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1. Introdução

O extrativismo de espécies da biodiversidade apresenta 
historicamente uma considerável importância no modo vida 

-

um sistema complexo que traz produtos para subsistência e 

-

para um conceito mais abrangente que envolve um sistema 
socioprodutivo familiar, incluindo produção agrícola, cria-
ção de animais, pesca, conhecimentos e tecnologias sobre o 
manejo, uso e conservação  dos recursos naturais, transfor-

de crenças que sustenta o modo de vida da comunidade ex-

Os produtos extraídos de espécies vegetais nativas brasi-
leiras, além de atenderem às demandas de autoconsumo dessas 
populações, ainda fazem parte de circuitos de comercialização 
na forma in natura ou por meio de seus derivados, podendo ser 
utilizados para o consumo humano na indústria alimentícia, na 
indústria de higiene e limpeza e de cosméticos e na indústria 

et al.
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-
lações tradicionais, com foco no seu potencial econômico como 
uma estratégia de desenvolvimento para diversas comunida-

social, a assistência técnica, a facilidade de acesso ao crédito, a 
promoção comercial e a inclusão de produtos extrativistas no 

-

subvenções de produtos comercializados abaixo de preços mí-
-

mentar a renda dos agroextrativistas e garantir que tenham a 

O presente capítulo tem por objetivo analisar a imple-

lacunas que impedem o acesso das comunidades extrativis-

-
-

At-

talea speciosa

de literatura sobre a atividade extrativista na região, assim 
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como em pesquisa de campo junto a representantes de or-

-

-

mesmo tempo possui no estado uma forte organização das 
produtoras agroextrativistas por meio de entidades de repre-

2. Objetivo, funcionamento e resultados da PGPM-Bio 

2.1 Uma política a favor do uso sustentável da sociobiodiversidade

-
lidade de amparar toda a produção de grãos brasileira, com 
o objetivo de garantir estabilidade de preços, evitar perigo 

garante que o preço mínimo de cada produto por safra seja 

-

provenientes do extrativismo, como a castanha-do-brasil, a 
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-
-

brasileira, como estratégia de esvaziamentos dos movimentos 
de defesa da reforma agrária dos anos anteriores, além de bus-

primárias, e de liberação de mão de obras desse setor agrário 
-
-

-
racha, buscava atender às reinvindicações de empresários do 
setor que tentavam minimizar seus prejuízos com o processo de 
decadência do segundo ciclo da borracha, por meio de incenti-

As políticas atuais de apoio ao extrativismo, ao contrário, 
partem, teoricamente, de outra perspectiva, a de que as popu-

-

que vivem em estreita relação com o ambiente natural, depen-
dendo de seus recursos naturais para a sua reprodução socio-

extrativista, contribuindo para que ele mantenha sua atividade e 

-
dutos da sociobiodiversidade, o que foi possível com alteração 
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-

extrativistas mais conhecidas são as realizadas por pescadores 
artesanais, seringueiros, castanheiros, catadoras de mangada, 

um sistema social e produtivo peculiar, contribuindo para au-
mentar a renda dos extrativistas, de forma associada à conser-

sendo a sua segunda atividade rural, sendo as atividades agrí-

objetivo geral da política, tem-se: considerar as diversidades 
regionais de produção e conjuntura de mercado, com vistas 
à proteção dos recursos naturais e à melhoria de renda e da 
qualidade de vida dos povos e populações que utilizam os re-

estes produtos, auxiliar na organização da oferta e no ingres-
so no mercado, criar oportunidades de preços justos frente às 

ainda, o interesse de setores como a indústria de fármacos, cos-

-
cialmente apenas sete produtos, sendo eles: borracha natural 

Hevea brasiliensis Attalea funifera martius
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Orbygnia phalerata

Bertholletia excelsa Caryocar brasiliense Co-

pernicia prunifera Euterpe oleracea

 

2.2 Operacionalização da política

subvenção aos produtores extrativistas, cooperativas ou asso-

Os preços mínimos dos produtos da sociobiodiversidade 
-

cionados à mão de obra e aos materiais utilizados para a coleta 

também considerados, como o preço de comercialização nos 

-
-

da seguinte forma:

VSP = QP x (PM – PV), onde:
VSP

QP
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PM

PV

-

solicitar a subvenção apresentando os documentos exigidos 
para o recebimento líquido do valor do subsídio, dependendo 

ocorrerem operações realizadas por associações ou cooperati-
vas, no processo para receber a subvenção deverá ser anexada 

-
sado para as organizações será de acordo com a apresentação 
dos documentos, comprovando que cada produtor comercia-
lizou seu produto abaixo do preço mínimo, uma vez que o va-
lor pago em subvenção deverá impactar diretamente na renda 

A cada safra é estabelecido o limite de subvenção que po-

extrativista trabalhar com mais de um produto durante o ano po-
-

te a pesquisa de preço de cada produto para ajustar ao contexto 
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2.3 Balanço da implementação da política 

-

-
rável da renda dos extrativistas, muitas vezes maior do que o 
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-
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-
guido acessar a política com mais frequência, com destaque 

-

-
-
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-

-
-

qui e mangaba de apenas dois municípios – Santo Antônio do 

-

-
tos são extraídos, como baru, buriti, carnaúba, pequi, mangaba 
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-
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eventos, observamos que os extrativistas das áreas do bioma 

-

baru conseguem vender seus produtos em feiras na sua região, 
porém a maioria vai para outras regiões onde ocorrem feiras 
maiores para ofertar seus produtos, com preços de mercado 

2.4 Obstáculos na execução da política

-

sobre a política, que muitos ainda desconhecem e não possuem 
acesso aos dados necessários sobre como ela funciona e de qual 

busca minimizar esses gargalos é a realização de eventos que 
possam ser utilizados como forma de divulgação da política em 

-
tenção e preparação dos documentos necessários para acessar 

-
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-
to informal para atravessadores, sem nenhuma documentação 

de ser uma área de produção importante de pequi, os extrativis-
tas não sabem como obter a documentação exigida para vender 
seus produtos, nem conseguiram criar uma associação ou uma 

-
para a maioria dos produtos in natura

enquanto alguns produtos são comercializados pelos extra-
tivistas com certo grau de transformação, a exemplo do pe-

nessa região, o pequi é entregue muitas vezes às cooperativas 

-

120 de lascas de polpa de pequi conser-

práticas de comercialização dos extrativistas dessa região, a 
-

tivistas de pequi, mesmo que o preço de venda de seus pro-
dutos, no período da safra, geralmente seja inferior ao preço 

início da política considerava como preço mínimo a venda so-
mente do fruto, porém a amêndoa é a forma mais comumente 



465Capítulo 11
A implementação da Política de Garantia de Preços Mínimos [...]  
Janaína Diniz, Evaristo Neto, Stéphane Guéneau, Luis Morais

Assim, conforme eram aprofundadas as informações sobre 
as cadeias da sociobiodiversidade, novos produtos passaram 

-
duto em todo o território nacional, como é o caso da juçara e do 

Tabela 1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 

Andiroba 
     

Oeste
       

Oeste, 

 
e Sudeste

       

natural  
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 

do-brasil 
com casca

Juçara 
Sul e 
Sudeste

   

   

Oeste e 
Sudeste  

  

Sudeste 

Oeste
   

         

Sudeste 

Oeste
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Outra mudança aconteceu com o baru, incluído na política 
-

tivistas que poderiam acessar a política através da produção do 

-
-

existia um maior mercado na comercialização da sua amêndoa 

-

-

-
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através de uma cooperativa, e poucos estão inseridos nos cir-
cuitos formais de comercialização, fator que impede o acesso 

-

3. Implementação da PGPM-Bio: o caso do babaçu no 
Maranhão

3.1 Caracterização da socioeconomia do babaçu no Maranhão

Attalea speciosa; Orbinya speciosa, Orbinya mariana 

ou Orbinya phalerata

porções territoriais correspondentes às áreas de transição entre 

-

da ação antrópica resultante do desenvolvimento de atividades 

-
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torno da exploração da palmeira de babaçu por meio de regime 

geógrafo brasileiro Orlando Valverde (1957) denominou de civiliza-

ção do babaçu,121 que com o passar dos anos, movida por uma série de 

circunstâncias econômicas, políticas e sociais, desdobrou-se em uma 

amêndoa extraída do fruto da palmeira. 
122 a 

coleta e a quebra do coco babaçu acontecem ao longo de todo 
-

devido ao alto grau de concentração fundiária presente nas re-
giões onde se desenvolveram mercados de amêndoa de babaçu, 
em geral a coleta do coco é feita em áreas de terceiros, médios e 
grandes proprietários, geralmente pecuaristas que, desde a va-
lorização da amêndoa de babaçu no mercado de óleos láuricos, 

serem resistentes, forneciam material abundante para feitura de cercas e paredes das casas 

leite de coco e um óleo que podia ser utilizado tanto no preparo de alimentos quanto para a 

coco babaçu é também considerada pelas famílias como mais leve que as orientadas para 
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passaram a controlar o acesso às palmeiras, por meio de inú-

de mecanismos de subordinação da mão de obra das famílias 
extrativistas123

-

-

Tabela 2

Unidade Brasil Maranhão Piauí Tocantins

ação política de movimentos e associações de representação das quebradeiras de coco, 

asseguram o direito de acesso aos babaçuais em áreas públicas e privadas, para famílias 
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Unidade Brasil Maranhão Piauí Tocantins

3.2 Implementação da PGPM-Bio no Maranhão: entre mediação 
virtuosa e intermediários oportunistas

A amêndoa de babaçu esteve entre os sete produtos que 

desde o primeiro momento, permanecendo ao longo de todo o 
seu funcionamento, sempre despontando com o maior número 

-
nab, da área de ocorrência da palmeira de babaçu no país, além 

-
ará acessaram a política, ainda assim de modo pouco expressi-
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amêndoa de babaçu vinha vivenciando uma trajetória decrescen-
te há pelo menos duas décadas– tendência que continuou até os 

-
ção de fatores relacionados a aspectos ambientais, econômicos e 
socioculturais vem contribuindo para a queda na produção de 

-
cional de amêndoa de babaçu vem sendo tensionado pela con-
corrência de outros óleos láuricos importados, especialmente os 
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concorrência tem se dado a partir de plantas oleaginosas culti-

-
timentos em outras commodities sobre as áreas de babaçuais, 
como a pecuária, a soja e a celulose, que implicou na supressão 

-
-

naram um enfraquecimento da cadeia, repercutindo no valor 
do preço pago pelo quilo de amêndoas às famílias produtoras 
primárias, que fora rebaixado, tornando a atividade de quebra 

-
no do envelhecimento da população rural, caracterizado pela 
saída da população jovem das atividades e espaços rurais, tam-
bém tem contribuído para a diminuição da atividade de quebra 

certa penosidade e remunera mal, os mais jovens têm se afasta-

o preço de mercado do quilo de amêndoa pago às quebradeiras 
-

-

diretamente em sua conta corrente ou ordem bancária ou por 
-

mercializam os produtos dos seus associados, recebem os valores 
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A análise dos aspectos empíricos do processo de operaciona-
lização da política tem chamado a atenção para a atuação de me-

diadores e intermediários

se dá por meio dos circuitos de comercialização regidos pelos 
-

tanto dos mediadores quanto dos intermediários, é consequência da 
complexidade dos meios sociotécnicos124 -
tes à política, que se expressam na forma do aparato burocrático 

-
cessário à operacionalização da política, e nos objetos e expertises 
necessários para manuseio de softwares, sistemas operacionais, pe-

O acesso à política exige a apresentação de uma série de docu-
mentos, preenchimento de cadastros e realização de procedimen-

por meio de sistemas informatizados cuja disponibilidade e ma-
-

a ser dado pelas extrativistas consiste na inscrição no Sistema de 

partir dessa teoria, os autores reformulam o problema da ordem social ao atentarem para os 
fenômenos referentes à composição progressiva e performativa de um mundo comum de 
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-
nibilidade de computador, internet de boa qualidade e uma pes-
soa com conhecimentos em informática e da terminologia, tanto 

Figura 1: O percurso das quebradeiras de coco para acessar a 

-
res que aqui denominamos mediadores -
ganizações representativas das produtoras extrativas como os 

-
namos intermediários -
cidos ou que tenham se estruturado como tal, por vislumbrarem 
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mediadoras,125 o protago-
nismo destas organizações se deu tanto no que se refere ao as-
sessoramento direto das quebradeiras de coco para lidar com 
os procedimentos operacionais da política quanto na negocia-

agências estatais envolvidas na operacionalização da política 
-

gação e esclarecimento sobre a própria política, aliado ao apoio 
no sentido de habilitar as quebradeiras de coco para o acesso a 

aquelas que implicaram a disponibilização de suas estruturas e 

-
ram, a partir dos gargalos apresentados no cotidiano das ope-

de execução da política, em especial no que diz respeito à ele-

126 

chamados intermediários

sentido, observou-se situações em que os comerciantes compra-
dores de amêndoas passaram a se disponibilizar para organizar 

estudos consistentes sobre os valores dos custos de produção relacionados ao processo 
de extração das amêndoas pelas famílias de quebradeiras de coco, que demonstravam a 
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a documentação de grupos de quebradeiras de coco para acessar 
intermediários ofereceram prestações de serviços 

para fazer os cadastros e emitir documentos, serviços pelos quais 

-
des de representação e assessoria das quebradeiras de coco pos-

-
mais, sob o controle administrativo e político dos intermediários 

grande medida, resultou em ações sem nenhum controle social 

fraudes que prejudicavam tanto as quebradeiras, uma vez que 
estas não recebiam os valores devidos, como também lesavam 
o erário público, visto que havia denúncia de elaboração de no-

para alguns comerciantes ou políticos locais, que passaram a tra-
balhar com a comercialização da amêndoa de babaçu a partir da 

os intermediários

amêndoa, em razão da posição dominante na cadeia produtiva 
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para o atravessador, ainda é uma vantagem comercializar neste 

-

como um elemento que proporciona o surgimento ou reforço 
-

Quadro 1

atravessador

 
Situação 1 - venda ao atravessador, sem 

acesso à PGPM-Bio  
R$/kg

 

 

 
Situação - 2 venda ao atravessador, com 
acesso à PGPM-Bio

A 

atravessador
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-
monte das políticas de apoio à agricultura familiar e à agroe-

et al. -

-

-
tudo em áreas de produção altamente concentradas, com alguns 

-
vistas localizados em regiões com volumes de produção signi-

as cadeias são informais, e os extrativistas não têm condições 

fatores que vão além da simples falta de informação dos extra-

-
dos de mercado que levam pouco em consideração as situações 
reais e peculiares de coleta e de transformação de produtos em 
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alguns lugares, como várias áreas-chave de produção no estado 

pessoas envolvidas na atividade primária de produção de amên-

foi pouco expressiva numericamente, pois, de acordo com as 
organizações ligadas às famílias que praticam o extrativismo do 

acessado a política, na maioria das vezes de forma intermitente, 

-

conseguiu intervir na estrutura de comercialização da cadeia 

quebradeiras de coco e os atravessadores em uma relação de 
poder muito assimétrica, na qual as primeiras apresentam forte 

-
tação do alcance da política em si, no sentido de ser acessada 

-
culdades inerentes à sua estrutura de governança, caracterizada 
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