
Manter a floresta em pé
é um bom negócio
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Comunidades Extrativistas



Comunidades Extrativistas
(Povos Indígenas e  populações Tradicionais)

• Almeida 2004 – Na
Amazônia existem 778.000
mil castanheiros e que
manejam 14 milhões de
hectares com ações de
extrativismo comunitário.

• IBGE- Censo 2010: Castanha
do Brasil – R$ 69 Milhões de
reais;



Disputa de modelos  
na Amazônia



Rondônia: Um estado de oportunidades:

RO: 87 áreas protegidas - 14.970.058,15 ha - 63 % de sua extensão
territorial.

Essas áreas são habitadas por mais de 15.000 pessoas.

Há no estado aproximadamente 40 associações de povos
tradicionais (RESEX ) e 50 associações de povos indígenas.

Levantamento preliminar Pacto: 1.662 toneladas de castanha com
casca – 67% produção indígena e 33% produção de seringueiros

A EMBRAPA estima uma produção de 3.000 toneladas de
castanha do Brasil /ano

Castanha com casca - R$13.5 a R$18 milhões de
reais/ano.(base de R$4,50 a R$6,00 / kg)

Castanha em Amêndoas – 1.000 ton : R$ 27 a R$ 34.5 milhões
(R$ 27,00 a R$ 34,50 /kg)

Potencial de renda gerada: R$ 40,5 a R$ 52.5 milhões de
reais/ano



▪ Surgiu em 2003 com o PNUD

▪ Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip)

▪

▪ Possui uma tecnologia social reconhecida pela Fundação Banco do Brasil (FBB);

▪

▪ atua com 10 terras indígenas e 4 reservas extrativistas em RO e MT

▪ 3 milhões de hectares com uma população de 5.000 pessoas;

▪

▪ Apoiamos a produção e comercialização de mais de 5.000 ton. de castanha, 9.76

milhões de reais

▪ Gestão de 3.17 milhões de reais do PAA nos últimos 14 anos.

▪

▪ Integra uma rede de organizações que visa estruturar a cadeia de valor da castanha

do Brasil na Amazônia.



Missão
Viabilizar geração de renda aos 
povos indígenas e tradicionais a 

partir da floresta em pé

Foco
Estruturação de Cadeias de 

produtos da Sociobiodiversidade, 
tendo a castanha como carro 

chefe da Iniciativa



Pilares de Atuação
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Qualificação do 
Processo Produtivo

Implementação de 
Infraestruturas

Agregação de Valor
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1º PILAR: APOIAR AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PARA O MANJEO DAS BOAS PRÁTICAS AFIM DE 

QUALIFICAR O PROCESSO PRODUTIVO – NAS ALDEIAS E COLOCAÇÕES

✓ Reuniões de planejamento com

lideranças, lideres de grupo e

Associações

✓ Intercâmbios de experiências relacionados à 

qualidade do produto

✓ Realização de oficinas de boas práticas afim 

de padronizar a qualidade do produto de

acordo com as exigências fitossanitárias

✓

✓ Realização de oficinas sobre gestão

de Associações

Custo de Produção



Texto do rodapé aqui 11

2º PILAR: ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DOS MEIOS DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO SELEÇÃO E SECAGEM 

DA CASTANHA

✓ Apoio na via de acesso a coleta,

manejo e limpeza de Castanhais

nativos

✓ Melhoria dos meios de transporte

terrestre e fluvial

✓ Adequação e construção de unidades

de armazenamento e beneficiamento

da castanha

Entreposto
300

Barracão
270 398

Mini Barracão
96 72

Mesas seleção e secagem
64 48

Reforma
270



✓ Comercialização da produção a preços mais justos, apoiando na

prospecção de mercados

✓ Apoio à obtenção de recursos do PAA - CONAB –

Formação de estoque da Castanha do Brasil

- Criação do PAA estadual, Lei 3.993 de 14 de

Março de 2017

✓ Apoio a Formação de Estoque por meio de Capital de Giro

✓ Certificação Orgânica e Laudos de Aflatoxina afim de obter

melhores Preços praticados na região

✓ Criação da Rede da Floresta, parcerias comerciais

3º PILAR DE ATUAÇÃO – AGREGAÇÃO DE VALOR - COMERCIALIZAÇÃO E ACESSO A POLÍTICAS

PÚBLICAS

Castanha

PAA-Formação de Estoque

Safra 2013-2014 Safra 2014-2015 Safra 2015-2016

Apoio e acesso de 231.000,00 (Duzentos e trinta e um mil reais)
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Safra 2013-2014 Safra 2014-2015 Safra 2015-2016

Preço praticado nas safras

T.I Igarapé Lourdes T.I Rio Branco T.I Zoró



Apoio ao Acesso a Politicas e Programas Públicos de incentivo ao 
extrativista

Principais resultados:
✓ Garantia de Estoque;
✓ Autonomia para os povos;
✓ Tempo para o melhor mercado;
✓ Preço justo para  as comunidades;
✓ Fortalecimento das Associações 

envolvidas;
✓ Autonomia na gestão 

socioeconômica;
✓ Apoio ao acesso de mais de um 

milhão de reais ao longo de todos 
esses anos.

SAFRA 2014/2015
✓ R$ 500.000,00 (GARANTIDO)
✓ R$ 250.000,00 (PREVISTO)

PRINCINPAIS DIFICULDADES:
✓ Novas regras da Conab para 

acesso ao programa;



0
10
20
30
40
50
60
70
80

Toneladas de Castanha Safra

Toneladas de Castanha Safra

Acesso ao PAA-Formação de 
Estoque

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃODA CASTANHA NA RESEX GUARIBA ROOSEVELT

Preços evoluíram na região de R$ 0,50 para R$ 8,35 / kg da castanha com casca



ACESSO A RECURSOS DO PAA-FORMAÇÃO DE ESTOQUE 2012-2017

OBJETIVOS 
ALCANÇADOS

ASSOCIAÇÃO DA 
RESEXCONAB

PAA-
Formação
Estoque

Preço justo decidido 
com os produtores e 

associação

Fortalecimento  
organizacional

Formação de Estoque

Estratégia de 
comercialização

Resultados financeiros da operação 
revertidos para capital de giro da 

borracha e manutenção de 
atividades da Associação

Mais de 712 mil Reais em 04 acessos.

2012/2013 – R$ 33,00 – R$ 21.000,00
2014/2015 – R$43,00 – R$ 46.000,00



4º PILAR: Melhorar a Gestão dos Negócios da Floresta





Atores  dentro da rede

7 Associações dos povos indígenas e tradicionais:

- Gestão da organização social junto aos grupos de 
castanheiros;

- Apoio na definição dos critérios da repartição de 
benefícios

Pacto das Águas:

- Implementação e desenvolvimento de tecnológicas sociais 
(ATER, Infra estrutura, etc)

- Realiza os plan. estratégicos de cada safra da castanha;
- Definição de custo de produção e  valores pagos aos  

castanheiros,
- Articula os processos de acesso aos mercados  formais e 
institucionais;
- Assessora lideranças e associações na definição de critérios e 
no planejamento para a repartição de benéficos para cada 
povo/ente.

Doadores para composição do fundo:

Acertados:
BNDES – FAM: R$ 100.000,00
USFS – R$ 365.000,00 + R$ 100.000,00
Em perspectiva:
USAID Edital – R$ 600.000,00
CLUA – R$ 700.000,00

*** USAID – Elaboração de contrato com instituições do
sistema financeiro – Cobre 50 % de possíveis
inadimplências

Grupos de castanheiros
Manejo de aproximadamente 57 castanhais e 22.000
castanheiras nativas com a produção estimada de 600
toneladas de castanha com casca para a próxima safra





Rede da Floresta
Safra da Castanha 2017/2018

- RESEXs do Rio Cautário e Rio Ouro 
Preto

- Terra Indígena Rio Branco
- 4 Associações
- 130 famílias,  202 castanheiros,            

- 493 toneladas castanha com casca,     

- R$ 490.000,00 mil reais recursos 
capital de giro (PAA e USFS)
- Preço médio de venda R$ 5,13 / kg
- Renda gerada: R$ 2.5 milhões de reais



Cooperativa de 
crédito

Gestão fundo 
rotativo

Grupos de 
castanheiros 

Zoró

150 cast

Grupos de 
castanheiros T.I 
Igarapé Lourdes

192 +115 cast

Grupos de 
castanheiros T.I 

Rio Branco

291 cast

Grupos de 
castanheiros 

RESEX Cautário

41 cast

Grupos de 
castanheiros 

RESEX Rio Ouro 
Preto

120 cast

Pacto das Águas

Agencia líder dentro da rede

Coordenação  ATER, Gestão dos 
estoques e comercialização

Associações

7 associações 

Gestão social grupos castanheiros

Primeiro Levantamento 868 castanheiros

- Realização dos
planejamentos
estratégicos;

- Definição de custos de
produção e de preços de
venda por grupo

- Definição do numero de
castanheiros por grupo que
terão acesso a crédito

- Associações: apoiam a
gestão social do manejo e
da formação de estoques

- Pacto das Águas:
- CNPJ com inscrição

estadual, assessoria no
controle dos estoques e do
cadastro dos castanheiros,
prospecção de mercados e
elaboração de contratos

- Gestão do fundo rotativo:
- Recursos externos de

projetos
- Liberação de crédito para

os castanheiros

Sustentabilidade aos negócios da Floresta 
“Fundo Rotativo”  .

140 ton. 92,5 ton. 100 ton. 170 ton. 140 ton.



Algumas redes de cooperação na Amazônia que operam com a 
cadeia produtiva da castanha 

U$ 50 M
2016 - 2021

R$ 150 M
2019 - 2021

R$ 180 M
2019 - 2021

Recursos Acessados pelo Pacto das Águas

FAM 8.700.000,00

PETROBRAS 15.000.000,00

USAID/USFS 800.000,00

FBB 500.000,000



Impactos da iniciativa para os povos e para a Amazônia
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❑ Constituição 
de um Arranjo 
para 
consolidar a 
cadeia de 
valor da 
Castanha do 
Brasil no 
estado de 
Rondônia

❑ A Iniciativa é 
reconhecida 
por povos e 
compradores

❑ Preços pagos 
são 
superiores ao 
custo de 
produção e os 
maiores pagos 
na Amazônia

❑ A rede da Floresta 
possui um fundo 
rotativo

❑ Ampliação da 
iniciativa para 
outras áreas e 
outras cadeias 
do estado de 
RO



OBRIGADO

Domingos Sávio Gomes

Coordenação de Projetos

saviogomes@pactodasaguas.org.br

069 999745051

http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Pacto-da-Floresta/

https://www.pactodasaguas.org.br/

https://www.pactodasaguas.org.br/

