

setor à montante. O setor a jusante, a agroindústria, são as empresas que adquirem 

matérias-primas da agricultura e formam a cadeia prospectiva. 

Segundo Vial et al. (2009) a escola francesa adotou uma nova visão para 

analisar a inserção da agricultura no desenvolvimento econômico. Primeiro ao 

examinar a industrialização da agricultura e seus reflexos. Em segundo, adotou o 

conceito de complexo agrícola integrado, de modo a descrever e analisar os 

resultados dos processos de integração ao nível macroeconômico. O que inseriu a 

análise dos fluxos e ordenação por produto dentro daqueles subsetores, utilizando a 

abordagem de fileira (filière) ou cadeia agroalimentar. 
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Padilha e Bomtempo (1999) consideram que uma cadeia produtiva é um 

sistema constituído por agentes incluídos num processo interdependente, mediante 

um fluxo de produtos e serviços progressivos compostos por etapas que transitam e 

sofrem transformações. Pedrozo et al. (2011) conceitua uma Cadeia Produtiva como 

composta por uma sequência de atividades que conduzem à produção de bens. 

Souza (2018) diz que a cadeia produtiva é um sistema que engloba todos os 

participantes relacionados na produção, na transformação e na comercialização de 

um produto, sendo um conjunto de componentes interativos e de etapas consecutivas, 

que vão desde os fornecedores de serviços e insumos, processamento, 

transformação, distribuição até a comercialização aos consumidores finais de 

produtos e subprodutos. O autor explica que as operações a montante são realizadas 

pelos fornecedores, e que as operações a jusante são realizadas do lado da demanda. 

Entre estes dois extremos da cadeia produtiva há três principais segmentos: a 

produção de matérias-primas, a industrialização e a comercialização (SOUZA, 2018). 

A figura 01 demonstra uma cadeia produtiva genérica apresentada na pesquisa 

de Souza (2018) a partir de Batalha e Silva (1999). 

Figura 01. Cadeia Produtiva Genérica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte: Adaptado de Batalha e Silva (1999) e Souza (2018). 
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Santana (2011) considera que o desenvolvimento de cadeias oferece 

possibilidade para reduzir custos, compartilhar riscos, aumentar benefícios e obter 

relações comerciais duradouras, assim como um maior acesso a novas tecnologias 

de produção, informação, comunicação e melhora das condições de acesso a novas 

fontes de financiamento.  

Debrot et al. (2020) consideram que a cadeia tem características como a de 

criar uma visão geral entre a produção e o consumo, esclarecendo as transações 

entre todas as etapas. Castro (2019) acrescenta que a cadeia permite que os 

planejadores adéquem os serviços ao crescimento onde a variação da demanda dos 

atores proporcionará o monitoramento e ajustes. Nesse sentido, o conhecimento do 

fluxo da cadeia oportuniza a venda dos produtos na indústria nacional e exportação 

(CAJAMARCA CAJAMARCA; BUENO SAGBAICELA; JIMBO DÍAS, 2019). Wang et 

al. (2020) consideram que as cadeias aumentam o comércio de bens e serviços 

intermediários. 

Uma questão relevante na cadeia de alimentos, é que os consumidores buscam 

transparência sobre a produção, onde tem se buscado alimentos orgânicos e 

agroecológicos; se estes alimentos atendem a questões ambientais; se oferecem 

cuidados com a saúde; e segurança alimentar (LIMEIRA, 2015; NAZIRI, 2017; 

RUBEN, 2017; MWANGI et al., 2020). Outra ênfase sobre cadeia de alimentos, está 

sobre a ocorrência de externalidades sociais, se existem ações realizadas para serem 

mitigadas e incentivos como estratégia para a redução da pobreza e a inclusão social 

daqueles que são mais vulneráveis e afetados diretamente no processo produtivo 

(LIMEIRA, 2015; NAZIRI, 2017; RUBEN, 2017; MWANGI et al., 2020). 

Nesse sentido, a cadeia produtiva de alimentos se relaciona com o tópico 

floresta, desmatamento, agricultura e as externalidades sociais de povos que 

dependem diretamente dos ambientes de floresta como os extrativistas (DEGATO; 

CARLOS, 2017; LAZDINIS; ANGELSTAM; PÜLZL, 2019; SANDERSON et al., 2019). 

 É nesse contexto de externalidades sociais, desmatamento e outros aspectos 

relacionados a floresta, que a Castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa) está inserida 

como um dos principais produtos extrativos da Amazônia (BAYMA et al., 2014). 

 As cadeias produtivas da Castanha-do-Brasil na Amazônia atuam na 

preservação da degradação e conservação da floresta, onde os extrativistas prestam 

um serviço ambiental ao mundo, preservando o ecossistema amazônico, sendo 

considerado uma atividade sustentável e com condições de prover renda para os 
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envolvidos na cadeia produtiva (PEDROZO et al., 2011; COSTA; MASCARENHAS, 

2018). 

 
 

2.1.1 A Castanha-do-Brasil 
 
 
Com uma imponência diante de outras árvores da floresta, a Bertholletia 

Excelsa designada de castanheira é uma árvore que produz amêndoa nutricional com 

grande valor alimentar e comercial no mercado regional, nacional e internacional. A 

castanheira pode ser encontrada em toda a região amazônica brasileira incluindo os 

Estados de Rondônia, Amapá, Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Tocantins, no norte 

dos estados de Goiás e Mato Grosso, e nos países que contém floresta amazônica 

como Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia e Guianas (SOUZA FILHO et al., 2014; 

EMBRAPA, 2018). 

A castanheira é uma espécie envolvida em questões ecológicas e sociais, e 

aparece na bacia amazônica em terras altas (BAYMA et al., 2014). Conhecida por 

diversos nomes comuns como: castanha, castanheira, castanha-verdadeira, 

castanheiro, amendoeira-da-américa, castanha-mansa, castanha-do-pará, castanha-

da-amazônia e Castanha-do-Brasil (EMBRAPA, 2018). Pedrozo et al. (2011) 

apresenta a Castanha-do-Brasil como uma árvore típica de florestas virgens, 

considerada uma das mais importantes e conhecidas árvores da floresta Amazônica, 

alcançando entre 30 e 45 metros de altura. A árvore ocupa o dossel superior da 

floresta, e tem grande influência nas clareiras e sucessão florestal (BAYMA et al., 

2014) 

A Embrapa (2018) apresenta que as castanheiras são encontradas com maior 

ocorrência em solos de textura média a pesada, considerados solos mais argilosos. A 

produção varia de 16 a 55 latas por árvore dos castanhais nativos, se iniciam por volta 

dos 12° aos 14° anos e produzem por mais de 50 anos. A semente ou amêndoa é o 

principal produto, embora no Brasil a exploração da madeira nativa seja proibida por 

lei (Decreto 1282 de 19 de outubro de 1994), a madeira pode ser utilizada numa 

diversidade de aplicações como para confeccionar painéis decorativos, tábuas para 

assoalhos, caixas, fabricação de embalagens e uso geral da construção civil interna 

leve (EMBRAPA, 2018). Pode-se utilizar a casca para fazer estopa e calafetar barcos 

e do ouriço se fazer carvão ou artesanato (BAYMA et al., 2014). 
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Com alto valor nutritivo as sementes ou “castanhas” podem ser ingeridas “in 

natura”, ou torradas e misturadas com outros alimentos, além do emprego na 

fabricação de farinhas, doces, sorvetes, e os frutos podem ser utilizados para 

confecção de artesanato (PEDROZO et al., 2011; LOCATELLI;  VIEIRA, 2010). Outro 

emprego dos derivados da Castanha-do-Brasil ocorre na indústria de cosméticos e na 

fabricação de tintas que utilizam o óleo extraído da semente (PEDROZO et al., 2011; 

BAYMA et al., 2014). 

A colheita de sementes é efetuada principalmente em florestas tropicais 

primárias visto que as plantações perdem significância em termos quantitativos 

(SOUZA FILHO et al., 2014). A Embrapa (2018) diz que a coleta das castanhas ocorre 

nos meses de dezembro a março, as sementes produzidas variam de grandes e 

largas, e podem ser atacadas por pragas ou doenças, e prioritariamente a coleta deve 

ser recente. O descascamento das sementes é facilitado quando são imersas em 

água por um período mínimo de dois dias. Para não se danificar as sementes na 

retirada do ouriço, deve-se apenas rachar a casca, ou utilizar uma prensa, e com o 

auxílio de um alicate ou estilete retirar a amêndoa. Então, sugere-se ser tratadas em 

solução de fungicida a base de propiconazole na concentração de 0,2% (2 g do 

produto em 1 litro de água), durante 90 minutos, devendo ser agitada a cada 10 

minutos. Em seguida à secagem deve ocorrer à sombra com papel jornal durante duas 

horas (EMBRAPA, 2018). 

Pedrozo et al. (2011) consideram que a Castanha-do-Brasil passou a ocupar o 

lugar de principal produto extrativo para exportação da Região Norte do Brasil após o 

declínio do ciclo da borracha. Mas que também tem diminuído, motivado pela 

ocupação do solo pela agricultura de escala, pecuária e penetração da exploração da 

madeira na Amazônia, conduzindo os extrativistas para áreas cada vez mais distantes 

das usinas de beneficiamento (PEDROZO et al., 2011). 

Souza Filho et al. (2014) afirmam que a Castanha-do-Brasil é uma importante 

espécie de exploração extrativista da região, além de ser uma fonte geradora de renda 

e emprego para muitos trabalhadores rurais e urbanos. De Souza Filho, Pedrozo e 

Paes-de-Souza, (2011) apresentam uma previsão que a produção da Castanha-do-

Brasil colhida e comercializada poderia chegar a mais de 1.000 toneladas por safra 

em Rondônia. Mas infelizmente não há registros oficiais sobre a produção, 

comercialização e geração de receita aos extrativistas.  
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Bayma et al. (2014) diz que as amêndoas são comercializadas no mercado 

nacional e internacional, e seus maiores compradores tem sido a Bolívia, Estados 

Unidos da América, China, União Europeia e Peru. O autor acrescenta que os 

principais países produtores e exportadores mundiais de Castanha-do-Brasil são a 

Bolívia, o Brasil e o Peru. Pedrozo et al. (2011) nos informa que 50% de toda a 

produção mundial de Castanha-do-Brasil vem da Bolívia, sendo o maior exportador 

mundial de Castanha-do-Brasil. O Brasil corresponde por cerca de 40% da produção 

mundial, ocupando a posição de segundo maior produtor Castanha-do-Brasil. 

 
 

2.1.2 A cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil 
 
 
Para um melhor entendimento da pesquisa será descrita a cadeia produtiva da 

Castanha-do-Brasil. Bayma et al. (2014) apresentam que a Castanha-do-Brasil é um 

dos principais produtos extrativos a fornecer a renda para as comunidades de 

produtores florestais. Souza (2018) considera que a Castanha-do-Brasil se tornou o 

principal produto extrativo não madeireiro da região amazônica no que tange ao 

aspecto econômico. No entanto, devido à deficiência nos registros oficiais sobre a 

produção, comercialização e geração de receita aos extrativistas se tornou um desafio 

para o desenvolvimento das cadeias produtivas para fornecer renda e inclusão para 

famílias nas comunidades extrativistas (DE SOUZA FILHO; PEDROZO; PAES-DE-

SOUZA, 2011). 

Segundo Souza (2018) o extrativismo é caracterizado como produtor de 

matéria-prima inicial na cadeia da Castanha-do-Brasil. O autor considera que essa 

cadeia tem um histórico de desorganização com prática de produção pelo sistema de 

aviamento, onde o atravessador/agenciador sustenta o extrativista na floresta no 

período de safra, garantindo a prioridade na compra dos produtos com valores 

preestabelecidos. Com isso a cadeia da Castanha-do-Brasil apresenta muita 

assimetria e condições de desigualdade econômica, social e ambiental na região 

Amazônica (SOUZA, 2018). 

Segundo Labonne (1987) a classificação das cadeias produtivas perpassa por 

três categorias, sendo: de subsistência, a artesanal e a industrial. Pedrozo et al. (2011) 

apresenta que a cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil se classifica na categoria de 

subsistência. Souza (2018) diz que a predominância da cadeia produtiva de 
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subsistência é a que se dá na exploração familiar, onde o capital é reduzido e 

prevalece a ocorrência em países pouco desenvolvidos. O arranjo produtivo da 

Castanha-do-Brasil é considerado jovem e incompleto, sendo as etapas de 

organização descritos como processos, produtos e mercados. Os atores dessa cadeia 

são: produtor que é o extrativista, agente intermediário ou atravessador/agenciador, 

usina de processamento ou agroindústria, atacadista, varejista, indústria de alimentos, 

química, cosméticos e/ou fármacos, e no final o consumidor interno e exportador 

(REIS, 2014; SOUZA FILHO et al., 2014; SOUZA, 2018). 

Souza Filho et al. (2014) apresentam que benefícios estratégicos e econômicos 

são os aspectos considerados primeiro na formação e gerenciamento de arranjos 

cooperativos, e que os laços sociais influenciam nas fases do processo de formação 

de tais arranjos. Pedrozo et al. (2011) consideram que as cadeias produtivas no 

extrativismo podem ser auxiliadas pelas relações com cooperativas ou outras formas 

de organização coletiva, se estimulada a capacidade de organização e de 

gerenciamento, de modo que haja a sustentabilidade e a equidade nessas relações. 

Os autores ainda acrescentam a importância do aspecto socioeconômico no 

extrativismo, mas que não pode ser mensurado por falta de informação sistematizada 

de quantidade, valor, processos produtivos, industrialização e comercialização dos 

produtos. 

Reis (2014) diz que a Castanha-do-Brasil tem a cadeia produtiva do consumo 

humano ou uso diversos na indústria. O conceito desse modelo de cadeia, tem sua 

origem na escola francesa com a análise de filière que em síntese se descreve como 

uma sequência de operações inerentes que transformam os bens, que gera uma 

relação de complementaridade e dependência entre os elos na extensão do processo 

(REIS, 2014; MENEGUETTI; DE SOUZA; DE SOUZA FILHO, 2015). Pedrozo et al. 

(2011) apresenta na figura 02 a noção de filière, sendo um instrumento utilizado com 

finalidade de descrever as cadeias de produção da Castanha-do-Brasil partindo do 

fornecimento de matéria-prima até o consumidor final nas operações da cadeia 

produtiva da castanha no Estado de Rondônia. 
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Figura 02. Filière da Castanha-do-Brasil em Rondonia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Pedrozo et al. (2011). 

 
Outra classificação da cadeia de produção agroindustrial, conforme quadro 01, 

apresentada por Batalha (2001) apresenta a segmentação a jusante e a montante em 

três macros segmentos capazes de descrever o processo organizacional. 

 
Quadro 01. Classificação da cadeia de produção agroindustrial 

 

1. Comercialização: 
Representa as forças de mercado. Viabiliza o consumo e o comércio 

dos produtos finais; 

2. Industrialização: 
Representa as firmas responsáveis pela transformação industrial em 

produtos finais destinados aos consumidores; e, 

3. Produção de matéria-

prima: 

Reúne as firmas que fornecem as matérias-primas iniciais para que 

outras empresas avancem no processo de produção do produto final. 

 
Fonte: Adaptado de Batalha (2001) e Pedrozo et al. (2011). 

 

O processo da cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil ocorre em três etapas. 

Primeiramente inicia-se com a coleta do ouriço pelos extrativistas, em seguida ocorre 
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o corte do ouriço para retirada da castanha com casca para o beneficiamento e 

extração das amêndoas, essa etapa é seguida pelo processo de secagem que resulta 

no produto para o consumo (SOUZA FILHO et al., 2014; SOUZA, 2018). 

A segunda etapa ocorre com os produtos “in natura”, sendo o resultado do 

trabalho dos coletores, associações e cooperativas, o produto já pode ser consumido 

ou transformado em outros produtos, no entanto, são considerados com baixos níveis 

de agregação de valor e utilização de tecnologias (DE SOUZA FILHO; PEDROZO; 

PAES-DE-SOUZA, 2011; SOUZA FILHO et al., 2014).  

A terceira etapa e última consiste no mercado, que pode incluir o artesanato ou 

carvão dos ouriços, consumo das amêndoas “in natura” com casca ou beneficiadas, 

venda de óleos, farelos, glicerinas e outros beneficiamentos para indústrias (DE 

SOUZA FILHO; PEDROZO; PAES-DE-SOUZA, 2011; SOUZA FILHO et al., 2014; 

BAYMA et al., 2014). 

Estas etapas são apresentadas detalhadamente no fluxo produtivo da cadeia 

da Castanha-do-Brasil na figura 03, ressaltando que cada cadeia tem peculiaridades 

próprias, mas vale em termo de ampliar e enriquecer a visão da cadeia produtiva da 

Castanha-do-Brasil em Rondônia praticados no mercado por meio do produtor e os 

principais agentes. 
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Figura 03. Fluxo da Cadeia Produtiva da Castanha-do-Brasil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Adaptado de De Souza Filho, Pedrozo e Paes-de-Souza (2011). 

 
Souza Filho et al. (2014) apresentam que na pesquisa realizada no Estado do 

Amazonas ocorreu o fortalecimento de organizações na Cadeia de Produção da 

Castanha-da-Brasil devido à participação de organizações governamentais e não 

governamentais na rede de relações estabelecidas, com a criação de Cooperativas 

Agroextrativistas. Sendo que as relações existentes entre os agentes nessas cadeias 

produtivas eram de complementaridade ou interdependência e ordenada por forças 

hierárquicas.  
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Na figura 04 encontra-se o desenho da Cadeia de Produção da Castanha-do-

Brasil na cidade de Lábrea no Estado do Amazonas. 

Figura 04. Cadeia de Produção da Castanha-da-Brasil em Lábrea – AM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Fonte: Extraído de Souza Filho et al. (2014). 

 

Como citado anteriormente, há falta de informações disponíveis sobre dados 

da produção da Castanha-do-Brasil. Mesmo diante da falta de informações sobre a 

quantidade, valor, processos produtivos, industrialização e comercialização dos 

produtos, Bayma et al. (2014) consideram que a cadeia produtiva da Castanha-do-

Brasil é importante devido à coleta ser uma atividade econômica e de geração de 

emprego para diversas comunidades extrativistas da região amazônica, mesmo 

diante da pequena representatividade nas exportações do Brasil e dos estados 

amazônicos. 

Bayma et al. (2014) dizem que a cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil no 

estado do Acre tem a composição dos elos da seguinte maneira: fornecedores de 

insumos; produtores; compradores; associações; sindicatos; cooperativas de 

agricultores familiares e extrativistas; usinas de beneficiamento e armazenagem da 

produção; exportadores; importadores e agentes de mercado interno, que agem na 

intermediação de compra e venda do produto, como se apresenta descrito na figura 

05 representando a cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil no Acre. 
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Figura 05. Cadeia de Produção da Castanha-da-Brasil no Estado do Acre. 

Fonte: Extraído de Bayma et al. (2014). 

 

Pedrozo et al. (2011) dizem que cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil tem 

seu mercado instável, devido às oscilações do sistema de preços em decorrência da 

escassez do produto, gerando a alta dos preços pela falta de oferta, ou quando ocorre 

a maior demanda do produto ou derivados, não ocorrendo a maior exploração do 

recurso pelos extrativistas. 

 
 

2.2 Sustentabilidade 
 
 

A definição de sustentabilidade da Comissão Brundtland é a mais difundida, 

sendo um ponto de partida, mas esse conceito já foi ampliado (DE OLIVEIRA CLARO; 

CLARO; AMÂNCIO, 2008). O conceito de desenvolvimento sustentável da Comissão 

mundial sobre meio ambiente e desenvolvimento, diz que desenvolvimento 

sustentável é quando se atende às necessidades da geração presente, sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias 

necessidades (WCED, 1988). 
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Sustentabilidade é um tema que desperta muito interesse, e tem obtido grande 

espaço nas pesquisas, livros e revistas. A noção de sustentabilidade não é única, na 

atualidade o progresso se relaciona com a capacidade de manter o planeta a longo 

prazo (DEPONTI; ALMEIDA, 2002). O termo sustentabilidade passou a ser 

empregado com mais frequência a partir da década de 1980, fundamentando uma 

nova forma de desenvolvimento (DEPONTI; ALMEIDA, 2002). O tema 

sustentabilidade não oferece um consenso no meio acadêmico sobre as dimensões 

que existem, e considera-se que o conceito é normalmente usado para se referir a 

dimensão ambiental, mas que existem outras dimensões para a sustentabilidade que 

são a social, econômica, ambiental e política (SACHS, 2000). O conceito mais 

utilizado de sustentabilidade é o que perpassa três dimensões relacionadas: 

econômica, ambiental e social, conhecidas como triple bottom line (ELKINGTON, 

1994; DE OLIVEIRA CLARO; CLARO; AMÂNCIO, 2008).  

A partir dessas três dimensões, o entendimento de sustentabilidade envolve a 

manutenção de um sistema ao longo do tempo, em que a durabilidade dependerá da 

adaptabilidade, a diversidade, a resiliência, a equidade do sistema, e versará na 

interação entre as dimensões econômica, ambiental, social e cultural (SOUZA FILHO 

et al., 2014). Tornou-se fundamental uma visão de sustentabilidade tendo em vista 

que os recursos não são ilimitados, mas que é preciso implementar de forma prática 

um desenvolvimento sustentável (LIMA; POZZOBON, 2005).  

Os resultados da exploração ilimitada do planeta se tornaram questões globais 

devido ao aumento da emissão do CO2, o aquecimento do planeta, o efeito estufa, a 

perda da diversidade biológica, o buraco da camada de ozônio, as crises hídricas, 

dentre outras (LIMA; POZZOBON, 2005). Nesse sentido, é importante tomar-se 

medidas de diminuição das fontes de energias fósseis e a utilização de fontes de 

energias mais sustentáveis (LIMA; POZZOBON, 2005). Essa exploração ainda 

considera o trilema alimentação, energia e ambiente, afirmando que estes entraram 

na disputa como recurso numa variedade de usos, seja na crescente demanda por 

energia no transporte terrestre e aéreo, ou ainda pela demanda por terras devido à 

necessidade de alimentos da crescente população mundial. Diante da grande cadeia 

de recursos necessários a humanidade, são eles apresentados como elementos que 

produzem externalidades e resultados negativos diante das alterações 

climáticas (HARVEY; PILGRIM, 2011). Os autores consideram que em primeiro plano 

está o uso da terra para produção de alimentos, mas segue-se uma crescente 
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demanda de terras para produção agrícola, e por energias oriundas dos 

biocombustíveis. Eles apontam que o planeta está chegando aos limites que pode 

suportar. Exige-se que o consumo seja mais racionalizado, em virtude das ações 

humanas que limita a capacidade de autorregeneração do planeta (HARVEY; 

PILGRIM, 2011).  

Pedrozo et al. (2011) consideram que com medidas específicas e apropriadas, 

o extrativismo tem potencial para ser um importante instrumento para impulsionar a 

sustentabilidade, possibilitando o desenvolvimento econômico, a criação de empregos 

e renda, de forma ecologicamente racional e sustentável (PEDROZO et al., 2011). 

No contexto da floresta amazônica, as cadeias produtivas precisam assumir 

uma visão de desenvolvimento sustentável que considere o aspecto econômico, 

ambiental e social. Pois, os recursos do bioma amazônico oportunizam não somente 

a exploração de madeira, da agricultura ou pecuária de grande escala, mas a 

exploração de maneira a preservar a floresta de pé (COSTA; MASCARENHAS, 2018). 

Diante disso Bayma et al. (2014) apresentam o extrativismo com potencial para gerar 

renda as comunidades extrativas e incentivar a conservação ambiental. Salienta-se a 

importância da floresta realizando uma exploração econômica, por produtos não 

madeiráveis. Sendo o extrativismo considerado uma alternativa para mitigação dessa 

degradação, uma atividade sustentável e com condições de prover renda às famílias 

envolvidas numa cadeia produtiva (PEDROZO et al., 2011; COSTA; 

MASCARENHAS, 2018). 

 

 

2.3 Extrativismo e Unidades de conservação do tipo RESEX 
 
 

Como visto no ponto anterior, o extrativismo é considerado como uma 

alternativa mitigadora para a degradação da floresta. Sendo avaliado como uma 

atividade sustentável numa visão de preservação do planeta e seus recursos, 

conservação da biodiversidade, propiciando condições de prover renda às famílias 

dos agentes locais na cadeia produtiva, para a nutrição e segurança alimentar das 

famílias (HOMMA, 2014; BAYMA et al., 2014; COSTA; MASCARENHAS, 2018).  

A criação das RESEX na década de 90 apareceu como demanda das carências 

coletivas das populações tradicionais extrativistas com vistas a conservação do meio 

ambiente e dos recursos naturais (AMARAL, 2018). A ocupação da Amazônia pelas 
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populações tradicionais mantinha o mínimo de desmatamento, mas a partir da se-

gunda metade do século XX trouxe para o território, indivíduos dirigidos pela lógica do 

mercado, suprimindo a cobertura vegetal primária existente, visando a exploração da 

terra para produzir o máximo de alimentos para o mercado interno (DE SOUZA FILHO; 

PEDROZO; PAES-DE-SOUZA, 2011). 

 
 

2.3.1 Extrativismo 
 
 
O conceito de extrativismo se aplica a atividade de produção e coleta de 

recursos naturais visando obter produtos minerais, vegetais ou animais (SILVA, 2016; 

GOMES, 2018; SILVA JÚNIOR, 2019). De forma geral o extrativismo é um conceito 

amplo em seu objetivo por ser aplicado a totalidade do ecossistema natural, com 

função restritiva, ainda considerado limitado a apropriação dos recursos oferecidos 

pelos estoques primitivos, sem intervenção racional para ampliação de quantidade ou 

qualidade (SILVA, 2016). No entanto, o conceito de extrativismo vem sendo ampliado, 

além dos recursos vegetais e animais, incluindo os recursos madeireiros utilizados 

para a fabricação de artesanatos, plantações e sistemas de plantio em agroflorestas 

(COSTA, 2012). Pedrozo et al. (2011) aplicam o conceito de extrativismo aos recursos 

provenientes de florestas nativas, sistemas agroflorestais e plantações, sendo a 

floresta amazônica a maior fornecedora de produtos extrativos. 

Quanto a aplicação das atividades extrativistas nas RESEX, Costa (2012) 

apresenta que acontecem de modo tradicional, mantendo as práticas comuns de 

pesca, caça, retirada de cipó para artesanato e cerimônias religiosas. A população 

extrativista no Brasil se compõe etnicamente de colonos, índios, caboclos e 

seringueiros e tem como característica a extração dos produtos florestais não 

madeiráveis (COSTA, 2012). 

Souza (2018) considera que as redes extrativistas ainda têm um longo caminho 

a ser percorrido, para que seus agentes obtenham sucesso nos aspectos social, 

econômico e ambiental. Acrescenta que no contexto amazônico, o extrativismo é uma 

importante atividade socioeconômica (SOUZA, 2018). Costa (2012) apresenta o 

manejo de recursos florestais como uma alternativa para se alcançar um 

desenvolvimento sustentável em virtude das características e potencialidades da 

região Amazônica. Pedrozo et al. (2011) apresentam que a análise econômica das 
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florestas tropicais tem como evidência a exploração da madeira, da agricultura ou 

produção pecuária, e que ocorre um abandono do valor do extrativismo como 

fornecedor de renda.  

Costa (2012) diz que o extrativismo vegetal é considerado uma alternativa 

econômica capaz de servir aos objetivos da redução da pobreza e ainda propor a 

conservação da biodiversidade. Costa e Mascarenhas (2018) apontam que a 

exploração extrativista tem sido exercida de forma organizada e associativa pelas 

cooperativas, sendo uma alternativa mitigadora para a degradação da floresta. 

A figura 06 apresenta uma ação extrativista na Reserva Extrativista Rio Preto 

Jacundá. 

Figura 06. Extrativismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Fonte: COSTA (2012) 

 

Devido a diversos acontecimentos, Homma (2014) considera que a partir do 

assassinato do líder sindical Chico Mendes em 1988, o extrativismo vegetal tornou-se 

uma ideia ambiental brasileira no que tange a conter queimadas e desmatamentos no 

bioma Amazônico e no mundo. Tornando-se um sistema que propicia a 

sustentabilidade da extração dos recursos extrativos como solução viável e 

alternativas econômicas para as comunidades ali residentes (REIS, 2014; HOMMA, 

2014; SILVA JÚNIOR, 2019).  

Silva (2016) apresenta que o extrativismo de coleta concebe a preservação da 

natureza originária como produtora em suas funções reprodutivas, valores de uso, 

colhidos por ação direta do trabalho do extrator, que exige o conhecimento dos 

processos naturais originais (SILVA, 2016). Para Silva Júnior (2019) a comunidade 
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extrativista na região Amazônica desempenha importante papel na preservação das 

florestas. Poporcionando a obtenção de bens florestais não madeireiros e serviços 

ambientais nos aspectos social e econômico a comunidade (PEDROZO et al., 2011). 

Homma (2014) considera que a região amazônica passou pelo processo de 

povoamento e estabelecimento de uma infraestrutura produtiva, onde a economia 

nacional teve suporte durante um período pela exportação da borracha, café e 

algodão, por meio do extrativismo. 

Gomes (2018) destaca que o ciclo econômico do extrativismo é constituído por 

três momentos. O primeiro é o crescimento da extração, motivado pelo aumento da 

demanda. O segundo ciclo é caracterizado pelo limite da capacidade de oferta tendo 

por base os estoques disponíveis na natureza, considerado nessa fase o aumento de 

custos exploratórios de áreas distantes. O terceiro e último momento apresenta o 

declínio na produção pelo esgotamento das áreas de extração, limitando o 

atendimento do mercado, trazendo consigo esforços para investimentos diversos na 

apropriação da floresta, por meio do cultivo dos produtos com relevância econômica 

tendo demanda pelo mercado (GOMES, 2018). A partir dessas três fases, o autor 

considera que a organização do extrativismo ainda tem um longo caminho a ser 

percorrido, para que seus agentes tenham sucesso nos aspectos social, econômico e 

ambiental (GOMES, 2018). 

Inicialmente esse modelo de mercado proporciona a conservação florestal e 

desenvolvimento das comunidades concomitantemente, por ser considerado diante 

de outras atividades de uso da floresta, como uma atividade de menor impacto 

ambiental, oportunizando uma melhor distribuição dos benefícios aos grupos 

desfavorecidos (COSTA, 2012).  

Pedrozo et al. (2011) apresentam que os produtos extrativos proporcionam às 

comunidades rurais renda e os recursos para subsistência como alimentos, remédios 

e abrigo. São, portanto, de grande importância para autossubsistência de diversas 

comunidades, para economia rural e regional, além do aspecto da cultura, identidade, 

folclores e práticas espirituais locais. 

O extrativismo é compreendido como a principal atividade econômica da 

comunidade inserida numa RESEX, onde a subsistência se encontra na extração de 

produtos não madeireiros, mantendo-se a continuidade dos processos ecológicos e 

ambientais (SILVA JÚNIOR, 2019). Porém, como apresentado por Gomes (2018) nos 

três momentos do ciclo econômico do extrativismo, pode acontecer a finitude dos 
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recursos da biodiversidade, como já ocorrera em outras atividades extrativistas que 

não tiveram uma manutenção ambiental por uma nova espécie de extrativismo que 

conta com tecnologia, enriquecimento da floresta e plantio domesticado das espécies 

(SILVA JÚNIOR, 2019). 

Apesar dos apontamentos positivos do extrativismo por muitos autores, Do 

Rêgo (1999) apresenta uma visão mais pessimista sobre a possibilidade do 

Extrativismo auxiliar no desenvolvimento da Amazônia, por entender que a atividade 

extrativista é favorecida pela cultura das populações tradicionais e locais, mas que a 

falta de beneficiamento, investimento em tecnologia e técnicas para o cultivo de 

produtos extrativos, a mantém limitada à simples coleta de recursos, não 

proporcionando um melhor desenvolvimento econômico e social no bioma amazônico 

(DO RÊGO, 1999; SILVA, 2016). 

Costa (2012) descreve que o extrativismo tem sido considerado como obsoleto 

para exploração dos ecossistemas amazônicos, destituído de valor prático diante do 

propósito de sustentabilidade econômica para os extrativistas e para o extrativismo 

florestal. A autora argumenta que o extrativismo não se justifica apenas em aspectos 

econômicos, mas como alternativa baseada num novo sistema de produção chamado 

“neoextrativismo”, propondo que se construa uma nova base técnica contextualizada 

aos padrões e exigências socioculturais dos povos tradicionais (COSTA, 2012).  

O neoextrativismo prevê um conhecimento dos ecossistemas e das condições 

ecológicas regionais, do consórcio de espécies e diversificação de culturas, também 

na observação dos limites da estrutura da floresta e utilização de técnicas 

desenvolvidas por pesquisa a partir dos saberes e práticas tradicionais (COSTA, 

2012). Observa-se ainda que há diversos fatores que afetam a oferta de produtos 

florestais como transporte, distância de mercados, canais de comercialização, 

qualidade e suprimento, propriedades físicas dos produtos e oscilações do preço 

(COSTA, 2012).  

Segundo Costa (2012) os extrativistas não gostam de sair das reservas, 

gerando uma prática prejudicial aos mesmos, sendo a exploração dos trabalhadores 

através do repasse dos produtos por atravessadores que compram para revenderem 

nas cidades, mas que proporcionam o acesso de tais mercadorias às indústrias de 

alimentos. A autora apresenta como principais produtos extrativistas da Amazônia a 

Castanha-do-Brasil, Seringueira e o Açaí. Outros produtos da agricultura regional 
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também são produzidos como a mandioca, banana, melancia, milho e feijão (COSTA, 

2012). 

Portanto, o desempenho econômico da produção de origem extrativista diante 

dos sistemas convencionais de exploração é o desafio a ser superado de um efetivo 

desenvolvimento sustentável na Amazônia. Visto que o desenvolvimento sustentável 

na floresta não se resume apenas ao controle do desmatamento, mas a capacidade 

de competir nos mercados contra a agricultura de escala e a extração da madeira 

(COSTA, 2012). 

Sendo assim as comunidades locais compostas por extrativistas são 

consideradas mais vulneráveis, devido aos meios de subsistência serem diretamente 

afetados pela deterioração dos recursos florestais, que impactam o aspecto 

econômico, social e as dimensões ecológicas no que refere a conservação da 

biodiversidade (DEGATO; CARLOS, 2017; LAZDINIS; ANGELSTAM; PÜLZL, 2019; 

SANDERSON et al., 2019). 

Para o melhor entendimento da pesquisa fez-se necessário um breve histórico 

sobre as reservas extrativistas, que será apresentado a seguir. 

 
 

2.3.2  Reservas Extrativistas - REXEX 
 
 
A criação das RESEX na década de 90 apareceu como demanda das carências 

coletivas das populações tradicionais extrativistas com vistas a conservação do meio 

ambiente e dos recursos naturais (AMARAL, 2018). A ocupação da Amazônia pelas 

populações tradicionais mantinha o mínimo de desmatamento, mas a partir da se-

gunda metade do século XX trouxe para o território indivíduos dirigidos pela lógica do 

mercado, suprimindo a cobertura vegetal primária existente, visando a exploração da 

terra para produzir o máximo de alimentos para o mercado interno (DE SOUZA FILHO; 

PEDROZO; PAES-DE-SOUZA, 2011). 

A RESEX é uma categoria de Unidade de Conservação (UC) onde se utiliza os 

recursos ambientais pelas populações tradicionais de maneira sustentável 

(ALLEGRETTI, 1989; FREITAS et al., 2017). A história de criação perpassa os 

protestos dos seringueiros contra os desflorestamentos e a expansão extensiva de 

pastagens nos seringais no Acre (FREITAS et al., 2017). As UC’s de Uso Sustentável 

são políticas públicas com o objetivo que visam diminuir a força do homem na tentativa 
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de acumulação de riqueza e poder na região amazônica e outras regiões do Brasil 

(COSTA, 2012). A autora salienta que a relevância das RESEX no contexto 

socioambiental da Amazônia inclui um caráter produtivo e conservacionista, 

perpassando um sentido alternativo e propositivo no ambiente de enfrentamentos dos 

povos da floresta (COSTA, 2012). A criação das RESEX percorre as pesquisas 

voltadas ao desenvolvimento territorial e ao movimento ambientalista, orientada para 

as áreas usadas por populações tradicionais que sobrevivem do extrativismo, 

possibilitando a utilização sustentável dos recursos naturais da unidade (COSTA, 

2012). A RESEX é considerada a principal categoria de UC capaz de conciliar a 

ocupação humana territorial com a conservação da biodiversidade, utilizando os seus 

recursos naturais de forma sustentável (MOREIRA; DA SILVA MÜLLER, 2017). 

As UC’s aparecem como resultado de políticas ambientais diante do crescente 

movimento ambientalista das populações tradicionais. A história das RESEX remonta 

ao início do século XX, onde o Brasil era um grande produtor e exportador mundial de 

látex. O látex, fruto da seringueira, como um dos produtos da região vinha ganhando 

espaço no mercado internacional, mesmo sendo extraído de forma manual e em 

pequena escala (SILVA, 2012). No entanto, com a exploração e cultivo do látex pelos 

ingleses e holandeses na Ásia, com uma produção com custos mais baixos e em larga 

escala, levaram a borracha brasileira entrar em decadência entre 1910 e 1912 (SILVA, 

2012). O autor explica que nesse contexto o extrativismo vegetal tradicional na 

Amazônia entrou em estagnação até a Segunda Grande Guerra (1939 -1945), quando 

os japoneses invadiram à Malásia e romperam com a exportação da borracha, 

iniciando assim o segundo ciclo de exploração do látex no Brasil entre 1942 a 1945, 

tendo como principal importador os Estados Unidos da América. 

O encerramento da guerra oportunizou o restabelecimento do comércio 

mundial na região asiática e a restauração das economias naquela região, isso 

estimulou a diminuição da produção da borracha brasileira e dos seringais, 

provocando o fechamento dessa atividade devido à falta de estímulo governamental 

(MACIEL, 2003). Após a tomada do poder dos militares e a condução a uma 

concepção de desenvolvimento que visava a integração do país, políticas nacionais 

foram implementadas para desenvolver a região amazônica com a agropecuária, o 

que trouxe problemas sociais, econômicos e ambientais para essa região (SILVA, 

2012). 



41 
 

As políticas nacionais dos militares visando o desenvolvimento e a 

transferência de grandes empresas agropecuárias para região amazônica, levaram os 

antigos seringais a se transformarem em pastos, expulsando uma parte dos 

seringueiros, dando origem a mobilização social destas populações, que formaram 

uma espécie de resistência contra o programa governamental que incentivava a 

implantação destas empresas agropecuárias. A parte dos seringueiros que 

permaneceu na região era constituída pelas populações tradicionais que 

sobreviveram da exploração dos recursos da floresta por meio do extrativismo (SILVA, 

2012). A primeira definição de RESEX foi apresentada em 1988 quando foi elaborado 

o Plano Nacional do Meio Ambiente, onde se define RESEX como uma área de 

domínio público, ocupada por grupos sociais dependentes dos produtos florestais 

para sobreviverem e se empregarem por concessão de uso, contando com usos 

sustentáveis dos recursos naturais, que segue o plano de manejo previamente 

estabelecido (MOREIRA; DA SILVA MÜLLER, 2017). 

Com a criação do Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS) surge a proposta 

para que as RESEX fossem baseadas no modelo de reservas indígenas e de UC’s, 

com um elemento fundamental diferenciado, que era a luta contra os desmatamentos. 

Os seringueiros conseguiram apoio da direção nacional do INCRA, que incluíram, na 

Assembleia Nacional Constituinte, as RESEX como uma modalidade de 

assentamento, e como tentativa de conciliar a resolução de problemas sócio-

econômicos e a conservação da floresta nativa, ainda como política de reforma 

agrária, proteção ambiental e recursos naturais, sendo considerado uma maneira de 

fazer justiça social com os “povos da floresta” (ALLEGRETTI, 1989; COSTA, 2012; 

SILVA, 2012). Silva (2012) esclarece que foi uma reação em conjunto das 

comunidades afetadas como seringueiros, povos indígenas, ambientalistas e ONGs 

contra essa política de desenvolvimento e integração do país na região amazônica. 

Portanto, a primeira RESEX foi criada pelo Decreto n.º 98.863, de 23 de janeiro 

de 1990, foi formada a Reserva Extrativista do Alto do Juruá, no Acre. Elas foram 

regulamentadas pela Lei n.º 7.804/1989 (SILVA, 2012; FREITAS et al., 2017). Freitas 

et al. (2017) diz que em seguida o Decreto n.º 98.897, de 30 de janeiro de 1990, 

institucionalizou as RESEX e as estabeleceu como espaços destinados à exploração 

sustentável. Com isso surgiram o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) – Lei n.º 9.985/2000, a política de subsistência de populações tradicionais – 

Decreto 6.040/2007 e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
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(ICMBIO) – Lei n.º 11.516/2007. A criação das RESEX em Rondônia ocorreu durante 

os anos de 1990 pelo Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia (PLANAFLORO), 

cujo objetivo era a criação de Unidades de Conservação estaduais (SILVA, 2012; 

FREITAS et al., 2017). Considera-se que o objetivo primordial das UC’s era de 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parte dos seus 

recursos naturais, por um plano de manejo elaborado por uma equipe técnico-

científica (MOREIRA; DA SILVA MÜLLER, 2017). 

As políticas públicas que visavam promover a conservação ambiental e garantir 

o desenvolvimento das populações tradicionais das UC’s são posteriores a 

conferência Rio-92, quando se oficializou a noção de desenvolvimento sustentável a 

partir do Relatório Brundtland, em 1987 (MOREIRA; DA SILVA MÜLLER, 2017). As 

políticas públicas de desenvolvimento que se propunham a conciliar desenvolvimento 

socioeconômico aliado à conservação dos recursos naturais foram oriundos da 

Agenda 21, visto anteriormente não se observar um modelo de uso dos recursos 

naturais conciliados ao desenvolvimento socioeconômico e conservação ambiental, 

favorecendo a qualidade de vida das populações tradicionais em UC’s (MOREIRA; 

DA SILVA MÜLLER, 2017). 

Segundo Costa (2012) as áreas protegidas rondonienses tiveram seu processo 

de criação seguindo os mesmos moldes das RESEX da região amazônica. Mas não 

considerou que os problemas diferem daqueles, exigindo uma análise particularizada, 

tendo uma proposta de resolução por meio do manejo de recursos florestais como 

uma alternativa base para se alcançar um desenvolvimento sustentável em virtude 

das características e potencialidades regionais (COSTA, 2012). 

Conforme o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), 

Rondônia possui cerca de 14.498,9618 km2 destinadas as RESEX, totalizando 25 

(vinte e cinco) reservas, 21 de gestão estadual e 4 de gestão federal (CNUC) (SILVA, 

2012). Destas 21 RESEX sob gestão do Estado de Rondônia, duas não estão 

habitadas (COSTA, 2012).  

O quadro 02 apresenta as RESEX existentes em Rondônia sob administração 

estadual e federal. 
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Quadro 02. RESEX no Estado de Rondônia. 
 

Nº Nome da UC (Administração Estadual) Municípios Abrangidos Área biomas 

1 Reserva Extrativista Angelim Machadinho D'Oeste 8.929 

2 Reserva Extrativista Maracatiara Machadinho D'Oeste 9.512 

3 Reserva Extrativista Freijó Machadinho D'Oeste 601 

4 Reserva Extrativista Piquiá Machadinho D'Oeste 1.450 

5 Reserva Extrativista Mogno Machadinho D'Oeste 2.452 

6 Reserva Extrativista do Itaúba Machadinho D'Oeste 1.815 

7 Reserva Extrativista Ipê Machadinho D'Oeste 815 

8 Reserva Extrativista Jatobá Machadinho D'Oeste 1.253 

9 Reserva Extrativista Massaranduba Machadinho D'Oeste 5.568 

10 Reserva Extrativista Sucupira Machadinho D'Oeste 3.058 

11 Reserva Extrativista Castanheira Machadinho D'Oeste 9.924 

12 Reserva Extrativista Aquariquara Machadinho D'Oeste 17.923 

13 Reserva Extrativista Roxinho Machadinho D'Oeste 964 

14 Reserva Extrativista Seringueira 
Machadinho D'Oeste, Vale do 
Anari 

556 

15 Reserva Extrativista Garrote Machadinho D'Oeste 860 

16 Reserva Extrativista Curralinho Costa Marques 1.757 

17 Reserva Extrativista Rio Pacaás Novos Guajará-Mirim 346.245 

18 Reserva Extrativista Pedras Negras 
Alta Floresta D'Oeste, Costa 
Marques 

124.281 

19 Reserva Extrativista Rio Cautário Costa Marques, Guajará-Mirim 148.694 

20 Reserva Extrativista Jaci-Paraná 
Buritis, Nova Mamoré, Porto 
Velho 

197.093 

21 Reserva Extrativista Rio Preto Jacundá Machadinho D'Oeste 101.352 

Nº Nome da UC (Administração Federal) Municípios Abrangidos Área biomas 

1 Reserva Extrativista Barreiro das Antas Guajará-Mirim 106.111 

2 Reserva Extrativista Lago do Cuniã Porto Velho 75.874 

3 Reserva Extrativista do Rio Cautário Guajará-Mirim 75.126 

4 Reserva Extrativista Rio Ouro Preto Guajará-Mirim, Nova Mamoré 204.632 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A Lei n.º 9.985/2000 estabelece que as UCs são divididas em dois grupos pelo 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC): 1) Unidades de Proteção 
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Integral: Reserva Biológica; Estação Ecológica; Parque Nacional; Monumento Natural 

e Refúgio da Vida Silvestre e 2) Unidades de Uso Sustentável: Área de Relevante 

Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Áreas de Proteção Ambiental; Reserva de 

Fauna; Reserva Extrativista; Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva 

Particular de Patrimônio Natural (MARTINS, 2008). 

Segundo Martins (2008) a criação das RESEX tem como visão ser um modelo 

de desenvolvimento sustentável, que gere renda por pequena produção, e 

proporcione corrigir desigualdades sociais mantendo o ecossistema florestal. O autor 

considera que no ambiente da Amazônia as populações tradicionais exerceriam a 

proteção da floresta por meio do extrativismo, mas tem se mostrado incapaz de gerar 

resultados econômicos suficientes para rompimento da visão de desenvolvimento 

atual, mantendo as populações tradicionais na pobreza e miséria (MARTINS, 2008). 

Costa (2012) diz que as RESEX estaduais têm como seus principais produtos 

extrativistas a Castanha-do-Brasil, borracha e o óleo de copaíba. A figura 07 mostra 

o mapa das RESEX estaduais do Estado de Rondônia. 

 

Figura 07. Mapa das RESEX estaduais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: SEDAM/LCF/COGEO, 2012. 
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As RESEX no contexto amazônico são importantes devido à biodiversidade, 

riqueza e serviços ambientas, e pelo papel para o bem-estar da população regional e 

à comunidade global, trazendo uma contribuição eficiente para o desenvolvimento da 

região (MARTINS, 2008). Os produtos florestais não madeiráveis se originam do 

trabalho da população extrativista que são colonos, índios, caboclos e seringueiros. 

Essa população é desconhecedora das potencialidades do mercado, tem deficiências 

no gerenciamento da produção e comercialização, no manejo e beneficiamento dos 

produtos, na organização comunitária, e geograficamente distantes de transportes 

(COSTA, 2012).  

Costa (2012) apresenta outros aspectos limitantes da produção e 

comercialização dos produtos, sendo as condições sanitárias, o mercado com 

demanda instável e uma organização dos produtores deficitária para uma produção 

de escala, mantendo os extrativistas excluídos socialmente. Outros aspectos 

negativos são às relações com os intermediários que desvalorizam a mercadoria, 

criam um relacionamento de dependência comercial com os chamados “patrões”, que 

prendem os extrativistas pelos constantes endividamentos, situação que tem sido 

mitigada por ONGs, associações e cooperativas (COSTA, 2012). A implantação de 

uma cadeia produtiva nas RESEX pode auxiliar no processo de inserção dos 

extrativistas e contribuir para o alívio da pobreza, fornecendo oportunidades para 

indivíduos e comunidades desprivilegiadas para serem incluídas socialmente, como 

será visto a seguir. 

A partir das teorias sobre Cadeia Produtiva, Sustentabilidade e Extrativismo os 

principais conceitos foram apresentados no quadro 03. 

Quadro 03. Quadro dos conceitos utilizados. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Com base no aporte teórico foi montado o quadro teórico analítico  

representado na figura 08.   

 

Teoria Definição conceitual Autores 

Cadeia 
Produtiva 

Cadeia Produtiva é composta por uma sequência de 
atividades que conduzem à produção de bens. 

Pedrozo et al. 
(2011) 

Sustentabilidade 
Sustentabilidade se relaciona com a capacidade de 
manter o planeta a longo prazo. 

Deponti e 
Almeida (2002) 

Extrativismo 
Extrativismo vegetal é considerado uma alternativa 
econômica capaz de servir aos objetivos da redução da 
pobreza e ainda propor a conservação da biodiversidade 

Costa (2012) 
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Figura 08. Quadro teórico analítico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A partir do quadro teórico analítico na figura 08, realizou-se a triangulação dos 

conceitos teóricos de Cadeia Produtiva, Sustentabilidade e Extrativismo. Analisando-

se a produção extrativa da Castanha-do-Brasil na RRPJ com base na teoria das 

Cadeias Produtivas e a ocorrência da Sustentabilidade. A triangulação se deu ao 

analisar a inserção dos extrativistas na Cadeia Produtiva da Castanha-do-Brasil na 

RRPJ, o fluxo de atividades que conduzem à produção extrativa, relacionando a 

produção da cadeia da Castanha-do-Brasil a Sustentabilidade nos aspectos 

preservação ambiental e socioeconômica, considerado-se haver relação entre 

Sustentabilidade e extrativismo em áreas de floresta. 

No próximo capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos 

utilizados na instrumentalização dos conceitos teóricos para responder à questão da 

pesquisa. 

 

 

  



47 
 

3 METODOLOGIA DE PESQUISA 
 
 
Nesse capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos usados na 

pesquisa. As pesquisas se utilizam de um método para observar e familiarizar-se com 

o fenômeno ou conseguir nova compreensão do mesmo, para melhor responder à 

questão de pesquisa (CRESWELL, 2010). 

A seção a seguir é dividida da seguinte forma: categorização da pesquisa; 

procedimento e coleta de dados e análise dos dados. 

 
 

3.1 Categorização da pesquisa 
 
 
A metodologia envolve as etapas, concepções e os procedimentos adotados 

para o desenvolvimento da pesquisa (CRESWELL, 2010). Delinear os pressupostos 

filosóficos que se orienta o pesquisador se fez necessário para descrever o fenômeno 

que se buscou conhecer. 

A pesquisa tem caráter qualitativo, com abordagem exploratória-descritiva a 

partir de um levantamento teórico conceitual, documental e bibliográfico de maneira a 

desenvolver a compreensão sobre a temática aplicada a pesquisa. A pesquisa é 

qualitativa, por se entender ser apropriada para pesquisa em áreas de ciências 

sociais, que proporciona a aproximação do pesquisador com os participantes, com 

estudos no campo, no ambiente onde os entrevistados trabalham e vivem, 

proporcionando por parte do pesquisador, uma compreensão do fenômeno 

(CRESWELL, 2010; MERRIAM; TISDELL, 2016). 

Creswell (2010) considera que os objetivos podem ser de curto ou médio prazo 

de alcance, envolvendo o conhecimento disponível em diversas fontes, propondo uma 

utilidade econômica e social (CRESWELL, 2010). Portanto, a pesquisa foi de natureza 

aplicada e buscou gerar conhecimento para a aplicação prática com direcionamento 

a solução de problemas que abranjam os objetivos anteriormente definidos. 

Quanto aos objetivos a pesquisa se classifica como exploratória-descritiva, e 

buscou-se obter uma visão geral ou aproximação de uma ideia de determinado fato, 

que segundo Gil (2007) é geralmente aplicada a pesquisa realizada com tema pouco 

explorado, onde há dificuldades de se formular hipóteses precisas e 

operacionalizáveis. A pesquisa exploratória é realizada em área onde o conhecimento 
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acumulado ainda é inicial e pouco explorado, e necessita de esclarecimento e 

delimitação. A pesquisa tem o objetivo de esclarecer e desenvolver ou alertar ideias 

e conceitos para formulação de problemas que venham trazer mais esclarecimento 

ou precisão (VERGARA, 2005; GIL, 2007). 

Segundo Gil (2007) a pesquisa exploratória tem como vantagem a flexibilidade 

e adaptabilidade quando surge a necessidade de mudança de direcionamento dos 

novos dados e intuições que surgirem porventura. Gil (2007) diz que a pesquisa 

exploratória tem como característica principal se permitir uma visão geral no que tange 

o campo que está sendo pesquisado. 

Para se conhecer o fenômeno foi usada a abordagem dedutiva, que segundo 

Saunders (2016) é utilizada para projetos de pesquisa que buscam a literatura para 

identificar as teorias e ideias que se usará para testar a utilização de dados. 

A estratégia de pesquisa foi o estudo de caso. O estudo de caso é considerado 

por Creswell (2010) como uma estratégia de investigação para explorar 

profundamente um ou mais indivíduos seja num programa, um evento, uma atividade 

ou um processo. O estudo de caso tem como característica um maior aprofundamento 

no problema proposto (SIENA, 2007). A pesquisa de estudo de caso foi a abordagem 

pela qual se buscou explorar o caso da RRPJ. A coleta de dados em profundidade 

envolveu as fontes documentais e relatórios disponíveis e principalmente as 

entrevistas semiestruturadas e observação de campo feitas em outubro de 2021 

(CRESWELL, 2014). Essa estratégia foi escolhida porque segundo Yin (2001) o 

estudo de caso é uma estratégia que permite obter descobertas dos significados 

dentro do seu ambiente natural e da realidade, podendo ser averiguadas sem 

manipulação dos comportamentos dos indivíduos, organizações em seus contextos 

sociais ou políticos, sobretudo quando não há clareza de definição em relação aos 

limites entre estes e seu contexto (YIN, 2015). 

Em relação ao horizonte de tempo, a pesquisa é transversal, devido ao fato da 

coleta de dados ser efetuada em um período específico e a amostra ser avaliada em 

um curto espaço de tempo. 

O resumo das características da pesquisa está representado na figura 09. 
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Figura 09. Resumo das características da pesquisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Para a pesquisa foi definido o caso da cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil 

na RRPJ (AMARAL, 2018), localizada na reserva extrativista de mesmo nome nos 

municípios de Machadinho D’Oeste e Cujubim, ao nordeste do Estado de Rondônia. 

Para compreender como os extrativistas da RESEX Rio Preto Jacundá estão 

inseridos na cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil, buscou-se analisar a cadeia 

produtiva da Castanha-do-Brasil na RESEX, seguida pela análise das condições 

sociais, econômicas e ambientais do trabalho dos extrativistas da RESEX na cadeia, 

e por fim a descrição das relações dos extrativistas com os demais atores da cadeia 

produtiva.  

A trajetória da pesquisa se deu em 4 fases, apresentadas a seguir. 

Na primeira fase foi utilizada base de dados secundários, para levantamento 

de informações disponíveis sobre o extrativismo na RESEX. Essa fase foi concernente 

a concepção da pesquisa para a escolha do tema e o desenvolvimento da pesquisa, 

a partir desse resultado avançou-se para a definição do problema e dos objetivos.  

Na segunda fase tratou-se da revisão da literatura, que consentiu em observar 

os assuntos para entender a cadeia produtiva, sustentabilidade e extrativismo da 

Castanha-do-Brasil na região amazônica e na RESEX. Os temas foram pesquisados 

a partir de publicações nacionais e internacionais no Google Acadêmico e no banco 

de dados do Centro de Estudos Interdisciplinares em Desenvolvimento Sustentável 
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da Amazônia (CEDSA). Essa fase teve como resultado, os elementos teóricos da 

pesquisa, conceituando cadeia produtiva, sustentabilidade e extrativismo que estão 

apresentados no quadro 03. 

A terceira fase ocorreu a definição dos construtos e categorias utilizadas e o 

preparo do instrumento de coleta, para a coleta de dados descritas no tópico 4.2. 

A quarta fase é a análise dos dados descrita no tópico 4.3. 

 
 

3.2 Procedimento e Coleta de Dados 
 
 
Quanto à coleta de dados, foram coletados dados primários através de 

entrevistas semiestruturadas que foram observadas, gravadas, registradas em fichas 

utilizadas no campo, com fotografias como orienta Saunders et al. (2012). As 

entrevistas foram gravadas mediante a autorização e assinatura do termo de 

consentimento. Foi registrado o local, data e hora da entrevista para a análise dos 

dados. Os dados coletados obedeceram à manutenção do anonimato dos 

entrevistados (SAUNDERS et al., 2012). 

A entrevista foi utilizada por ser uma das técnicas usadas nas ciências sociais, 

sendo uma forma de coleta mais flexível (GIL, 2010), onde o pesquisador faz as 

perguntas face a face com o entrevistado baseado num roteiro semiestruturado, com 

o intuito de obter dados relevantes para a pesquisa. Portanto, as entrevistas 

semiestruturadas seguiram um instrumento pré-determinado feito de perguntas 

abertas, as quais foram ajustadas conforme o vocabulário do entrevistado, do contexto 

ou em função das conversas que fizeram sentido para o entrevistado da RRPJ. 

Segundo Yin (2015), as entrevistas são fontes importantes para um estudo de 

caso e pode assumir formas diversas. É comum que as entrevistas ocorram de 

maneira espontânea, possibilitando certa liberdade para que o pesquisador possa 

interpelar os respondentes a respeito dos fatos, verificando a opinião deles sobre os 

eventos-foco da investigação, ou solicitar que os entrevistados deem suas próprias 

interpretações a respeito de certos acontecimentos (YIN, 2015). 

Para obter os dados sobre a produção de Castanha-do-Brasil na RRPJ foi 

contactado a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM/RO). O 

responsável pela Coordenadoria de Unidades de Conservação - CUC/SEDAM, 

informou que não existem dados consolidados, apenas informações não tabuladas 
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devido ao pessoal do setor ter voltado ao trabalho presencial recentemente devido à 

pandemia da COVID-19, mas que poderiam ser disponibilizadas. A solicitação foi feita 

duas vezes via endereço eletrônico, não obtendo resposta. 

Considerando a falta de dados consolidados da SEDAM/RO, e informações das 

cadeias produtivas na RRPJ, dada a relevância dos produtos florestais de origem 

extrativistas para subsistência das populações tradicionais e agroextrativistas, tendo 

em vista o potencial de mercado interno e externo, além da função de preservação 

das florestas da Amazônia, tornou-se importante a coleta de dados primários. 

Quanto ao procedimento de coleta de dados secundários, foi inicialmente 

realizado o primeiro contato com a presidente da Associação de Seringueiros 

Moradores da Reserva Extrativista Rio Preto Jacundá e Ribeirinhos do Rio Machado 

(ASMOREX). No primeiro contato com a presidente da ASMOREX foi solicitado dados 

da produção da Castanha-do-Brasil na RRPJ a partir de 2018. A presidente informou 

que a partir de 2018 houve um aumento com maior relevância da extração da 

Castanha-do-Brasil, mas que ASMOREX não tem dados sobre a quantidade extraída, 

pois os próprios comunitários que coletam e vendem para os atravessadores. 

No segundo momento, a presidente da ASMOREX forneceu informações sobre 

os moradores, e descreveu a existência de 33 famílias na RRPJ, totalizando 141 

pessoas. Dessas 33 famílias, 12 extraem Castanha-do-Brasil. A partir dessas 

informações foi definido se entrevistar um representante dessas 12 famílias. 

O instrumento de coleta foi um formulário semiestruturado com 48 perguntas. 

Sendo as primeiras para qualificação do entrevistado. O tempo de duração para 

aplicação do questionário foi de cerca de 40 a 50 minutos por pessoa. Foram 

entrevistadas 11 pessoas, sendo 09 extrativistas, um deles foi a presidente da 

ASMOREX, e 02 cerealistas da cidade de Machadinho. O critério para seleção para 

os entrevistados foi a disponibilidade no período de pesquisa em campo. Esse grupo 

de 09 extrativistas eram os que estavam nas comunidades e disponíveis no período. 

Foram obtidas entrevistas de extrativistas das quatro comunidades da RRPJ: Campo 

Novo, Jatuarana, Cabeça de Boi e Jatobá. 

As características dos entrevistados estão apresentadas no quadro 04. 
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Quadro 04. Características dos entrevistados. 
 

Entrevistado Atuação Gênero Idade Localidade 

E1 
Extrativista e Presidente da 

Associação 
F 23 Jatuarana 

E2 Extrativista M 36 Jabotá 

E3 Extrativista M 37 Jatuarana 

E4 Extrativista M 33 Campo Novo 

E5 Extrativista M 21 Jabotá 

E6 Extrativista M 52 Jatuarana 

E7 Extrativista M 27 Campo Novo 

E8 Extrativista M 50 Cabeça de Boi 

E9 Extrativista M 41 Machadinho 

E10 Cerealista M  Machadinho 

E11 Cerealista M  Machadinho 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Para alcançar os objetivos da pesquisa, a figura 10 apresenta o framework 

utilizado para a coleta e análise dos dados baseado no quadro teórico analítico figura 

08. 

Figura 10. Framework para coleta e análise dos dados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

As etapas da coleta de dados da figura 10 foram concomitantes e coletadas 

conforme o quadro teórico apresentado na figura 08. 
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A primeira etapa consta em analisar o construto cadeia produtiva da Castanha-

do-Brasil na RESEX na RRPJ em Machadinho D`Oeste. 

A segunda etapa foi analisar o construto sustentabilidade, nos aspectos 

condições sociais, econômicas e ambientais do trabalho dos extrativistas da RESEX 

na cadeia produtiva na RRPJ em Machadinho D`Oeste; 

A terceira foi o construto extrativismo, essa etapa foi descrever as relações dos 

extrativistas com os demais atores da cadeia produtiva Castanha-do-Brasil na RRPJ 

em Machadinho D`Oeste;  

 
 

3.3 Análise dos Dados 
 
 

A análise dos dados se realizou por meio da análise de conteúdo, que Bardin 

(2004) apresenta como o conjunto de técnicas que analisam as comunicações e 

investiga o que foi dito nas entrevistas e/ou observado pelo pesquisador. De maneira 

sistemática permite descrever as mensagens e as atitudes associadas ao contexto 

daquilo que foi enunciado, assim como inferir sobre os dados coletados, classificando 

o material coletado em temas ou categorias para auxiliar na compreensão daquilo que 

está por trás dos discursos (SILVA; FOSSÁ, 2015).  

Os balizadores seguidos para a análise de conteúdo desta pesquisa seguem 

as etapas da técnica proposta por Bardin (2004) que foram organizadas em três fases: 

1) pré-análise, 2) exploração do material e 3) tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação (BARDIN, 2004). 

Na Pré-análise ocorreu a organização e sistematização a partir das ideias 

iniciais colocadas no referencial teórico, ocasião que se estabeleceu os indicadores 

para realização a interpretação das informações coletadas, foi realizada a leitura geral 

das entrevistas transcritas (SILVA; FOSSÁ, 2015) 

Na exploração do material foi utilizado o sistema operacional MAXQDA 

Analytics 2020, sendo um programa acadêmico para análise de dados qualitativos, no 

programa foi realizada a codificação, recortes feitos no texto em unidades de registros 

e a análise dos dados. Assim foram classificadas e agrupadas as informações em 

categorias temáticas (SILVA; FOSSÁ, 2015). 

No tratamento dos resultados realizou-se a análise, inferência e interpretação 

dos conteúdos a partir dos objetivos previstos (BARDIN, 2004). 
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Apresenta-se no quadro 05 os construtos predefinidos com base no referencial 

teórico, sendo uma síntese dos conceitos apresentados pelos teóricos.  

Quadro 05. Construtos para análise, definições constitutivas e operacionais. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Quanto aos aspectos éticos específicos da pesquisa qualitativa que se refere 

ao relacionamento pesquisador-pesquisado, foi informado ao pesquisado sobre 

questões de procedimentos e solicitado o consentimento de divulgação dos dados, 

em que não seria identificado ou exposto. Foi informado sobre os possíveis resultados 
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de uma entrevista ou observação, que não haveria benefícios financeiros, nem danos, 

e seria preservado em confidencialidade. Informou-se que os dados e identidade 

seriam mantidos protegidos, mesmo ao descrever características definidoras que 

poderiam revelar a identidade, seria evitado qualquer exposição e riscos, bem como 

a situações vexatórias. Foi lido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(apêndice A), entregue uma cópia para os entrevistados, e deixado expresso o direito 

do participante de se retirar do estudo a qualquer momento da pesquisa, caso julgasse 

pertinente (FLICK, 2009). 
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4 CONTEXTO DA PESQUISA 
 
 
As RESEX são UC’s do grupo de Unidades de Uso Sustentável (MARTINS, 

2008). As RESEX em Rondônia surgiram na década de 1990 pela criação de unidades 

de conservação estaduais pelo Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia 

(PLANAFLORO) (SILVA, 2012; FREITAS et al., 2017). Considera-se que o objetivo 

primordial das UC’s é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável 

de parte dos seus recursos naturais (MOREIRA; DA SILVA MÜLLER, 2017). As 

reservas foram incrementadas em alternativas ao sistema de assentamento na 

Amazônia, consolidando-se como aspecto inovador de conservação do meio 

ambiente, dos recursos naturais, e de forma sustentável aos atores das comunidades 

tradicionais locais (AMARAL, 2018). 

Para um melhor entendimento do contexto da pesquisa faz-se necessário um 

pequeno histórico do município de Machadinho D’Oeste e sua localização, 

apresentação do contexto da RRPJ e um resgate dos aspectos históricos e geofísicos 

da RRPJ. 

O município de Machadinho D’Oeste tem o seu nome em homenagem ao Rio 

Machado, fica localizada entre os municípios de Ariquemes e Jarú, com cerca de 300 

km de distância da capital do Estado de Rondônia, Porto Velho. As coordenadas 

geográficas 61°47' e 63°00' de longitude W e 9°19' e 10°00' de latitude (MARTINS, 

2008), conforme apresentado na figura 11. Sua população estimada IBGE em 2020 

era de 40.867 habitantes. Posteriormente perdeu território para Ariquemes, Jarú e Ji-

Paraná, no entanto, Machadinho D’Oeste conta com uma extensão de 8,5 mil km², o 

mantendo como um dos maiores municípios da Amazônia Ocidental Brasileira e do 

País, segundo a Superintendência Estadual de Comunicação (SECOM/RO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Figura 11. Município de Machadinho D’Oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Rioterra, 2021. 

 

O município de Machadinho D’Oeste foi implantado em 1982 pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), com origem no Projeto de 

Assentamento Machadinho, e incorporava o Programa Integrado de Desenvolvimento 

do Noroeste do Brasil (POLONOROESTE) (MARTINS, 2008). Durante o Plano 

Agropecuário e Florestal de Rondônia (PLANAFORO) entre 1993 e 2002 foram 

criados a maioria das áreas protegidas de Rondônia (54%), que proporcionaram 

importantes mudanças no uso dos recursos naturais e a ordenação territorial no 

Estado de Rondônia. O plano contava com incentivo de programa governamentais 

que visavam a preservação das áreas de floresta e utilização dos recursos naturais 

por suas populações. As áreas protegidas em Rondônia somam 106.617 km², 

consideráveis 45% do Estado (MARTINS, 2008). 

A Reserva Extrativista Rio Preto Jacundá foi criada em 1996 pelo decreto 

estadual 7.336, em sua história tem a luta por direitos dos seringueiros (SEDAM/RO), 

por ocasião da redistribuição do território mediante as necessidades das populações 

tradicionais extrativistas de acessarem os recursos das florestas (AMARAL, 2018).  

A RRPJ integra a estrutura do Instituto de Terras e Colonização do Estado de 

Rondônia (ITERON) como espaço territorial destinado à conservação dos recursos 

naturais renováveis e a exploração auto sustentável (MARTINS, 2008). 



58 
 

A RRPJ está localizada no município de Machadinho D’Oeste a nordeste do 

Estado de Rondônia, situada na latitude de 09º26'38" sul e longitude de 61º58'53" 

oeste, a altitude de 102 metros e com um território de cerca de 95 mil hectares 

(MARTINS, 2008), conforme apresentada na figura 12. 

Figura 12. Reserva Extrativista Rio Preto Jacundá. 

Fonte: SEDAM/CUC e Rioterra, 2021. 

 

Martins (2008) apontou que em 1999 os principais produtos explorados na 

RRPJ eram a Castanha-do-Brasil, o óleo de copaíba e a borracha. E que o manejo 

florestal através de acordos comunidades-empresas, com a agricultura 

(mandioca/farinha, café, arroz, feijão, milho e pimenta-do-reino) se tornaram as 

principais atividades geradoras de renda das famílias, onde por uma década o 

extrativismo foi colocado em segundo plano (MARTINS, 2008). 

Numa pesquisa mais recente realizada por Amaral (2018) na RRPJ, apontou 

que as atividades extrativistas estavam retornando a capacidade de fornecer renda e 

gerar suporte econômico para as famílias, sendo os principais produtos a Castanha-

do-Brasil (Bertholletia excelsa Bonpl.), o óleo de Copaíba (Copaifera sp.), e o Açaí 

(Euterpe precatoria Mart.). 

A SEDAM/RO não tem dados tabulados sobre essas cadeias, mas o IBGE 

(2020) informa que em 2020 a produção de Castanha-do-Brasil apresentou o Estado 

de Rondônia em sexto lugar na produção nacional, totalizando 1878 toneladas. Tendo 

como maior produtor o Amazonas com 12.182 toneladas, seguido pelo Acre com 7297 
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toneladas, em terceiro o Pará com 6977 toneladas, em quarto Mato Grosso com 2226 

toneladas, em quinto Roraima com 1940 toneladas, e o Amapá em sétimo com 405 

toneladas (IBGE, 2020). A figura 13 apresenta a produção da Castanha-do-Brasil no 

estado de Rondônia nos últimos anos. 

Figura 13. Produção Castanha-do-Brasil no Estado de Rondônia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: IBGE (2020). 

 

Como apresentado pelo IBGE os estados do Acre, Amazonas e Pará são os 

maiores produtores da Castanha-do-Brasil do País. Entre 2005 a 2008 o Acre era o 

maior produtor da região Norte, mas em 2009 o Estado do Amazonas aumentou sua 

produção em cerca de 76%, conduzindo o estado, à maior produção da região. O Acre 

segue como segundo maior produtor, o que proporcionou mudanças positivas no 

Estado do Acre motivado por uma sequência de políticas públicas, uma delas a tribu-

tação aplicada pela Secretaria de Fazenda do Acre à saída da Castanha-do-Brasil 

com casca para outros estados, e a estruturação de uma cooperativa de produtores 

no Estado, a Cooperativa Central de Comercialização de Extrativista do Acre 

(COOPERACRE). Essas ações conjuntas agregaram valor na comercialização da 

Castanha-do-Brasil descascada, dando entrada no mercado nacional e 

consequentemente um crescimento de 348%, e de 661% ao valor faturado em 2011 

(INSTITUTO AMAZÔNIA, 2013). 

Esse exemplo apresenta como algumas ações de políticas públicas alteraram 

o panorama do extrativismo da Castanha-do-Brasil no Acre, trazendo benefícios às 

comunidades. A retomada do extrativismo da Castanha-do-Brasil na RRPJ pode ser 

um caminho da cadeia produtiva para garantir e melhorar a subsistência e a 

capacidade de gerar renda e inclusão para os extrativistas. 
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Quanto aos aspectos históricos e geofísicos da RRPJ. A RRPJ está situada 

nos municípios de Machadinho D’Oeste e Cujubim tendo acesso por via terrestre a 

partir de Porto Velho pela BR-364 (sentido Cuiabá), podendo ser acessada pelas 

rodovias estaduais RO 257 e RO 133, e também por via fluvial, por meio do Rio 

Machado, um dos principais formadores da bacia hidrográfica do Rio Madeira 

(CARDOZO et al., 2017). 

A RRPJ foi demarcada pelo ITERON em 1994, e em 1996 pelo decreto 

estadual, conta com uma extensão territorial de cerca de 95 mil hectares, está 

localizada na parte nordeste do estado de Rondônia (MARTINS, 2008). O autor 

descreve que a área da RESEX antigamente pertenceu a dois seringais, o Jatuarana 

e o Vera Cruz, instalados no tempo que a borracha era reconhecida como um produto 

importante, além da borracha, o autor ainda diz que no local havia a coleta de 

Castanha-do-Brasil e a extração de óleo de copaíba (MARTINS, 2008). O autor diz 

que a gestão desta UC é realizada pela SEDAM/RO, conjuntamente com a ASMOREX 

criada em 2001. A SEDAM/RO conta com um posto de fiscalização municipal em 

Machadinho D’Oeste. Martins (2008) apresenta que a comunidade Cabeça de Boi e 

Jatuarana são as mais novas. A comunidade Jatobá é a mais antiga, composta por 

famílias de camponeses ribeirinhos que habitam ao longo do Rio Machado. 

Os desafios da RRPJ são como das demais RESEX, sofrendo com a 

decadência dos produtos tradicionais, com a falta de escolas para seus filhos, a saúde 

precária devido à falta de serviços nessa área, sem hospital ou postos de saúde na 

reserva, sofrendo com invasores que depredam recursos e ocupam terras devido à 

falta de limites definidos (MARTINS, 2008). 

As famílias que moram na RRPJ, além do extrativismo, trabalham na roça 

apontada como principal fornecedora da renda das famílias, os produtos colhidos são 

a mandioca para a fabricação da farinha, café, arroz, feijão, milho e pimenta-do-reino. 

Também produzem na horta o pepino, chuchu, maxixe, alface, dentre outras, cabe a 

observação que nem sempre as áreas mais agricultáveis são próximas das casas das 

famílias. As comunidades também contam com a criação de animais como galinhas e 

porcos para o consumo familiar, não tendo registro de criação de gado (MARTINS, 

2008) 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 
 
A finalidade deste capítulo é responder os objetivos propostos para esta 

pesquisa, que é compreender como os extrativistas da RESEX Rio Preto Jacundá 

estão inseridos na cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil. De forma específica 

analisar a cadeia produtiva e as condições sociais, econômicas e ambientais do 

trabalho dos extrativistas da RESEX na cadeia produtiva; e por fim descrever as 

relações dos extrativistas com os demais atores da cadeia produtiva. 

 
 

5.1  Análise da Cadeia Produtiva 
 
 
Esse tópico visa responder o primeiro objetivo específico que é analisar a 

cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil na RESEX. Os dados da pesquisa 

apresentaram que a Cadeia Produtiva da Castanha-do-Brasil na RRPJ retornaram as 

atividades extrativistas com a extração da Castanha-do-Brasil conforme Amaral 

(2018) apresentou em sua pesquisa. 

Os entrevistados disseram que ocorreu uma grande colheita no ano de 2018, 

mas que em seguida ocorreu uma queda brusca da produção e não existem dados 

precisos sobre a quantidade de Castanha-do-Brasil extraída na RRPJ. A Associação 

não tem registros em virtude dos próprios comunitários coletarem e venderem 

diretamente os produtos extrativos para os atravessadores, comércios ou 

compradores livres, assim a Associação fica com o papel de apenas ajudar os 

extrativistas com o transporte quando solicitada. Isso reflete apontamentos de 

pesquisas que quando não há uma análise sistemática das atividades para se 

aprimorar o conhecimento, ocorre uma desorganização, a cadeia fica limitada e não 

se desenvolve (DE SOUZA FILHO; PEDROZO; PAES-DE-SOUZA, 2011). 

Essa desinformação ocorre com os extrativistas da comunidade Jatobá que é 

a mais distante e isolada, cuja logística difere no que se refere a venda, pois é 

realizada de forma direta para os atravessadores por barcos no Rio Machado, não 

havendo registro e conhecimento da quantidade produzida e vendida. Essa dinâmica 

reflete aquilo que Souza (2018) diz sobre o extrativismo na cadeia da Castanha-do-

Brasil, que consta um histórico de desorganização com prática de produção por um 

sistema de aviamento por parte dos atravessadores. 
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5.1.1 Produção 

 
 
Os dados da pesquisa apresentaram que a produção da Castanha-do-Brasil na 

RRPJ ocorreu com maior relevância a partir do ano de 2018 conforme Amaral (2018). 

Os entrevistados consideram que essa ascensão se deu por diversos fatores como 

clima, chuvas e polinização. Com a alta na produção, muitos chefes de famílias e os 

membros da família se voltaram para o extrativismo da Castanha-do-Brasil como fonte 

de renda e sustento. Com isso outros produtos extrativos como o óleo de copaíba e 

açaí também passaram a ser extraídos com maior relevância. A extração desses 

produtos florestais proporcionaram maior renda e benefícios, contribuindo 

positivamente para o conforto das famílias. Esses dados corroboram com aquilo que 

Bayma et al. (2014) falaram sobre a organização dos extrativistas da Castanha-do-

Brasil, que ao se organizarem conseguem proporcionar renda as comunidades. No 

entanto, no caso da RRPJ, as famílias extrativistas não abdicaram da prática da 

agricultura, sendo que esta permaneceu como a maior fonte de renda das famílias na 

RRPJ segundo os entrevistados. 

Para os extrativistas a safra de 2018 foi a melhor, mas desde então tem 

reduzido consideravelmente nos últimos anos. Os entrevistados disseram que a safra 

de 2018 teve uma boa quantidade de Castanha-do-Brasil, mas em 2019 ocorreu uma 

redução significativa, e em 2020 foi muito pequena e insignificante a produção, o que 

interferiu diretamente na geração de renda e benefícios às famílias. Segundo os 

entrevistados a queda foi devido ao clima e temperatura, pois esquentou fora do limite. 

No entanto, eles afirmam que se as castanheiras continuassem a produzir como 

antigamente e tivessem a possibilidade de visitar todas as castanheiras que 

conhecem na RRPJ, teriam castanhas suficientes para se manterem financeiramente 

com a produção. Esse dado concorda com Bayma et al. (2014) que dizem sobre a 

capacidade da cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil proporcionar renda as 

comunidades. No entanto, para isso ocorrer, os autores Costa e Mascarenhas (2018) 

e Souza (2018), dizem que os extrativistas precisam se organizar em redes, e 

avançando para terem condições de proverem renda às famílias dos agentes locais 

na cadeia produtiva. 

A queda da produção foi notada pelos cerealistas da região. Os cerealistas 

entrevistados explicaram que não conseguiram comprar como em 2018, e que a safra 

foi diminuindo nos últimos anos. Disseram que independente da quantidade comprada 
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não houve muita oferta da Castanha-do-Brasil nos dois últimos anos em Machadinho 

e nas cidades vizinhas, um dos cerealistas disse que a queda na produção ocorreu 

devido à falta de chuvas nos últimos anos, o aquecimento e a falta de polinização da 

castanheira por diminuição de um inseto (besouro, mangangá) pelo desmatamento ao 

redor. 

Os dados da pesquisa apresentaram que o período de coleta geralmente se 

inicia a partir de outubro e vai até fevereiro. Os entrevistados disseram que sabem 

quando a produtividade será boa a partir das flores, desse modo eles têm uma 

previsão de quando será a colheita. Assim que os ouriços começam a cair já podem 

iniciar a colheita, no entanto, geralmente os extrativistas deixam arriar um pouco mais, 

devido ao risco de cair sobre o coletor. Também disseram que no final de outubro já 

começa arriar alguns frutos, e que em fevereiro ainda há castanheiras arriando frutos. 

Disseram haver variação de ano para ano do início da produção, isto devido aos 

fatores climáticos, como período de início das chuvas e a polinização, foram essas as 

questões indicadas como as que mais interferem para o início e para quantitativo da 

produção. Consideram que quando a colheita se estende até fevereiro, essa castanha 

do final já não é tão boa quanto as primeiras. 

Os entrevistados consideram que o período de produção é curto, apenas 4 

meses. Disseram que se conseguissem acesso a todas as castanheiras teriam uma 

boa produção. Quanto a produção das castanheiras, disseram haver árvores mais 

produtivas que chegam a produzir 12 latas, mas a maioria produz entre 3 a 4 latas. O 

gráfico 02 apresenta a quantificação de produção máxima e a média colhida numa 

árvore. 
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Gráfico 01. Produção por castanheira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Os entrevistados disseram que a produtividade de uma castanheira é bem 

variada, tem árvore que dá 10 latas, enquanto outras dão apenas 02 latas. Algumas 

têm uma média maior, disseram que chegaram a quebrar numa castanheira entre 06 

a 08 latas. Enquanto outros disseram que a média são de 2 a 4 latas, variando de um 

ano para outro. Segundo os entrevistados é difícil fazer cálculo de produção máxima 

de uma castanheira na RESEX devido a outros extrativistas colherem na mesma 

árvore. 

Os extrativistas observaram não haver castanhais na RRPJ ou pelo menos nas 

áreas com acesso por estradas. Eles disseram haver árvores espalhadas pela 

floresta, às vezes chega a ter algumas castanheiras próximas das outras, mas não 

pode ser considerado castanhal. Não há registro escrito ou mapeado desses lugares, 

no entanto, eles conhecem os pontos de castanheiras nas comunidades. Quanto ao 

mapeamento das castanheiras, os entrevistados informaram que o “Pacto das Águas” 

se propôs fazer um projeto na RRPJ para localizar os castanhais e pés de castanha 

para facilitar a coleta, mas ainda está em processo de discussão, e que devido à 

pandemia ficou parado, mas com o retorno das atividades voltarão a discussão do 

projeto. 
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Quanto a produção, nenhum entrevistado disse que a pandemia teve influência 

na baixa colheita de 2020, mas que veio diminuindo gradativamente a produção das 

castanheiras. Nesse período de pandemia, devido à baixa produção, não extraíram 

para venda, o que produziram foi utilizado para consumo. 

 
 

5.1.2 Equipamentos de EPI 

 
 
Quanto a categoria equipamento de proteção individual (EPI) na Cadeia 

Produtiva da Castanha-do-Brasil na RRPJ, os extrativistas informaram que não 

utilizam EPI. Alguns têm a conscientização da importância, para própria segurança, 

no entanto, muitos não ligam para isso, e vão para mata fazer a coleta de bermuda e 

sandália, sem caneleira e bota, indo com a roupa que estiver no momento. Os 

entrevistados disseram que os motivos são a dificuldade de colocar o EPI e que o uso 

incomoda. Dentre os entrevistados alguns vestem roupa especifica em serviço, bota, 

calça, perneira, luvas e camisa de mangas cumpridas, mas não consideram que seja 

uma roupa apropriada e traga proteção para o trabalho. Informaram que não utilizam 

capacete porque geralmente vão colher quando já arriou os frutos. A condição de 

trabalho extrativista é precária, sem proteção. Alguns extrativistas são 

desconhecedores da importância do EPI. Os resultados demonstraram que os povos 

da floresta estão em condições desfavorecidas (FETOUI et al., 2020). 

 
 

5.1.3 Mão-de-obra 

 
 
O gráfico 01 apresenta os resultados da pesquisa quanto a categoria mão-de-

obra na Cadeia Produtiva da Castanha-do-Brasil na Reserva Rio Preto Jacundá. 
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Gráfico 02. Características da mão-de-obra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Os dados da pesquisa apresentaram que a mão-de-obra na coleta da 

Castanha-do-Brasil na RRPJ é predominantemente individual e masculina. Os 

entrevistados têm a concepção que além do esposo ser considerado o “chefe” da 

família, é geralmente o responsável pelo trabalho na mata. A extração coletiva ocorre 

quando os extrativistas se encontram na mata ou estrada durante o período da coleta, 

então formam grupos de extração, mas não se organizam antecipadamente, o 

trabalho em grupo é ocasional. Os grupos são para terem companhia durante o 

trabalho, a produção é individual, cada um tem o seu monte de ouriço, suas sementes 

extraídas e ensacadas, e cada qual carrega e transporta a própria produção para 

armazenar em casa, o trabalho em grupo não inclui a ideia de sociedade na venda, 

transporte das sementes para os atravessadores, comércios e compradores livres. 

Quanto ao auxílio familiar na cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil na RRPJ, 

os entrevistados informaram que a coleta é individualmente, mas que a família, 

esposa ou filhos auxiliam esporadicamente. Somente um entrevistado afirmou que o 

filho ajuda na coleta. As esposas auxiliam tanto em casa, quanto na mata, em serviços 

considerados de menor esforço como ajuntar os ouriços e colocar as sementes no 

saco, sendo que a esposa não faz os serviços mais pesados como quebrar os ouriços 

e transportar os sacos nas costas até a estrada. 
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Os entrevistados disseram que a logística da coleta não tem um critério pré-

estabelecido, não há divisão de local ou castanheiras reservadas para extrativistas, 

quem chegar primeiro colhe, pode-se colher aleatório, em qualquer comunidade 

dentro da RRPJ. No entanto, mesmo não havendo definição de local e liberdade de 

colher em qualquer lugar da RRPJ, eles trabalham na união, não costumam mexer no 

amontoado de ouriço que outro fez debaixo da castanheira, se há amontoado, eles 

sabem que pertence a alguém, guardam essa ética entre si. Com frequência ocorre  

deslocamento para castanheiras mais distantes, na maioria das vezes a média são de 

15 km, o que é geralmente feito de moto. 

Quanto ao trabalho coletivo e auxílio familiar, segundo Balestrin e Vargas 

(2002) é considerado que quando há organização somada a força individual ocorre a 

obtenção de maiores resultados no todo. As relações de colaboração auxiliam na 

diminuição dos riscos, compartilhamento de recursos, maior acesso a informações e 

ao “know-how” (GOBBI et al., 2005; FRANCO; CÂMARA; PARENTE, 2017). No caso 

da RRPJ os extrativistas precisam se organizar para expandir (SOUZA, 2018). 

 
 

5.1.4 Logística e Transporte 

 
 
No manejo dos castanhais, os entrevistados informaram que não fazem 

nenhum manejo nas castanheiras, mas limpam a parte de baixo da castanheira para 

colher a castanha. Alguns extrativistas disseram faz cortes na árvore para tirar um 

pouco da resina, ação que os antigos extrativistas acreditam que auxilia na produção 

de frutos para o próximo ano. Alguns entrevistados amontoam as folhas da 

castanheira na base da árvore para adubar, e havendo cipó, cortam e retiram, pois, o 

cipó vai apertando a árvore até matar. 

A logística da RRPJ no que tange extrativistas da Castanha-do-Brasil envolve 

dois acessos, o terrestre e o fluvial. Os entrevistados explicam serem três as 

comunidades com acesso terrestre, sendo a Cabeça de Boi, Jatuarana e Campo 

Novo. E uma comunidade Jatobá com acesso fluvial, que conta com diversas 

colocações ao longo do rio. No momento, essa comunidade tem acesso estritamente 

pelo rio, para acessá-la via terrestre, necessita-se de estradas para chegar até os 

portos onde ficam os barcos. No entanto, as estradas estão sendo construídas pela 

Associação. Devido a essa questão, a venda dos extrativistas da comunidade Jatobá 
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ocorre na beira do rio para os atravessadores que vão de barco. A comunidade Jatobá 

fica distante da sede administrativa da Associação, que está localizada na 

comunidade Jatuarana, são 40 km, cerca de 2 horas, dependendo do clima. A figura 

14 apresenta a estrada de acesso à Associação. 

Figura 14. Estrada da RRPJ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Registro do autor. 

 

A categoria meios de transporte utilizados pelos extrativistas na RRPJ é 

apresentada no gráfico 03. 

Gráfico 03. Meios de Transporte dentro da RRPJ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

     Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Após se chegar a castanheira na mata, o trabalho se inicia com a coleta do 

ouriço, amontoando-os, abertura dos ouriços para extração das sementes, 

ensacamento das sementes coletadas, transporte nas costas dos sacos de Castanha-

do-Brasil até a estrada ou beira do rio, o percurso na mata tem em média de 1000 a 

1500 metros, com um tempo médio de 15 a 20 minutos, isso dependendo da mata e 

quando há trilhas. Posteriormente levam até a residência, a secagem ocorre quando 

se faz necessária, e por fim o armazenamento. O transporte da produção é  realizado 

por conta própria dos extrativistas, com veículo próprio, geralmente numa moto ou 

barco. No entanto, quando a quantidade é maior, a Associação auxilia com transporte 

da mata até a residência e para entrega em Machadinho quando solicitada. 

A logística de transporte da produção difere no caso da comunidade Jatobá 

que é na beira do rio. A comunidade não conta com estradas prontas, as quais estão 

sendo construídas pela Associação. A dinâmica do transporte do produto por esses 

extrativistas envolve a extração das sementes, em seguida é ensacado, e levado nas 

costas da castanheira até o barco que fica estacionado na beira do rio. Nesse caso, o 

percurso e distância são indefinidos, dependendo da localidade que vai colher, pois, 

há castanheiras bem na mata. Os entrevistados disseram que a distância percorrida 

de barco da residência até as castanheiras pode chegar a 40 km. Devido as diversas 

dificuldades dessa comunidade, a logística de venda da produção é diferente, sendo 

feita para o atravessador que vem pelo rio.  

Os entrevistados consideram que o mais difícil no extrativismo da Castanha-

do-Brasil na RRPJ é o transporte da produção nas costas de dentro da mata. Pois, os 

entrevistados informaram que não tem barracão na mata para armazenagem ou para 

descanso. Por isso, os extrativistas não dormem na mata, o trabalho ocorre durante o 

dia, e no final do dia retornam para suas residências. Portanto, toda produção é levada 

diariamente em sacos de ráfia para a residência, seca-se e armazena-se num cômodo 

específico ou no barraquinho (Tuia). Esse barraquinho é construído para guardar 

equipamentos e utensílios não utilizados constantemente e a Castanha-do-Brasil 

colhida. Se a colheita não estiver molhada, o tempo de armazenamento pode chegar 

entre 40 a 50 dias para venda, mas isso depende da quantidade encomendada por 

um atravessador, comércio ou comprador livre. Geralmente a venda ocorre em menos 

de sete dias. 

Segundo os entrevistados, o saco de ráfia apresentado na figura 15 é utilizado 

para transporte e armazenamento. 
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Figura 15. Saco de ráfia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte: Extraído da internet. 

 

O gráfico 06 apresenta os meios de transporte para comercialização utilizada 

pelos extrativistas na RRPJ. O transporte mais utilizado é o caminhão da Associação. 

Gráfico 04. Transporte para comercialização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
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Os dados da pesquisa apresentaram que o transporte da produção tem duas 

dinâmicas, a primeira é dividida em duas etapas, inicia-se na mata com as sementes 

ensacadas. Primeiramente os extrativistas levam a produção nas costas até a estrada 

ou rio onde o veículo de transporte pessoal está estacionado. No segundo momento, 

os sacos são levados de barco, carro, moto ou caminhão da Associação até a 

residência do coletor. A segunda dinâmica envolve o transporte da produção para 

venda, que ocorre geralmente por conta própria dos extrativistas, e quando 

necessário, solicitam o auxílio do caminhão da Associação. No caso da comunidade 

Jatobá que é na beira do rio, a logística de venda difere, pois, ocorre tanto por via 

terrestre pelas estradas no período seco, quanto pelo rio por meio dos barcos dos 

atravessadores ou barcos fretados pelos extrativistas. Lembram que antigamente 

tinha um barco do governo, mas que já tem alguns anos que não aparece. Os 

entrevistados consideram o transporte por barco melhor para os extrativistas da 

comunidade Jatobá, visto que passa no rio bem na frente da casa, sem precisar se 

deslocarem pela estrada e com custo de combustível. 

 
 

5.1.5 Beneficiamento 
 
 
Segundo os entrevistados, muitos compradores preferem receber o produto 

como foi ensacado na mata, sem manipulação, e com a resina na semente. Outros 

compradores solicitam que as sementes sejam lavadas com a água, mas precisam 

secar bem, sendo que os extrativistas preferem quebrar e ensacar na mata para não 

haver perdas. Mas isso não é considerado como beneficiamento e agregação de valor. 

Os entrevistados disseram que após a retirada da semente do ouriço inicia-se 

o processo de secagem e perda de peso das amêndoas para a venda. Quando se 

passam cerca de 5 a 6 meses, devido ao calor da região, a semente seca e diminui 

bastante o peso, trazendo prejuízos para os extrativistas. No entanto, quando é 

retirada para o consumo, os extrativistas mantêm as sementes no ouriço, num lugar 

apropriado e fresco, com essa prática, a semente fica intacta e bonita por até dois 

meses. Todavia, quando quebram e tiram a semente do ouriço, preservam a castanha 

para consumo no freezer, consideram que essa ação mantém as características dos 

frutos o ano todo. 
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Mesmo com essas práticas, os dados da pesquisa na categoria beneficiamento 

apresentaram que não são realizadas nenhum beneficiamento na Castanha-do-Brasil 

na RRPJ, e as vendas ocorrem sempre in natura. 

O beneficiamento é considerado uma maneira de aumentar a renda dos 

extrativistas, mas que raramente ocorre na região amazônica segundo Pedrozo et al. 

(2011). Considera-se que para ocorrência de beneficiamento, seja necessário 

conhecimento e tecnologia, mas a RRPJ apresenta infraestrutura deficiente, o que 

perpetua os extrativistas dessa comunidade, em grupos excluídos (COSTA, 2012; 

SOUZA, 2018). Essa falta de conhecimento e tecnologia, mantém os extrativistas 

numa condição de desvantagem e assimetria socioeconômica segundo Fetoui et al. 

(2020). 

Com vistas ao beneficiamento de produtos extrativos, os entrevistados citam a 

reativação da Cooperativa pela Associação, já iniciaram a produção de farinha para 

aumentar a renda das famílias que trabalham com a agricultura da mandioca. Além 

do beneficiamento da mandioca produzindo a farinha, o objetivo da Cooperativa é 

trabalhar com a Castanha-do-Brasil, óleo de copaíba e açaí. Essa é uma ação da 

Associação que não conta com políticas públicas. 

 Os cerealistas, entrevistados da região, disseram que não realizam nenhum 

beneficiamento na Castanha-do-Brasil, compram e vendem in natura. Um deles disse 

que o produto é destinado ao Estado de Goiás onde é beneficiada. 

Esse início de organização é importante, visto que muitos autores apontam a 

desorganização, falta de conhecimento e tecnologia como aspectos desfavoráveis ao 

extrativismo e principalmente na cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil, produtora 

de matéria-prima primária (PEDROZO et al., 2011; COSTA, 2012; SOUZA, 2018). 

Esses autores acrescentam ser uma cadeia com histórico de desorganização, 

infraestrutura deficiente, baixo nível de conhecimento e tecnologia, deficiente na 

logística de transporte que afetam a produção e tornam inviáveis desde o início da 

cadeia. No caso da RRPJ, vê-se que ao coletar o ouriço na mata, sua quebra e 

extração da semente, seguido do transporte nas costas ainda na mata, e transporte 

para residência e escoamento da produção até o consumidor final (PEDROZO et al., 

2011; COSTA, 2012; SOUZA, 2018; FETOUI et al., 2020). Dentre muitos outros 

aspectos que prejudicam as comunidades extrativistas, esses foram evidenciados na 

pesquisa e são desafios encontrados na comunidade extrativista da RRPJ. 
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5.1.6 Tecnologias 

 
 
Os dados apresentaram as tecnologias mais utilizadas na produção da 

Castanha-do-Brasil na RRPJ. Os entrevistados apresentaram que as tecnologias mais 

utilizadas são o facão e a foice para abrir o ouriço e andar na mata, e o saco de ráfia 

para armazenar e transportar. No transporte utilizam-se as tecnologias como moto, 

carro, barco, e caminhão da Associação quando solicitado. O gráfico 04 apresenta 

esses percentuais. 

 

Gráfico 05. Tecnologias. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Além do facão e da foice, alguns extrativistas utilizam uma foice adaptada, 

cortando a ponta mais curvada e deixando-a mais firme. Consideram o facão grande 

e pesado, e a ferramenta adaptada é mais simples, leve e resistente. O facão e a foice 

servem para quebrar a castanha e para andar no mato, desembaraçando-se de cipós, 

cortando arbustos e fazendo trilha para retirar a produção. 

 
 
 
 

Extrativistas 

Entrevistados 
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5.1.7 Capacitações 

 
 
Os entrevistados apresentaram grande conhecimento empírico e tácito. Uma 

demonstração do conhecimento empírico é a questão da produtividade, eles sabem 

se a produção será boa a partir das flores e tem uma precisão de quando será a 

colheita. Outro conhecimento é no que se refere a extração das sementes do ouriço, 

sabem que não precisa ser imediata, e é uma maneira de preservar a semente verde, 

intacta e com suas propriedades. Mas quando se quebra e tira a semente do ouriço, 

ela seca rapidamente, perdendo as propriedades. O conhecimento empírico no que 

se refere a produção da castanheira, percebem que a diminuição ou aumento da 

produção ocorre devido a fatores climáticos como chuva e o aquecimento. O 

armazenamento das sementes deve ser com as sementes secas, não podendo estar 

úmidas para não estragarem, durando meses. Quanto ao tempo de armazenagem 

não deixam ultrapassar 50 a 60 dias, pois começam a secar e perder peso. 

Mesmo diante do conhecimento empírico, a população extrativista permanece 

excluída devido a fazerem parte de um grupo com falta de informações, 

desconhecimento das potencialidades do mercado e falta de conhecimento e 

tecnologia segundo Costa (2012). Outro fator é que pela falta de conhecimento a 

comunidade não vem conseguindo obter os benefícios da cadeia, e que segundo 

Fetoui et al. (2020) os coloca numa condição permanente de exclusão. Segundo 

Pedrozo et al. (2011) o conhecimento da cadeia produtiva proporcionaria alcançar 

uma produção em escala, melhorando a produção, a coleta, o processamento, o 

armazenamento, o transporte, a comercialização, o emprego de mão-de-obra 

qualificada, com remuneração e legislação adequada. 

A Associação oferece capacitações para os extrativistas da RRPJ, os 

resultados estão apresentados no gráfico 05. 
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Gráfico 06. Capacitação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Os resultados apontaram que menos da metade dos extrativistas participaram 

de capacitações. Os extrativistas entrevistados na RRPJ apresentaram falta de 

conhecimento e tecnologia na comunidade, e com potencial de melhor organização 

para alcançar resultados que beneficiem mais a comunidade. Como apresentado em 

outro momento, existe um projeto de que a Cooperativa passe a beneficiar a 

Castanha-do-Brasil, o que poderá trazer mais renda e recursos para os extrativistas, 

mas isso ainda não ocorre. 

A partir desses dados, percebe-se o que autores apontam sobre a cadeia 

produtiva da Castanha-do-Brasil, considerada com baixo nível de utilização de 

tecnologias, falta de conhecimento e tecnologia nas comunidades extrativistas 

(PEDROZO et al., 2011; DE SOUZA FILHO; PEDROZO; PAES-DE-SOUZA, 2011; 

COSTA, 2012; SOUZA FILHO et al., 2014; SOUZA, 2018; FETOUI et al., 2020). 

 
 

5.1.8 Definição de Preço 
 
 
Quanto a definição de preço, os entrevistados informaram que o comprador 

define o preço. Seja o atravessador, cerealista, comércio ou comprador livre, são eles 
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que definem o preço, e são geralmente parecidos. O que ocorre às vezes é que entre 

os comércios e compradores livres pode haver uma variação de preço de alguns 

centavos, e os extrativistas buscando mais retorno financeiro, vendem para quem 

paga melhor, mesmo a diferença sendo pequena. A relação de poder se manifesta 

devido os extrativistas precisarem vender os produtos, aceitando o valor estipulado 

pelos compradores, mesmo considerando um preço injusto, e diante da necessidade 

de renda e sustento para manter a família, ainda com o risco de perderem a produção 

da Castanha-do-Brasil e o investimento que já fizeram, se submetem e aceitam o valor 

estabelecido. 

Essa prática ocorre na cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil colocando os 

extrativistas em condições sociais desfavoráveis. Segundo Souza (2018), o 

extrativismo da Castanha-do-Brasil tem um histórico de desorganização onde o 

atravessador/agenciador utiliza da subordinação do extrativista com valores 

preestabelecidos, instaurando na cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil condições 

de desigualdade econômica e social. Para que o extrativismo conseguisse fornecer 

recursos às famílias na RRPJ seria necessário que a Cadeia Produtiva da Castanha-

do-Brasil na RRPJ se organizasse para explorar o mercado e criasse valor nos 

produtos extrativos como apresenta Pedrozo et al. (2011).  A falta de infraestrutura e 

tecnologia que possa auxiliar a diminuir essas assimetrias, colocam os extrativistas 

numa relação de poder que os mantém numa condição desfavorável e excluídos no 

aspecto socioeconômico (COSTA, 2012; SOUZA, 2018; FETOUI et al., 2020).  

Atitudes de má-fé ocorrem com frequência, ocorre do atravessador estabelecer 

um certo valor pela Castanha-do-Brasil, após a colheita, quando levou a produção o 

atravessador disse que o preço arriou, colocando o extrativista numa condição 

desfavorável na relação, e precisando vender para conseguir recursos, se submetem 

ao valor. Por isso os entrevistados dizem que seria impossível viver da Castanha-do-

Brasil, o preço praticado no momento da pesquisa, está cerca de R$ 2,50 o quilo. Isso 

evidencia a necessidade de organização dos extrativistas na RRPJ como nos 

apresentam Balestrin e Vargas (2002). As autoras consideram que a constituição de 

redes ao se somar a força individual e compartilhamento de recursos, facilita para 

obtenção de maiores resultados no todo. As redes são consideradas capazes de 

favorecer o aspecto cooperativo entre organizações, facilitando o compartilhamento 

de informações, reciprocidade, e a obtenção de vantagens econômicas através dos 
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laços relacionais (PAPADOPOULOS; CIMON; HÉBERT, 2008; OLIVER, 1990; ROSS; 

ROBERTSON, 2007). 

No aspecto valor pago há uma assimetria de informações, os cerealistas 

entrevistados disseram que o preço médio pago foi de R$ 5,00 a R$ 6,00 em 2018, já 

em 2019 caiu e ficou na média de R$ 5,00, em 2020 caiu a produção, e o valor pago 

foi entre R$ 5,00 a R$ 6,00, e esse ano a produção já iniciou, e o preço praticado está 

em R$ 6,00 o quilo. Não se identificou se há um atravessador no meio da relação 

extrativista/cerealista. Nas entrevistas, os cerealistas afirmaram serem os extrativistas 

que os buscavam para a venda. Enquanto, os extrativistas entrevistados reconheciam 

a distinção entre atravessadores e cerealistas. É evidenciado que ocorre uma 

discrepância nas informações dos valores praticados, visto que os extrativistas 

entrevistados disseram que o preço praticado foi de R$ 2,50 o quilo. 

Essas relações de poder poderiam ser minimizadas por políticas públicas como 

aconteceu no estado do Acre. O estado se tornou o segundo maior produtor de 

Castanha-do-Brasil, o que proporcionou mudanças positivas aos extrativistas no 

Estado do Acre. Isso devido uma sequência de políticas públicas, como a tributação 

aplicada pela Secretaria de Fazenda do Acre à saída da Castanha-do-Brasil com 

casca para outros estados, e a estruturação de uma cooperativa de produtores no 

Estado, a Cooperativa Central de Comercialização de Extrativista do Acre 

(COOPERACRE). Essas ações conjuntas agregaram valor ao produto na 

comercialização da Castanha-do-Brasil descascada, dando entrada no mercado 

nacional e consequentemente um crescimento de 348%, e de 661% ao valor faturado 

em 2011 (INSTITUTO AMAZÔNIA, 2013). 

Os entrevistados acreditam que a reabertura da cooperativa proporcionará 

maiores ganhos financeiros para os extrativistas. 

 
 

5.1.9 Políticas Públicas 
 
 
Quanto a categoria política pública, os entrevistados apresentaram que as 

mesmas não ocorreram, e não vem sendo executadas nesse período na RRPJ. 

Pedrozo et al. (2011) aponta a necessidade de haver uma legislação que proporcione 

resultados mais satisfatórios na cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil. Alguns 

entrevistados afirmaram que não ocorreu nenhuma política pública na RRPJ, 
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enquanto um não se lembra se ocorreu. Um entrevistado disse que numa época atrás 

ocorreu um financiamento para a comunidade, mas que depois não ocorreu outra 

política pública que alcançasse os extrativistas da RRPJ. Os benefícios e melhorias 

de qualidade de vida das pessoas na comunidade são decorrentes de projetos e 

recursos que a Associação angaria. 

Finalizando essa seção, cuja finalidade foi responder ao primeiro objetivo 

específico que foi analisar a cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil na RESEX. Em 

síntese, os dados da pesquisa apresentaram o aumento da extração de produtos 

extrativos na RRPJ, e que houve uma grande colheita de Castanha-do-Brasil no ano 

de 2018, mas que caiu da produção nos anos seguintes devido a diversos fatores 

como clima, chuvas, aquecimento, e ação humana como desmatamento e queimadas 

ao redor da RESEX, eliminando os besouros polinizadores das castanheiras. 

O fluxo da cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil na RRPJ é individual, tem 

participação familiar e a feminina. A tecnologia conta facão e saco de ráfia, no trans-

porte contam com moto e barco. Consta com desorganização e não existem dados 

precisos sobre a produção. A venda é feita para os atravessadores, cerealistas, 

comércios ou compradores livres, que estabelecem os preços. Na RRPJ não há 

castanhais, o período de coleta se inicia em outubro e vai até fevereiro, e o trabalho 

no mesmo período. Os principais elos nas relações dos extrativistas são a Associação 

e os atravessadores. Na comercialização foram identificados os seguintes atores: 

associação, atravessadores, cerealistas, comércio, compradores livres e governo. 

Quanto ao beneficiamento os produtos são vendidos in natura. 

 
 

5.2 Análise da Sustentabilidade na Cadeia Produtiva 
 
 
Buscando responder ao segundo objetivo específico que é analisar as 

condições sociais, econômicas e ambientais do trabalho dos extrativistas RRPJ,  foi 

formulado o construto sustentabilidade e os resultados com os extrativistas na Cadeia 

Produtiva da Castanha-do-Brasil na Reserva Rio Preto Jacundá apresenta os 

seguintes dados.  
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5.2.1 Participação das Mulheres 
 
 
Os resultados quanto a categoria participação das mulheres no extrativismo da 

Castanha-do-Brasil na RRPJ, demonstra que não são a maioria, mas significativa. As 

mulheres são ativas, muitas vão para mata para coletar e fazer todo o trabalho de um 

extrativista, mas trabalham em serviços considerados mais leves, devido à produção 

da Castanha-do-Brasil na RRPJ exigir grande esforço físico devido ao transporte dos 

sacos na mata, portanto, não vão com frequência para a mata. O trabalho das 

mulheres que vão para mata consiste em ajudar o marido a ajuntar os ouriços, mas 

nem todas quebram ouriços para retirada das sementes, geralmente auxiliam depois 

que os ouriços foram quebrados e as sementes retiradas, as mulheres trabalham 

ensacando a produção, esses serviços são considerados como de menor de esforço. 

Enquanto a maioria dos entrevistados explica que a maior parte das mulheres ajudam 

com a Castanha-do-Brasil em casa, trabalham também na produção de alimentos a 

partir das sementes, fazendo bolos ou doces, descascando e ralando para usar no 

consumo familiar. 

 
 

5.2.2 Economia 
 
 
No que tange a categoria economia, autores consideram que a cadeia produtiva 

da Castanha-do-Brasil proporcionaria renda as comunidades (BAYMA et al., 2014). 

Mas para isto ocorrer, os autores Costa e Mascarenhas (2018) e Souza (2018), dizem 

que os extrativistas precisam se organizar em redes. A Associação é o elo mais 

importante para trazer benefícios, pois é o agente de organização, e desde 2018 tem 

realizado projetos que trazem recursos que auxiliam à comunidade, como construções 

na sede da Associação, um complexo de salas, alojamentos, ambulatório, salão de 

reunião, banheiros, cozinha e refeitório, como apresentados na figura 16. 
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Figura 16. Construções na sede da Associação 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: Registro do autor e Rioterra (2021). 

 

Outro benefício gerido pela Associação é a construção de casas para os 

associados. As casas são construídas de materiais mistos, em madeira e alvenaria 

conforme figura 17, elas são construídas a partir dos recursos oriundos dos projetos 

e alcançam os associados como benefício coletivo. 

Figura 17. Casas construídas para associados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Fonte: Registro do autor (2021). 

 

Os associados recebem como benefício um kit solar demonstrado na figura 18. 
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Figura 18. Casa com kit solar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fonte: Registro do autor (2021). 

 

Os kits são disponibilizados para as localidades que não tem a rede 

convencional, e os associados solicitam e conforme os recursos entram a Associação 

organiza a instalação. 

As antenas de internet são benefícios que a Associação oferece às 

comunidades conforme figura 19. 

Figura 19. Antena de internet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fonte: Registro do autor (2021). 

 

A partir das antenas instaladas na comunidade, sendo sem custo para a família, 

custeado pela Associação. Cada morador adquiri para sua casa o equipamento para 

captar o sinal da antena. 
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5.2.3 Preservação Ambiental 
 
 
Quanto a categoria preservação ambiental os entrevistados apresentaram 

haver várias estratégias e projetos para auxiliar nessa preservação. Sendo o próprio  

extrativismo considerado uma alternativa para a degradação da floresta. As RESEX 

são Unidades de Conservação de Uso Sustentável como estratégia de conservação 

das florestas. Segundo Souza (2018), o aspecto preservação ambiental e da floresta 

deve ser uma ênfase das comunidades e populações tradicionais, que subsistem por 

meio do uso sustentável dos recursos naturais e de atividades econômicas 

sustentáveis. Os entrevistados disseram que os próprios extrativistas não derrubam 

árvores, pois é proibido aos moradores derrubarem qualquer árvore. Quando ocorre 

de cair uma castanheira, podem até aproveitar a madeira, mas não podem 

deliberadamente cortar. 

A preservação ambiental ocorre com o projeto de Carbono realizado pela 

Associação. Esse projeto auxilia na sustentabilidade ambiental e econômica, 

subsidiado com recursos, trazendo benefícios coletivos para as comunidades da 

RRPJ. 

O projeto auxilia os associados com estradas para deslocamentos, dando 

acesso a castanheiras, auxiliando na fiscalização com denúncia, controle de invasões 

e prevenção de queimadas. Os entrevistados consideram que a construção de casas 

nas comunidades da RESEX inibe os invasores e auxilia nas denúncias quando elas 

ocorrem, sendo um mecanismo de preservação ambiental. 

Os entrevistados exemplificam contando ter uma área da RRPJ que sofria 

constantemente com invasões e derrubadas, e ao colocar famílias naquela localidade, 

inibiram e acabaram as invasões. Informaram que quando ocorre a invasão, os 

invasores derrubam muito rápido, até as castanheiras são derrubadas, pois, a área 

geográfica da RRPJ é muito grande e a fiscalização pelo órgão responsável não é 

suficiente. 

A crise hídrica também foi apontada como aspecto concomitante e importante 

na preservação da floresta. O desflorestamento tem afetado diretamente os rios e 

igarapés da RRPJ. A derrubada da floresta no entorno da RRPJ tem apresentado 

externalidades e consequências para a comunidade. Os entrevistados disseram que 

ultimamente no período de seca, os rios e igarapés ficam com pouca água, e muitos 

deles totalmente secos, coisa que anos atrás, eles não viam acontecer. Os 
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entrevistados acreditam que a seca dos rios e igarapés é motivada pelo 

desmatamento que ocorre no entorno, nas chácaras e fazendas onde as nascentes 

dos rios e igarapés que passam dentro da RRPJ nascem. Acrescentam que a 

comunidade tem consciência que precisa preservar florestas e nascentes para 

proteger os rios e igarapés ou serão extintos. 

Os entrevistados falam da importância de não deixarem lixo na RRPJ, e ao se 

depararem com lixo eles pegam e levam para descarte. Disseram que o lixo afeta a 

floresta e os animais. Observam que em área de preservação não podem deixar lixo, 

e agora com o projeto do carbono são orientados a coletarem caso encontrem. 

Os entrevistados disseram que as queimadas não ocorrem a partir dos 

moradores da RRPJ, mas no entorno, as fazendas fazem queimadas para fazer pasto, 

e o fogo se estende para dentro da RRPJ, queimando tudo, ficando apenas capoeirão. 

Então os extrativistas fazem constantemente o reflorestamento de áreas queimadas. 

Disseram que o plantio da Castanha-do-Brasil nessas áreas poderia melhorar a 

produção e reflorestar. Outro motivo de ocorrer queimadas dentro da RRPJ é quando 

as áreas são invadidas, que após ser derrubada a floresta, tocam fogo em tudo. 

O manejo não é uma ação de preservação ambiental forte, mas consideram 

que tem sido utilizada na RRPJ para preservação e contenção do desmatamento e 

tem trazido recursos e benefícios a comunidade conforme figura 20. 

Figura 20. Manejo florestal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fonte: Registro do autor (2021). 

 

Os cerealistas entrevistados observam que mesmo que a RRPJ esteja 

recebendo recursos e benefícios do plano de manejo, ele tem trazido dificuldade para 

proteção ambiental e para produção da Castanha-do-Brasil, porque as empresas 
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madeireiras entram de forma legalizada para retirarem as madeiras, com um modelo 

de legalização do desflorestamento, e que muitas empresas ao colocarem 

equipamentos para tirar a madeira autorizada, também aproveitam e retiram a 

madeira não autorizada daquela área, o que no final interfere na produção de 

Castanha-do-Brasil. 

Diante destes dados sobre a preservação ambiental, diversos autores 

consideram que a preservação ambiental pode ser alcançada por meio da construção 

de uma cadeia produtiva, e que ainda pode proporcionar benefícios às comunidades 

de baixa renda de forma sustentável (CAJAMARCA CAJAMARCA; BUENO 

SAGBAICELA; JIMBO DÍAS, 2019; REVOREDO-GIHA; TOMA; AKAICHI, 2020). Por 

isso considera-se que as cadeias precisam ser investigadas e as comunidades incen-

tivadas para construção de cadeias produtivas coordenadas (SOUZA FILHO et al., 

2014). Alcançando essa organização, acredita que as comunidades extrativistas na 

região Amazônica alcançariam a preservação das florestas conforme afirma Silva 

Júnior (2019). 

 
 

5.2.4 Qualidade de Vida 
 
 
A sustentabilidade propõe ganhos sociais como a melhoria na qualidade de 

vida e saúde das pessoas. Os entrevistados declararam que a comunidade da RRPJ 

obtiveram ganhos nos últimos anos por meio da Associação. Como já descrito, desde 

2018 os benefícios oriundos dos recursos do Plano de manejo e do Projeto de 

Carbono oportunizaram a construção de casas padrão para os moradores, a 

construção do complexo na sede administrativa com ambulatório conforme figura 21, 

onde um médico pediatra vem consultar as crianças. Com as consultas médicas e 

diagnóstico realizados no ambulatório da RRPJ, eles vão á cidade somente para 

marcar e fazer o exame. 
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Figura 21. Ambulatório. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fonte: Registro do autor. 

 

O acesso à educação foi outro aspecto social proporcionado pela Associação, 

melhorando a qualidade de vida das pessoas na RRPJ. No complexo construído na 

sede administrativa tem uma sala de informática com computadores para oferecer 

curso de informática para qualquer pessoa das comunidades que desejar fazer, 

conforme figura 22. 

Figura 22. Sala de informática. 
 

        Fonte: Biofilica, 2020 e Rioterra (2021). 

 

O curso de informática teve início em 2019, contando com muitos alunos 

formados e outros tantos que estavam realizando e pararam devido à pandemia, mas 

que estavam voltando a participar do curso. 
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A comunidade Jatobá não se beneficia regularmente da estrutura educacional 

do complexo na sede administrativa da Associação, nem mesmo com os ônibus 

escolares que transportam as crianças para a escola. A distância e falta de estradas 

limita aquela comunidade a acessar esse benefício. Então no aspecto educação, 

aquela comunidade é suprida com uma escola de Porto Velho que atende os 

moradores pelo Rio Machado. Os entrevistados das demais comunidades disseram 

que a Associação interferiu diretamente na educação de seus filhos na manutenção e 

construção de estradas, antigamente não tinha o ônibus, mas com a construção das 

estradas, outras localidades foram atendidas com o transporte escolar e educação 

para os filhos.  

 
 

5.2.5 Diminuição da Pobreza 
 
 
Os entrevistados consideram que ocorreu a diminuição da pobreza, pois 

ocorreram ganhos na qualidade de vida e bem-estar dos extrativistas no período da 

alta da produção da Castanha-do-Brasil em 2018. Isso conduziu os chefes de famílias 

a se voltarem ao extrativismo da Castanha-do-Brasil, do óleo de copaíba e açaí. A 

extração desses produtos trouxe aumento da renda às famílias que vivem da extração 

de produtos florestais. Com isso, eles puderam investir mais em produtos que 

trouxessem conforto, como a compra de eletrodomésticos, móveis, etc., mas 

continuaram a praticar a agricultura, pois o aumento da produção extrativas não foi 

significativo para o pleno sustento das famílias a ponto de levá-los a abandonar outros 

meios de sustento. Sendo uma decisão acertada, visto a queda da produção de 

Castanha-do-Brasil nos últimos anos. 

Os entrevistados informaram que a renda oriunda do extrativismo os auxiliou, 

mas não trouxe recursos continuados e significativos. Os maiores benefícios vieram 

com projetos da Associação como o plano de manejo e o projeto de carbono, que 

subsidiam indiretamente com recursos e benefícios as pessoas das comunidades. Os 

projetos da Associação trazem como benefícios as estradas, gradeamento da terra 

para agricultura, complexo de salas, casas, transporte dos moradores e mercadorias, 

kits solares, antenas de internet instaladas nas comunidades, o médico pediatra e o 

curso de informática. O entrevistado E3 avaliando as casas, disse que elas são boas, 
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construídas em madeira e alvenaria, com piso de boa qualidade. As residências têm 

dois quartos, uma sala, uma cozinha, uma área e um banheiro. 

Outro fator de diminuição da pobreza não se refere ao extrativismo da 

Castanha-do-Brasil, mas está vinculado aos empregos oferecidos pelos projetos 

realizados na RRPJ pela Associação. As empresas que atuam na RRPJ contratam os 

moradores da comunidade, e isso ajuda na renda da família. Consideram como 

oportunidades que acontecem na RRPJ por meio da Associação. Os entrevistados 

acreditam que a exploração da floresta pelas empresas do plano de manejo tem 

impacto, mas consideram que os impactos são reduzidos, e beneficiam as pessoas 

ao empregarem o pessoal.  

Um ponto negativo nessas oportunidades de emprego, é a perda da 

tradicionalidade dos extrativistas da comunidade. Outro aspecto considerado negativo 

é o esforço físico exigido para extração e transporte da Castanha-do-Brasil na RRPJ, 

a colheita ocorre justamente no período do inverno amazônico, logo, no período de 

chuva. Esses aspectos, aliado a exigência física da agricultura naquela comunidade, 

traz cansaço e fadiga, e acaba não gerando muita renda, sendo desmotivador 

segundo os entrevistados. 

Os entrevistados consideram que tem conseguido melhorias e aquisições de 

equipamentos domésticos e outras coisas, mas não é apenas com recursos da 

Castanha-do-Brasil. Disseram que para se manterem e adquirirem qualquer bem 

necessitam da produção da farinha, do óleo de copaíba e do açaí. Os entrevistados 

apresentaram que a produção da Castanha-do-Brasil é importante na renda final 

quando a safra é boa, mas afirmam que as famílias não conseguem viver 

exclusivamente da extração da Castanha-do-Brasil, precisam de outras rendas. 

Nesse caso a extração da Castanha-do-Brasil é considerada apenas uma renda extra. 

Segundo os entrevistados, a Castanha-do-Brasil não consegue dar condições 

de renda para suprir as áreas educacionais, de saúde, qualidade de vida e bem-estar, 

e diminuição da pobreza das pessoas da comunidade. Os dados apresentados 

informam que a cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil tem dificuldades para 

geração de receita aos extrativistas da RRPJ. 

Esses dados corroboram com outros autores que consideram ser necessário o 

desenvolvimento da cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil para conseguir fornecer 

renda e inclusão para as famílias nas comunidades extrativistas (DE SOUZA FILHO; 

PEDROZO; PAES-DE-SOUZA, 2011).  
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Em síntese, respondendo o segundo objetivo específico que foi analisar as 

condições sociais, econômicas e ambientais do trabalho dos extrativistas da RESEX. 

A preservação ambiental ocorre com êxito, sendo o próprio extrativismo considerado 

uma alternativa para a preservação da floresta. O Projeto de Carbono propõe 

diretamente a preservação da floresta, e de forma mais fraca, o plano de manejo. 

Analisando as condições sociais, ocorrem benefícios e ganhos sociais como a 

melhoria na qualidade de vida, educação e saúde das pessoas, as mulheres 

participam ativamente no trabalho extrativo. Os benefícios não são individuais, nem 

oriundos da Castanha-do-Brasil, mas coletivo para a comunidade, com origem na 

Associação. Os dados demonstram que o extrativismo da Castanha-do-Brasil não 

consegue fornecer renda para o sustento das famílias. 

 
 

5.3 Descrição das relações dos Extrativistas 
 
 
Buscando responder ao terceiro objetivo específico que é descrever as 

relações dos extrativistas com os demais atores da cadeia produtiva. Apresentam-se 

os dados da pesquisa no que tange o construto Extrativistas na Cadeia Produtiva da 

Castanha-do-Brasil na RRPJ. 

 
 

5.3.1 Externalidades 
 
 
Segundo os dados da pesquisa as principais externalidades são a falta de 

dados da produção, o isolamento das comunidades devido às dimensões da RRPJ 

com mais de 95 mil hectares, a falta de organização, falta de estradas para 

escoamento da produção, a relação de poder com atores que compram a Castanha-

do-Brasil, a ocorrência de assimetria de informações entre atores, os 

desflorestamentos e queimadas nos arredores que interferem na polinização, e 

questões climáticas como falta de chuvas e o aquecimento que interferem na 

produção, interferindo na produção aumentando-a ou abaixando-a independente do 

ano.  

Esses dados são parecidos com o de outros pesquisadores que apontam a 

Castanha-do-Brasil como principal produto extrativo da região amazônica, havendo 

uma enorme deficiência nos registros oficiais sobre a produção, se tornando um 
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desafio para o desenvolvimento das cadeias produtivas (DE SOUZA FILHO; PE-

DROZO; PAES-DE-SOUZA, 2011). Essa condição encontra-se na cadeia produtiva 

da Castanha-do-Brasil na RRPJ, pois não há registros da coleta e venda dos produtos 

nos últimos anos. Nem mesmo a Associação, o principal ator beneficial, tem dados 

sobre a quantidade extraída e vendida, porque são os próprios comunitários que 

fazem todo processo desde a coleta até a venda para os atravessadores, comércios 

ou compradores livres. 

A extração da Castanha-do-Brasil é um meio utilizado para gerar renda com-

plementar para sustento das famílias nas comunidades. De modo a obterem uma co-

lheita melhor, os extrativistas buscam castanheiras em toda a RRPJ, sendo as comu-

nidades distantes umas das outras, o que dificulta a organização, provocando um 

efeito inverso, de desorganização na cadeia produtiva. Essa situação foi amenizada 

por meio da Associação, que potencializa o desenvolvimento da coletividade dos mo-

radores da RRPJ, obtendo resultados positivos e benefícios para o grupo. As 

vantagens econômicas alcançadas pela Associação estabelece benefícios coletivos, 

e não renda ou benefícios individuais. 

Os dados apresentaram que a Associação é o principal agente que oferece 

capacitação aos extrativistas, com cursos sobre cadeia produtiva da Castanha-do-

Brasil, açaí e da farinha de mandioca. Os entrevistados disseram que o Pacto das 

Águas ofereceu um curso para comunidade, aplicado principalmente com os 

extrativistas que trabalham com Castanha-do-Brasil. Um assunto tratado foi a questão 

de vender para o atravessador, observaram que os extrativistas trabalham muito, e a 

venda para o atravessador torna a renda pequena, sem um retorno financeiro 

suficiente tornando-se desmotivador. 

 
 

5.3.2 Relação com Atores 
 
 
A categoria relação com atores tem seus resultados apresentados na figura 23. 
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Figura 23. Relação com atores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

Os resultados apontaram como principais elos nas relações dos extrativistas a 

Associação e os atravessadores. A Associação é a principal forma de organização 

dos extrativistas da RRPJ e auxilia desde do transporte da mata para residência, como 

transporte de vendas para Machadinho. 

Os entrevistados na comunidade Jatobá tem como o principal ator o 

atravessador, pois não existe outro meio de escoamento da produção no tempo de 

chuva, pois a estrada não é transitável nesse período, restando o Rio Machado. No 

entanto, os atravessadores impõem uma relação de poder, estabelecendo valores 

considerados injustos, pagando em dinheiro ou com venda casada, oferecendo 

alimentos como pagamento, conhecido como sistema de aviamento. A Associação é 

outro ator fundamental naquela comunidade trazendo benefícios como a construção 

de estradas, e benefícios que os projetos realizados pela Associação trazem, que será 

descrito adiante.  
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Os entrevistados informaram que antigamente havia um barco do governo que 

vinha pelo Rio Machado e comprava a produção, mas que há muitos anos não tem 

mais esse benefício, limitando a venda apenas ao atravessador, visto não 

conseguirem frequentemente a venda por via terrestre. Quando conseguem é com o 

auxílio da Associação para transporte, tendo um aumento significativo nos custos. 

Os entrevistados na comunidade Jatobá informaram que o atravessador 

compra além da Castanha-o-Brasil, as produções extrativas do óleo de copaíba e 

açaí, e ainda a produção de farinha, mesmo não tendo alternativa para venda, os 

entrevistados consideram que o barco é um benefício por chegar perto deles, mais 

simples, menos dispendioso e sem perda da produção. Outra relação de venda são 

os atravessadores de Porto Velho, que compram a produção da farinha. Sendo outra 

alternativa o envio de barco de recreio para Porto Velho pagando frete, nesse caso, 

consideram que o preço de venda é melhor e a renda é maior. 

Outros atores na cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil são os cerealistas, 

comércios e compradores livres da cidade. Nesse caso a logística de entrega ocorre 

com transporte próprio ou com os compradores indo buscar na RRPJ. Os comércios 

da cidade que compram são de diversos portes, o que possibilita aos extrativistas a 

possibilidade de buscarem compradores que pagam melhor. Esses relacionamentos 

ocorrem com periodicidade a cada 30 dias, para dar tempo de juntar a produção. A 

quantidade de venda para os atravessadores tem uma média de 1000 quilos, sendo 

os comércios e compradores livres uma quantidade menor, com variação de 15 a 25 

quilos, alguns entrevistados citaram que chega a 50 quilos. 

Algumas instituições têm estabelecido relações com os extrativistas da RRPJ. 

Sendo considerado pelos entrevistados como atores importantes, pois essas 

instituições buscam a RRPJ como objeto de estudo e oferecem capacitações para as 

comunidades. Os entrevistados consideram que a RRPJ tem ganhado visibilidade 

nesses últimos anos devido aos relacionamentos com instituições de ensino que os 

tem buscado como objeto de pesquisa, a UNIR é uma dessas instituições que 

direciona alunos para pesquisas. Disseram que receberam pesquisadores da área de 

biologia, administração e ciências ambientais, e quando os recebem buscam 

colaborar o melhor possível. A figura 24 mostra uma reunião dos extrativistas com 

uma equipe do Rioterra. 
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Figura 24. Reunião dos extrativistas. 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Registro do autor. 

 

Os entrevistados enfatizam a importância do relacionamento com a 

Associação, disseram ser um ator beneficial para a comunidade e associados. Já o 

relacionamento com os atravessadores é uma relação de poder e exploração devido 

ao sacrifício que os extrativistas têm para produção da Castanha-do-Brasil. 

Os cerealistas são atores importantes nas relações, um dos principais 

compradores de Castanha-do-Brasil da região. Um cerealista informou comprar e 

vender cerca de 300 toneladas de Castanha-do-Brasil por safra. Mas que nos últimos 

2 anos a produção diminuiu consideravelmente. Disse que os próprios extrativistas 

que o procuravam para vender, após negociarem esperava juntar a produção até 

formar cerca de 10 toneladas, então enviava o caminhão da empresa para recolher o 

produto nas RESEX’s. Informa que a venda do produto ocorre para fora do estado, e 

que a produção vai para Goiás. 

Outro cerealista de pequeno porte conforme a figura 25, informa que compra 

para venda direta ao consumidor, mas também faz mediação ou papel de 

atravessador, comprando pequenas quantidades sob encomenda para clientes 

particulares que transportam para o estado de São Paulo. 
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Figura 25. Pequeno Cerealista. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fonte: Registro do autor (2021). 

 

Esse cerealista disse que compra para venda direta entre 10 a 50 quilos por 

semana, divide o produto em sacos de nylon com peso de 1 quilo conforme figura 26. 

Figura 26. Castanha-do-Brasil exposta para venda. 

                    Fonte: Registro do autor (2021). 

 

A categoria comercialização teve os seguintes dados conforme apresentados 

na figura 27. 

 

 

 

 



94 
 

Figura 27. Relação dos atores da comercialização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

A comercialização da produção tem os seguintes atores envolvidos:  

associação, atravessadores, cerealistas, comércio, compradores livres e governo. A 

Associação se relaciona principalmente com o transporte da produção no interior da 

RRPJ e para entrega de produtos em maior quantidade em Machadinho. 

Os dados apresentaram os extrativistas como desconhecedores do mercado, 

e por não terem políticas públicas para a cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil no 

estado sofre com relações de poder dos atravessadores que definem o preço da 

compra. A solução para isso pode ser a cooperativa, um ator que ainda entrará em 

cena, pois está sendo reaberta com auxílio da Associação, inicialmente haverá 

beneficiamento da mandioca produzindo a farinha, mas tem planejamento que se 

realize o beneficiamento da Castanha-do-Brasil, açaí, óleo de copaíba e outros 

produtos. A cooperativa conforme a figura 28 é um projeto com potencial para ser um 

mecanismo de diminuição dessas desigualdades e oportunismos. 
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Figura 28. Instalações da cooperativa. 

        Fonte: Registro do autor. 

 

Outros atores nas relações dos extrativistas são as empresas que prestam 

serviços ao plano de manejo e o projeto de carbono. Apenas dois entrevistados 

disseram que aparece empregos nas empresas que exploram madeira e fazem as 

auditorias no projeto de carbono. Disseram que esse modelo de trabalho tem crescido 

muito dentro da RRPJ, porém tem sido objeto de preocupação devido ao declínio da 

tradicionalidade como extrativista e perda da identidade cultural. Outra maneira citada 

pelos entrevistados para conseguirem renda para o sustento da família são as diárias 

nas fazendas no entorno da RRPJ, porém fazem somente durante o período que não 

estão no extrativismo ou agricultura. 

Para a comunidade Jatobá, o atravessador que vem de barco pelo Rio 

Machado é um importante ator, que na concepção dos extrativistas da localidade, é 

beneficial, pois diminuem os custos. Devido o acesso ao rio, param o barco na frente 

da casa dos extrativistas, mesmo diante de uma relação de poder, ocorre a diminuição 

dos gastos daqueles trabalhadores para escoarem a produção. Outra alternativa seria 

levar a produção para Machadinho ou outro lugar para vender, mas essa opção é 

muito difícil devido à demanda logística, tendo desgaste de automóveis e gasto de 

combustível para transporte. Logo, a venda para os atravessadores do rio é um mal 

menor, afirmam os entrevistados. 

A partir dos dados da pesquisa foram apontados o fluxo da cadeia produtiva da 

Castanha-do-Brasil na RRPJ que se apresenta na figura 29. 
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Figura 29. Fluxo da Cadeia Produtiva da Castanha-do-Brasil na RRPJ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Elaborado pelo autor a partir de De Souza Filho, Pedrozo e Paes-de-Souza (2011). 
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O fluxo da cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil na figura 29 se baseia no 

fluxo da cadeia de De Souza Filho, Pedrozo e Paes-de-Souza (2011) conforme figura 

03. 

Em síntese, os resultados apontam que a produção de Castanha-do-Brasil na 

RRPJ é uma realidade, há doze famílias que trabalham com o extrativismo desse 

produto e se beneficiam da cadeia. O fluxo apresenta uma cadeia produtiva onde a 

ponta da rede ainda consta de compradores intermediários, que vendem a produção 

para usinas de beneficiamento em Goiás, para revenda in natura em Porto Velho, 

Machadinho e Região. Na cadeia, os extrativistas aparecem numa relação de cuidador 

da floresta, eles coletam os ouriços, juntam e amontoam fora da copa da castanheira, 

quebram e retiram as sementes, ensacam e carregam para estrada ou beira do rio, 

levando para residência, havendo necessidade secam, em seguida ocorre a venda 

para atravessadores com diversos destinos, comércios ou compradores livres de 

Machadinho e Região. Enquanto os cerealistas compram e vendem para São Paulo 

e Goiás, sendo este ultimo o maior consumidor da Castanha-do-Brasil da RRPJ. 

A figura 30 apresenta um resumo dos resultados. 

Figura 30. Mapa das principais categorias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fonte: MAXQDA 2020. 

A partir da análise dos dados feita com o auxílio do programa MAXQDA, 

apresentado na figura 30 que demonstra o extrativismo da Castanha-do-Brasil na 



98 
 

RRPJ no que tange ao construto Cadeia Produtiva, a ênfase se encontra na categoria 

produção, que apresenta as descrições sobre os equipamentos, transporte, 

produtividade, manejo dos castanhais, fluxo produtivo e sobre o EPI. Enquanto a 

renda aparece em destaque negativo, devido à cadeia da Castanha-do-Brasil ser 

incapaz de sustentar os extrativistas da RRPJ. 

No construto Sustentabilidade a ênfase se encontra na comercialização e a 

relação com atores atravessadores, o principal ator externo dos extrativistas, que se 

manifestam na pesquisa como uma externalidade negativa no aspecto 

socioeconômico. Onde a relação de poder com os atravessadores, cerealistas, 

comércios ou compradores livres estabelecem os preços. 

Enquanto no construto relação dos extrativistas a ênfase se encontra na 

Organização, onde o principal ator é a Associação, aparecendo em destaque devido 

ser a principal relação dos extrativistas, sendo um ator beneficial que organiza, diminui 

custos trazendo benefícios coletivos aos extrativistas da RRPJ. 

A figura 31 faz o resgate do framework teórico-analítico demonstrado na figura 

10, com as adaptações para a representação dos principais resultados encontrados 

na pesquisa, no RRPJ. 
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Figura 31. Framework teórico-analítico com resumo dos resultados.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Dados da pesquisa (2021). 
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Em síntese dos três objetivos específicos, visando responder o primeiro 

objetivo específico que é analisar a cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil na 

RESEX. Os dados da pesquisa apresentaram que o fluxo da cadeia produtiva da Cas-

tanha-do-Brasil na RRPJ conta com coleta predominantemente individual, mas não 

exclusivista, pois tem participação familiar e feminina de forma ativa e em todas as 

relações. A tecnologia predominante para extração das sementes do ouriço é o facão, 

no armazenamento é o saco de ráfia, no transporte contam com duas dinâmicas, uma 

terrestre e outra fluvial, que se utiliza de tecnologias como moto e barco dentro da 

RESEX. 

A cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil na RRPJ é de matéria-prima 

primária. Como a maioria das cadeias produtivas extrativistas, consta com 

desorganização e não existem dados precisos sobre a quantidade de Castanha-do-

Brasil coletada e vendida. A venda da safra é feita diretamente para os 

atravessadores, cerealistas, comércios ou compradores livres, sendo os compradores 

que estabelecem os preços, e devido à falta de organização e políticas públicas, os 

extrativistas são obrigados a vender no preço estabelecido ou perdem o produto e o 

trabalho. 

Na RRPJ não há castanhais, o período de coleta se inicia em outubro e vai até 

fevereiro, o que faz que a duração do trabalho no extrativismo da Castanha-do-Brasil 

tenha o mesmo período. Os principais elos nas relações dos extrativistas são a 

Associação e os atravessadores, sendo a Associação o ator que é mais beneficial 

para a comunidade e associados, inclusive na capacitação para o trabalho extrativista, 

diminuição de custos e benefícios a comunidade. Na comercialização foram 

identificados os seguintes atores: associação, atravessadores, cerealistas, comércio, 

compradores livres e governo não mais atuante no momento da pesquisa. Quanto ao 

beneficiamento dos produtos, não há nenhuma ação, sendo as amêndoas vendidas 

in natura. 

Respondendo o segundo objetivo específico que foi analisar as condições 

sociais, econômicas e ambientais do trabalho dos extrativistas da RESEX. Em síntese, 

no construto sustentabilidade na categoria preservação ambiental. Autores 

consideram que uma cadeia produtiva conseguiria conduzir a diminuição das 

externalidades negativas no meio ambiente, e nas dimensões sociais e econômicas 

segundo Lie et al. (2018), conduzir a inclusão dos povos da floresta excluídos, 

inclusive as comunidades extrativistas (COSTA; MASCARENHAS, 2018). No caso da 
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RRPJ a preservação ambiental tem alcançado êxito, mesmo diante das constantes 

invasões e disputas de terras que ocorrem na região. Que faz-se considerar que se 

não houvesse a RESEX na região, aquela floresta não mais existiria. O próprio 

extrativismo é considerado uma alternativa para a preservação da floresta. O Projeto 

de Carbono idealizado pela Associação propõe diretamente a preservação da floresta. 

Analisando as condições sociais, econômicas do trabalho dos extrativistas da 

RESEX na cadeia. Diante da pesquisa de Amaral (2018) que apresentou que as 

atividades extrativistas da Castanha-do-Brasil na RRPJ restabeleceu a capacidade de 

fornecer renda e gerar suporte econômico para as famílias, os dados da pesquisa 

demonstraram que não se sustentou.  

A Associação idealizou o Projeto de Carbono, que tem trazido benefícios 

coletivos para as pessoas das comunidades. O projeto tem proporcionado maior 

qualidade de vida ao construir casas, oferecer kit solar, antena e acesso à internet, a 

construção do complexo de salas com ambulatório, atendimento médico pediatra, 

curso de informática, construção e preservação das estradas, gradeamento da terra 

para agricultura, transporte dos moradores e mercadorias. Tem ocorrido ganhos 

sociais como a melhoria na qualidade de vida, educação e saúde das pessoas. As 

mulheres participam ativamente no trabalho extrativo e com maior frequência em 

serviços considerados mais leves ou com menos esforço físico. 

Autores apontam que o extrativismo é considerado com potencial para gerar 

renda e benefícios as famílias das comunidades extrativas envolvidas numa cadeia 

produtiva. Os resultados demonstraram que no caso da RRPJ os benefícios não são 

individuais, mas coletivo para a comunidade. A Associação está iniciando uma rede 

que pode trazer renda no futuro, no entanto, isso não tem ocorrido, pois, o extrativismo 

da Castanha-do-Brasil não consegue fornecer renda para o sustento das famílias. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 
Este é o último capítulo e nele se apresenta as considerações finais nos 

aspectos teóricos, metodológicos e práticos a respeito dos resultados encontrados no 

estudo de caso na Cadeia Produtiva da Castanha-do-Brasil na RRPJ. Ao final deste 

capítulo são abordados e apresentados algumas propostas para pesquisas futuras.  

Na presente dissertação buscou-se compreender como os extrativistas da 

reserva Rio Preto Jacundá estão inseridos na cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil. 

Foi analisada a cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil na RRPJ e as condições 

sociais, econômicas e ambientais do trabalho dos extrativistas visando responder à 

questão da pesquisa que é como os extrativistas da Reserva Rio Preto Jacundá estão 

inseridos na cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil? Com base neste objetivo geral 

e específicos, os resultados encontrados permitiram chegar às seguintes conclusões. 

Os objetivos dessa pesquisa foram alcançados no propósito de compreender 

como os extrativistas da RRPJ estão inseridos na cadeia produtiva da Castanha-do-

Brasil. Encontrou-se a cadeia de produção da Castanha-do-Brasil na RRPJ, e o 

extrativismo acontecendo por doze famílias numa relação de cuidadores da floresta, 

que trabalham desde a coleta na mata até a venda. O primeiro objetivo específico foi 

respondido ao se apresentar como os extrativistas estão inseridos na cadeia produtiva 

da Castanha-do-Brasil na RRPJ. O segundo objetivo específico respondeu que na 

condição ambiental ocorre a preservação. No que se refere as condições econômicas, 

a cadeia da Castanha-do-Brasil não consegue prover renda e recursos para sustentar 

as famílias, e no que tange as condições sociais os dados apresentaram que ocorre 

inclusão de gênero, melhoria na qualidade de vida, educação e saúde das pessoas 

devido à organização promovida pela Associação. A partir dos dados da pesquisa 

foram apontados as relações e o fluxo da cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil na 

RRPJ. 

A partir dos resultados constatou-se que ocorre a produção de Castanha-do-

Brasil na RRPJ, e que as doze famílias extrativistas se beneficiam dessa cadeia. No 

fluxo da cadeia na RRPJ os extrativistas são coletores dos ouriços, juntando e 

amontoando fora da copa da castanheira, quebrando e retirando as sementes para 

ensacarem e carregarem para estrada ou beira do rio. O destino é a residência, 

havendo necessidade secam e por fim vendem para atravessadores considerados 

compradores intermediários, sendo a maior parte da produção destinada para usinas 
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de beneficiamento em Goiás, outra parte in natura em Porto Velho, Machadinho e 

Região. 

No que tange a análise da cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil na RRPJ a 

mão-de-obra é individual, mas com participação feminina e familiar. As principais tec-

nologias são o facão, saco de ráfia e no transporte a moto e barco. Não há castanhais 

e o período de trabalho vai de outubro a fevereiro. Consta uma desorganização e sem 

dados sobre a produção. A venda da safra é feita diretamente para os atravessadores, 

cerealistas, comércios ou compradores livres, sendo os compradores que 

estabelecem os preços, não tendo outra alternativa, vendem no preço estabelecido, 

lembrando não haver nenhum beneficiamento dos produtos, são vendidas in natura. 

Quanto a análise das condições sociais, econômicas e ambientais do trabalho 

dos extrativistas na RRPJ constatou-se que a preservação ambiental tem ocorrido, 

sendo o próprio extrativismo uma alternativa para a preservação da floresta. O Projeto 

de Carbono realizado pela Associação interfere diretamente na preservação da 

floresta, trazendo benefícios e ganhos sociais coletivos como a melhoria na qualidade 

de vida, educação e saúde das pessoas. Ocorre a inclusão das mulheres no trabalho 

extrativo. Não foram registrados resultados de políticas públicas executadas. A 

produção na Castanha-do-Brasil não consegue fornecer renda para o sustento das 

famílias. 

A descrição das relações dos extrativistas com os demais atores da cadeia 

produtiva na RRPJ demonstrou que os principais elos nas relações dos extrativistas 

são a Associação e os atravessadores. A Associação é um ator beneficial, que age 

na  diminuindo de custos, organizando e trazendo benefícios coletivos aos 

extrativistas. Enquanto os atores atravessadores são apresentados como exercendo 

uma relação de poder e exploração dos extrativistas, com exceção da comunidade 

Jatobá que os atravessadores do Rio Machado diminuem custos de produção. 

A pesquisa apresentou algumas limitações de recursos, visto envolver toda 

logística de deslocamento devido à distância de Porto Velho até Machadinho D’Oeste 

e de Machadinho até a RRPJ, passando por estrada de chão e por pontes de 

madeiras. Durante a pesquisa de campo, estava no período de chuvas na região 

amazônica, sendo um problema chegar e se deslocar dentro da RRPJ. Outros 

aspectos limitadores foram o alojamento, alimentação, tempo e acesso aos 

extrativistas devido à distância e dimensões da RESEX. Outro aspecto desafiador foi 

a disputa de território na justiça que a RESEX se encontra, sofrendo com diversas e 
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frequentes invasões e reintegrações. Um aspecto limitante foi a falta de dados e 

pesquisas que possibilitem a comparação. Destaca-se a limitação imposta pela 

pandemia, todavia apesar de limitante não impediu a realização da pesquisa em 

campo. Vale ressaltar a experiência adquirida deste pesquisador com as populações 

tradicionais, o modo de vida, os desafios dos extrativistas, na prática, mas mesmo 

assim sempre com um sorriso no rosto. Reconhece-se que embora vivam numa área 

e território muito diferente do que se está habituado, percebe-se a preocupação com 

a sustentabilidade e o meio ambiente, evidenciam um viver com amor e dedicação à 

natureza. 

A presente pesquisa é relevante em termos teóricos, baseado no aporte teórico 

e nos dados da pesquisa de campo, pelo avanço na compreensão da cadeia produtiva 

da Castanha-do-Brasil e como os extrativistas estão inseridos nela, possibilitando 

construir o framework do fluxo da cadeia na RRPJ. Além de ser mais uma pesquisa 

que servirá para preencher as lacunas de pesquisas na RRPJ, possibilitando 

comparações com as pesquisas citadas nessa dissertação.  

A contribuição prática se relaciona à análise da cadeia no que tange a 

sustentabilidade ambiental, no aspecto social e inclusão dos menos favorecidos nos 

mercados, visto o valor que tem a Castanha-do-Brasil. Os resultados permitiram 

compreender pontos essenciais para que a cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil 

em reservas se desenvolva de forma organizada e com capacidade de geração de 

renda e sustento para os extrativistas. 

Como sugestão para pesquisas futuras indica-se a aplicação em cadeia 

produtiva de outro produto extrativo na RRPJ, considerando que possibilitaria uma 

compreensão mais profunda sobre as cadeias produtivas em RESEX. Com pesquisas 

nesse sentido, outros atores seriam analisados e proporcionaria resultados diferentes 

que se complementariam. Sugeres-se pesquisas em cadeias produtivas da Castanha-

do-Brasil em outras RESEX na região amazônica para verificar outras relações e a 

sustentabilidade. A cadeia produtiva Castanha-do-Brasil na RRPJ poderia ser 

pesquisada a partir de outras teorias, como a governança e redes organizacionais. O 

framework do fluxo da cadeia produtiva poderia ser ampliado a partir dos resultados 

atuais, possibilitando uma compreensão mais profunda dos laços estabelecidos. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Termos de Consentimento Livre e Esclarecimento 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIMENTO (TCLE)  

Estou sendo convidado a participar de uma pesquisa e para que possa concordar foi 

me dado os seguintes esclarecimentos:  

1 - O título da pesquisa é “A inserção dos Extrativistas na Cadeia Produtiva da 

Castanha-do-Brasil: O caso da Reserva Extrativista Rio Preto Jacundá”.  

2 - O responsável pela pesquisa é o discente do curso de Pós-Graduação em 

Administração da Universidade Federal de Rondônia, Leonardo de Castro Ribeiro, 

orientado pela Profª Drª. Gleimiria Batista da Costa Matos da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia;  

3 - A finalidade da pesquisa é compreender como os extrativistas da RESEX Rio Preto 

Jacundá estão inseridos na cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil. A importância 

desta pesquisa é a organização de uma cadeia produtiva da Castanha-do-Brasil na 

RRPJ inseriria trazendo sustentabilidade econômica e social aos extrativistas da 

Reserva Extrativista Rio Preto Jacundá em Machadinho D`Oeste. 

4 - No momento da coleta de dados será feito o preenchimento de um formulário com 

perguntas de questões de interesse da pesquisa. 

5 - Minha participação é voluntária, e não terei nenhum pagamento, como também 

nenhuma despesa;  

6 - Autorizo a inclusão e utilização na pesquisa, banco de dados e similares; a exibição 

localizada através de, por exemplo, eventos, painéis e painéis impressos. São 

permitidas ainda a edição, modificação, adaptação, publicação, reprodução total ou 

parcial em obra resultante desta entrevista seja dissertação, tese, artigo ou produção 

acadêmica. Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso 

acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a qualquer título que seja sobre 

direitos à minha imagem, nome e/ou voz ou a qualquer outro, assinando a presente 

autorização.  

7 - As informações que eu der serão confidenciais e serão guardadas em sigilo e 

somente o pesquisador terá acesso a elas;  

8 - Fui esclarecido (a) que não sofrerei riscos, porém poderá haver um pouco de 

desconforto no momento da entrevista;  
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9 - Como benefício terei acesso aos resultados da pesquisa, através de 

apresentações na minha comunidade;  

10 - Posso solicitar minha saída da pesquisa a qualquer momento, sem que eu tenha 

prejuízo ou penalidade;  

11 - Os resultados da pesquisa serão utilizados apenas para fins de estudo e não 

haverá material genético coletado para esta pesquisa;  

12 - Se você precisar tirar dúvidas ou pedir esclarecimento sobre a pesquisa, posso 

falar com o pesquisador principal Leonardo de Castro Ribeiro pelo telefone (069) 

99257-6856, e ou orientadora Profª Drª. Gleimiria Batista da Costa Matos 

(gleimiria@unir.br) ou ainda no Campus da Universidade Federal de Rondônia, 

Endereço: BR-364, 71631 - Porto Velho, RO - Telefone: (69) 2182-2103. 

13 - Será entregue a mim uma via deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

Após ter lido este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, eu, Sr (a) 

.........................................................................................................., e estando 

devidamente esclarecido, concordo em participar da pesquisa.  

 

Data: _____/____/_____  

 

________________________________      ________________________________ 

        Assinatura do voluntário(a)                   Pesquisador Leonardo de Castro Ribeiro 

  

mailto:gleimiria@unir.br
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APÊNDICE B -  Termo de autorização de uso de imagem e voz 

TERMO  DE  AUTORIZAÇÃO  DE  USO  DE  IMAGEM,  VOZ  E  NOME  

Eu, ____________________________________________, morador da Resex Rio 

Preto Jacundá ou entorno, comunidade ______________________________, 

autorizo, de forma expressa, o uso e a reprodução da minha imagem e voz sem 

qualquer ônus, em favor do pesquisador Leonardo de Castro Ribeiro, CPF: 

036.235.187-27, para o projeto de pesquisa de mestrado ligado ao curso de Pós-

Graduação em Administração da Universidade Federal de Rondônia. Esta autorização 

inclui todas as modalidades de utilização em todas as mídias, formatos e veículos de 

comunicação, digitais ou não, incluindo, mas não se limitando a: transmissão e 

retransmissão através de, por exemplo, televisão (TV aberta, TV por assinatura), 

satélite, celular e rádio; a disponibilização através de redes de computadores, como 

internet, intranet, e-mail, telefonia, banco de dados e similares; a exibição localizada 

através de, por exemplo, eventos, painéis, telões, cinema, displays e painéis 

impressos; a distribuição de cópias físicas através de, por exemplo, cd, dvd, blu-ray, 

fita magnética, disco ótico, pendrive, disco rígido, fonograma e impressos em geral. 

São permitidas ainda a edição, modificação, adaptação, publicação, reprodução total 

ou parcial, interatividade, dublagem e tradução. A presente autorização engloba 

igualmente qualquer alteração da imagem para uso em obra composta, utilização em 

publicidade, institucional ou não, mala-direta e promoções em todas as mídia, 

formatos e veículos de comunicação, digitais ou não. Por esta ser a expressão da 

minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser 

reclamado a qualquer título que seja sobre direitos à minha imagem, nome e/ou voz 

ou a qualquer outro, assinando a presente autorização em 02 (duas) vias de igual teor 

e forma.  

 

Machadinho D’Oeste-RO, _____ de setembro de 2021.  

 

_________________________________________________  
Nome  

 
_________________________________________________  

Pesquisador Leonardo de Castro Ribeiro  
 

  



117 
 

ANEXOS 

 

ANEXO A – Carta da ASMOREX em apoio à pesquisa   

 


