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PMFS de baixa intensidade, comumente realizado por comunidades tradicionais, muitas experiências têm baixo investimento tecnológico. Atividades manuais 

Ituxi, Lábrea-AM. A área total da Unidade de Manejo Florestal é de 1.403,53ha. A área destinada para o teste corresponde à 1ª Unidade de Produção Anual, 

transporte de pranchas de madeira. O uso desses equipamentos, por serem de pequeno porte e ágeis, é uma boa alternativa de aplicação para o manejo de baixa 

intensidade, em que a aquisição de tratores convencionais se torna inviável. Microtratores e motocicletas têm como principais características a acessibilidade de 

preços de aquisição, baixo consumo de combustível e custos reduzidos de manutenção. Também a diminuição do esforço físico para a realização da atividade 

manejador.

Equipment for drying shell-on Brazil nuts in family extractive operations / 
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o custo de adoção e a disponibilidade local de energia, infra-estrutura e mão-obra. Este estudo apresenta resultados da avaliação, em conjunto com produtores 

extrativistas, dos seguintes equipamentos de secagem de castanha-da-amazônia: 1) secador a ar quente (troca de calor indireto) por convecção natural, instalado 

na RESEX Chico Mendes (Acre), com capacidade para secagem de 200 a 300 litros de castanha com casca; e 2) paiol solar para secagem e armazenamento, 

construído em madeira, com câmara de aquecimento coberta com telhas translúcidas, instalado na RESEX Cajari (Amapá), com capacidade para 3000 litros 

e de melhor aparência, atributos desejados pela comunidade por facilitar o transporte e manuseio e, consequente, agregar valor. Ajustes nos equipamentos 

deverão ser realizados para que o produto atinja os padrões de qualidade e segurança normatizados, possibilitando renda às famílias extrativistas e garantindo 

a sustentabilidade da atividade.
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A coleta da  castanha-da-amazônia  envolve grande número de pessoas, que tem nesta atividade uma importante complementação da renda familiar. Apesar 

desta importância, a atividade precisa ser cada vez mais valorizada e  valorada.  A dinâmica de coleta da castanha envolve um grande esforço laboral, com 

geotecnologias, com enfoque em análise de redes. Um estudo de caso foi realizado em um castanhal de aproximadamente 145 ha, localizado no município de 

Epitaciolândia, Acre, onde se aplicou a metodologia para acesso a 115 castanheiras produtivas, Na geração de trilhas otimizadas, superfícies de custo (tempo) 

são obtidas, as quais permitem o cálculo do tempo gasto na atividade de coleta da castanha, incluindo deslocamentos no terreno até as  árvores produtivas, 

da diária local, resultou em um custo com mão-de-obra de aproximadamente R$ 1.650,00. O estudo demonstrou ser possível contribuir para a valoração da etapa 

Approach to estimating fruit production in native populations of Euterpe precatoria Mart. palms in southwestern Amazonia: 
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produtiva, a redução da contaminação e o melhor rendimento no processamento nas usinas, por outro, um conjunto de fatores restringem seu uso. Este resumo 

Peru e Bolívia. A pesquisa aborda elementos sobre o processo de transferência de tecnologia, sua apropriação e os fatores que interferem na tomada de decisão 

do extrativista sobre a adoção das diretrizes técnicas de manejo. O estudo se baseou em observações em campo e narrativas de manejadores de castanha. 

Entretanto, nas etapas de coleta e pós-coleta, as BPM apresentaram baixa adoção em virtude de fatores como não diferenciação de preço para o produto 

manejado; elevada concorrência de compradores na região da tríplice fronteira; baixa capacidade de gestão das associações de produtores para buscar mercados 
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