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RESUMO

Este artigo pretende analisar o potencial da Política de Garantia de
Preços Mínimos (PGPM) para os produtos da sociobiodiversidade,
com enfoque para castanha-da-amazônia (Bertholletia excelsa
H. B. K. (LECYTHIDACEAE), entendendo-a como instrumento
para fortalecimento desta cadeia produtiva e melhoria da
remuneração do produtor. Em pesquisa realizada em 2006
(questionários semi-estruturados e entrevistas), com 144
famílias pertencentes a 22 comunidades locais representativas
da quase totalidade da produção dessa mesma castanha existente
no Amapá, verificou-se que existem muitas diferenças entre
os produtores em relação ao volume de produção (2 a 720
hectolitros), os custos de produção (R$0~R$3.732), o valor de
venda do produto (R$24~R$1 05 o hectolitro) e a renda líquida
(R$75~R$22.000). Neste cenário, considerando o salário
mínimo vigente na época (R$350,00), verifica-se que 76,4%
das famílias obtiveram rendimento anual abaixo de um salário
mínimo mensal. Isto levando em consideração que a castanha é
o único produto que fornece a essas famílias renda monetária, às
vezes complementada com os excedentes da produção agrícola
de subsistência. Utilizando como parâmetro a produção de 2006,
o preço mínimo fixado pelo governo federal em 2009 (R$52,49/
hl) e o salário mínimo vigente (R$465,00), pode-se observar que
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81,3% das famílias obteriam rendimento líquido mensal abaixo
do salário mínimo. Os resultados indicam que os castanhais
estão mantendo a sustentabilidade ecológica, porém sem prover
sustentabilidade econômica e social para as famílias. Isto explica
o declínio da produção, posto que a atividade extrativista não
tem sido atrativa para as novas gerações que buscam novas
alternativas de melhoria de qualidade de vida.
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