CADEIAS PRODUTIVAS
Produtos
Florestais

Descrição

MANEJO
FLORESTAL

Uma das alternativas para a manutenção da floresta
em pé é a valorização de atividades que
possibilitem o uso de recursos naturais em harmonia
com a conservação ambiental. O manejo
sustentável de pequena escala estimula a
legalidade e a segurança da atividade florestal, ao
mesmo tempo em que serve como importante
referencial para ampliar a discussão dos
mecanismos de licenciamento ambiental e
certificação florestal.

MANEJO DE
CASTANHA DA
AMAZÔNIA

MANEJO DO
AÇAÍ

Produto florestal de grande potencial econômico
para a Amazônia e Brasil, tendo uma produção
bastante significativa nas UC de uso sustentável, por
ser tradicionalmente um produto muito apreciado
pela culinária regional, em virtude de seu grande
valor nutricional.

O extrativismo do açaí é uma atividade tradicional
da Amazônia que está relacionada principalmente
a segurança alimentar. Nos últimos anos, uma
grande demanda local e com crescente mercado
no sudeste do Brasil e no exterior, tornou sua

Oportunidades de pesquisa

a. Tecnologias inovadoras para aumento
de qualidade e eficiência do corte
madeireiro.
b. Consolidação de requisitos e critérios
para certificação florestal.

Localidades

RDS do Rio Negro
FE Maués

a. Consolidação da potencialidade da
cadeia produtiva da castanha através
da implementação de modelos de
boas práticas de manejo.
b. Tecnologias inovadoras para
monitoramento e escoamento do
produto.

RDS Juma
RDS Canumã
RDS Piagaçu-Purus
RDS Catuá-Ipixuna
RDS Mamirauá
RDS Amanã

a. Consolidação da potencialidade da
cadeia produtiva do açaí.
b. Tecnologias inovadoras para geração
de energia segundo demanda de
armazenamento do produto final.

RDS Juma
RDS Amapá
RDS Cujubim
RDS Madeira

comercialização promissora na geração de renda
alternativa para comunidades ribeirinhas.

c. Tecnologias inovadoras para captação
e purificação de água para uso na
cadeia produtiva.

a. Boas práticas de beneficiamento do
insumo para venda direta.
b. Tecnologias inovadoras para manejo
em campo de coleta e secagem dos
frutos.
c. Tecnologias inovadoras para captação
de água para lavagem de sementes.

ÓLEOS VEGETAIS

A expressiva demanda de óleos vegetais, como
andiroba, copaíba e murumuru, para o mercado
crescente de cosméticos e fitoterápicos, tornou a
cadeia uma importante alternativa para a geração
de renda sustentável para as populações ribeirinhas
das UCs, aliada assim à conservação ambiental.

MANEJO DE
GUARANÁ

Como incentivo à geração de renda sustentável no
cultivo familiar do guaraná, estimula-se a
recuperação de áreas de produção já existentes,
evitando a derrubada de novas áreas de mata
virgem para o plantio da árvore do fruto.

a. Técnicas de controle biológico de
pragas, garantindo aumento da
produtividade.
b. Melhoramento genético para aumento
da resistência do fruto contra pragas e
doenças.

MANEJO DE
CACAU

Fonte de renda na RDS do Rio Madeira, o manejo do
cacau visa o apoio às práticas com foco no
monitoramento e recuperação da capacidade
produtiva da região, afetada pela rigorosa cheia de
2014.

a. Boas práticas de manejo e elaboração
de subprodutos a partir do fruto.

FARINHA E
AGRICULTURA

Apoio a produção familiar de farinha de mandioca,
além de pequenos roçados de banana, melancia,

a. Avaliação do diagnóstico produtivo da

RDS Uacari
RDS Piagaçu-Purus
Resex do Rio
Gregório

RDS Juma
RDS Amapá
RDS Cujubim
Resex do Rio
Gregório
RDS Uacari
RDS Piagaçu-Purus
RDS do Rio Negro
RDS Catuá-Ipixuna
FE Maués
RDS Amapá

FE Maués

RDS Madeira

RDS Juma
Resex do Rio

FAMILIAR

abóbora, maracujá, como estratégia de
erradicação da fome e incremento sustentável de
renda nas comunidades ribeirinhas.

Produtos
Pesqueiros

Descrição

MANEJO DE
PIRARUCU E
PESCA

Pesca extrativista de pirarucu é uma importante
atividade comercial na Amazônia, desenvolvida
secularmente pelas comunidades ribeirinhas, através
do desenvolvimento de metodologia pioneira para
o manejo comunitário da espécie na região,
possibilitando a expansão das áreas manejadas,
aumentando assim o número de pessoas
beneficiadas pela obtenção do recurso.

atividade familiar como fator
econômico.
b. Boas práticas de manejo e produção
dentro da gestão de produção familiar.
c. Tecnologias sociais fornecendo maior
agilidade e eficiência na gestão de
produção familiar.

Objetivo das propostas

a. Boas práticas de manejo, promovendo
conservação e estímulo à proteção de
lagos, pelo controle dos estoques.
b. Técnicas de monitoramento e
contagem de cota anual de pescado.

Gregório
RDS Canumã
RDS do Rio Negro

Localidades

RDS Piagaçu-Purus
RDS Mamirauá
RDS Amanã
RDS Madeira
RDS Cujubim
RDS Canumã
RDS Uatumã
RDS Catuá-Ipixuna

