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COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE
OSTRAS DE CANANÉIA (COOPEROSTRA)

Brasil

RESUMO DO PROJETO

FATOS-CHAVE

A Cooperativa dos Produtores de Ostra da Cananéia é uma
organização comunitária baseada na Reserva Extrativista
do Mandira no estuário da lagoa da Cananéia em São
Paulo. Fundada em meados da década de 90, a partir
de intervenções estatais que objetivavam melhorar a
sustentabilidade, a viabilidade e a qualidade da higiene da
colheita artesanal das ostras em Mandira, a iniciativa cresceu
rapidamente para incorporar as comunidades coletoras em
todo o estuário da Cananéia.

VENCEDOR DO PRÊMIO EQUATORIAL: 2002
FUNDADA: 1997
LOCALIZAÇÃO: Estuário da Cananéia, sul de São Paulo
BENEFICIARIES: Comunidade quilombola do Mandira
BIODIVERSIDADE: Florestas de manguezais, diversidade
genética de ostras

O trabalho da cooperativa é focado em conciliar a colheita
de ostras com a conservação da diversidade biológica dos
manguezais da região. Processos e tecnologias inovadoras,
incluindo criadouros de ostras e uma estação de
tratamento, foram introduzidos para aumentar o valor das
ostras e disponibilizar a sua colheita durante todo o ano, ao
mesmo tempo em que a criação da cooperativa permitiu
aos coletores superar os vendedores intermediários e obter
preços mais justos para seus produtos.
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Antecedentes e Contexto

Aumentando colheitas, diminuindo o bem-estar local

A cooperativa dos produtores de ostra da Cananéia – Cooperostra
– trabalha para promover a gestão sustentável dos ecossistemas
dos manguezais no estado brasileiro de São Paulo, em especial
na colheita artesanal de ostras. O projeto é baseado no complexo
estuário da lagoa da Cananéia, Brasil, um dos estuários mais
diversificados do mundo em termos biológicos e Patrimônio Natural
da Humanidade da UNESCO.

As intervenções no estuário da Cananéia começaram em resposta
à exploração comercial nos manguezais locais e especialmente, à
colheita excessiva da ostra Crassostrea brasiliana. Os viveiros naturais
das ostras na região estuaria da lagoa estão na parte norte da ilha da
Cananéia estendendo-se pelo sul, pela costa da baía de Trapandé e
do canal de Ararapira e entrando na região contígua de Paranaguá,
no estado do Paraná. A extração excessiva de ostras nos manguezais
ocorreu durante décadas e gerava um impacto negativo no sustento
e no bem-estar da população local. A ostra é um dos principais
recursos naturais utilizado pelas comunidades tradicionais do
município, tanto para venda quanto para consumo.

Localizado no sul de São Paulo, o total da área entremarés coberta
pelo sistema estuarino de toda a Lagoa da Cananéia é equivalente
a aproximadamente 90km2. Os manguezais dominam essa área
entremarés da Cananéia: o manguezal vermelho (Rhizophora
mangle) está localizado junto as margens e apoiado por bacias
dominadas pelo manguezal branco (Languncularia racmosa). O
manguezal preto (Avicennia schaueriana) também é encontrado de
maneira intercalada nas florestas das bacias.

Antes da criação da Cooperostra, o sistema de produção da ostra
entre os agricultores e extrativistas da região era baseado na mãode-obra familiar. Os salários eram ditados por intermediadores e
as comunidades não possuíam contato direto com os mercados
para os quais as ostras eram vendidas. A exploração comercial e a
produção das ostras aconteciam quase inteiramente de maneira
ilegal, visto que os requisitos fiscais, sanitários e jurídicos estavam
sendo ignorados. Os baixos rendimentos dos produtores estavam
forçando as famílias à sobre-explorar os viveiros naturais de ostras.
Essa situação foi agravada pelo fato de comunidades vizinhas
estarem infringindo o território local em busca de recursos naturais
comercializáveis, ameaçando qualquer potencial sistema de gestão
baseado na comunidade.

No centro do estuário está a comunidade do Mandira, que contém
aproximadamente 30 famílias totalizando cerca de 130 pessoas. A
comunidade é remanescente dos quilombolas (antigos escravos)
que ocupam a terra desde o século XIX. Rodeado por um mosaico
de áreas protegidas, incluindo o Parque Estadual da Jacupiranga e a
Zona Federal de Proteção da Vida Selvagem, o lugar tem sido uma
das áreas mais produtivas do estuário para a colheita de ostras.
Tradicionalmente, a comunidade se baseou em grande parte nesse
meio de subsistência, com a produção de ostras constituindo
aproximadamente 90% do rendimento das famílias durante os
anos 80 e 90. A Mandira foi assim o foco dos esforços das agências
governamentais para melhorar a colheita sustentável na Cananéia
a partir do final dos anos 80, o que culminou no estabelecimento
da Cooperostra em 1997 e na Reserva Extrativista do Mandira em
2002. Atualmente, a cooperativa reúne as comunidades locais de
colheita de ostra de toda a região, fornecendo suporte técnico para
promover uma melhor colheita, produção e comercialização.

Dados dos anos 70 estimam uma produção anual de cerca de
300 toneladas de ostras da Cananéia, com uma produção mensal
média de 25 toneladas ou 35.000 dúzias de ostras. Dados de 1998,
obtidos a partir de uma pesquisa realizada junto aos extrativistas
locais, revelaram uma produção média mensal de 76.220 dúzias.
Esse aumento de mais 100% na produção pode ser explicado por
um aumento na demanda dos principais setores de consumo,
baixos retornos financeiros para os coletores de ostras e aumento
da exploração em períodos de baixa taxa de emprego e declínio
econômico.
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Apesar do aumento na produção, a condição e a qualidade de
vida da população local empenhada na extração de ostra pouco
mudaram. A cadeia produtiva do suprimento que emergiu não
beneficiava a população local. Um estudo do mercado consumidor
da ostra feito em 1998, revelou que uma dúzia de ostras, comprada
por um “intermediário” dos produtores por em média menos de
R$1,00, era vendido para os restaurantes da capital de São Paulo
e da costa por mais de R$15,00. Os moradores da comunidade
frequentemente apontaram a situação humilhante que enfrentavam
durante o processo de comercialização, quando os preços e as
quantidades a serem produzidas eram ditados por intermediários.
Essa situação que retira totalmente a autonomia sobre o processo de
produção, uma autonomia normalmente altamente valorizada pelas
populações que lidam diariamente com ciclos naturais.

locais para proteger e garantir essa produtividade. A comunidade
desenvolve procedimentos mais rigorosos do que em outras áreas
na colheita de ostras para proteger o banco e a diversidade genética
das populações endêmicas de ostras. O lugar também representa
um laboratório onde a comunidade pode realizar experimentos com
novas técnicas de gestão e tecnologias e com o desenvolvimento de
ações culturais, educacionais e de saúde.
Houve um período de desenvolvimento de oito anos entre a
proposta da reserva, em 1994, e sua criação oficial em dezembro
de 2002. Durante este período, vários processos de planejamento
foram liderados por uma coalizão de agentes locais e regionais.
Representando o governo, a equipe de coordenação incluiu
peritos da Fundação Florestal de São Paulo, do Instituto de Pesca,
da Fundação Instituto de Terras do Estado São Paulo (ITESP), e do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), enquanto que a criação da reserva foi financiada
pelo Ministério do Meio Ambiente. A comunidade do Mandira foi
representada por membros da diretoria da Associação de Moradores
da Reserva Extrativista Mandira (REMA).

Além do fraco rendimento econômico para os produtores locais, a
colheita das ostras ocorria sem os padrões federais de qualidade e
higiene. Visando a assegurar a reprodução e o rejuvenescimento
sustentável das ostras, a Agência Brasileira para o Meio-ambiente
estabeleceu diretrizes e sanções sobre a temporada de colheita e o
tamanho mínimo de captura. No que diz respeito à temporada de
colheita, há uma proibição na extração de ostras do manguezal de
dezembro à fevereiro, quando ocorre a principal época de reprodução
das espécies. Com relação ao tamanho, há uma proibição durante
todo o ano na colheita de ostras menores do que 5 cm e maiores
do que 10 cm. Como se poderia prever, a maior demanda por ostras
ocorre durante os meses do verão, quando há a menor oferta e
quando a colheita nos manguezais está proibida. No entanto,
grande parte da produção local de ostras na Cananéia violava estas
normas e não estava registrada no Serviço de Inspeção Federal (SIF)
do Ministério da Agricultura, o que seria legalmente exigido para a
comercialização de produtos de origem animal. Além disso, as ostras
fora da casca apresentam um risco para a saúde do consumidor, uma
vez que geralmente não há um controle de higiene ao manuseá-las.

Os primeiros passos da iniciativa incluíram a construção de um
escritório para a REMA, a compra de computadores e treinamento
em gestão e informática para os membros da REMA. O projeto
também contratou dois jovens da comunidade para trabalhar na
administração da Cooperostra e nas suas vendas, e organizou um
intercâmbio de aprendizagem com outras comunidades quilombolas
no Brasil. Foi providenciado o apoio às atividades culturais através
da compra de uniformes e instrumentos para um grupo de Capoeira
(uma arte marcial afro-brasileira que combina elementos de dança
e música), equipamentos de filmagem e uma biblioteca com CDs.
A criação da empresa Cooperostra em 1997 posicionou a comunidade
do Mandira no centro do processo de estabelecimento da reserva.
Dos 130 membros da comunidade do Mandira, 43 são membros da
Cooperostra, embora a participação efetiva no negócio varie devida
ao baixo volume de venda fora da temporada de verão. A REMA é
um dos atores principais da empresa Cooperostra e a criação da
reserva extrativista foi baseada no princípio legal à propriedade
local. O direito das comunidades quilombolas à terra foi assegurado
pela Constituição Federal de 1988; em 2003, após o estabelecimento
da reserva, a comunidade foi oficialmente reconhecida e está no
processo de aquisição de títulos de terra para essa área.

Iniciativas governamentais iniciais
A falta de normas e de uma gestão sustentável de pequena escala na
colheita de ostras na Cananéia foi o catalisador para a intervenção
do governo durante a década de 80. O primeiro passo na reforma da
gestão do estuário foi o zoneamento ecológico-econômico da área,
realizado pelo Programa de Gerenciamento Costeiro e concluído
pela Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo em 1989. O trabalho
mostrou tanto uma necessidade crítica de conservação da região,
como o potencial econômico de estratégias sustentáveis da gestão
dos recursos naturais controlados e executados pela população
local. Entre os principais ecossistemas assinalados para este uso
encontram-se os manguezais, principalmente o da parte continental
da Cananéia, considerado como o mais importante na região do
estuário em termos de produtividade natural, com uma área de
aproximadamente 1.200 hectares.

A governança da reserva extrativista foi priorizada desde o
início. O Conselho Consultivo de Gestão da Reserva funciona
desde o começo de 2005, presidido pelo IBAMA e composto por
representantes da REMA, agências do governo (federal, estadual
e municipal) que operam na região, ONGs e pela sociedade civil.
Reuniões regulares aprovaram uma carta e as medidas legais e
administrativas necessárias para a criação da reserva dentro das
normas do Sistema Nacional de Conservação de Unidades. Em 2006,
o Conselho Consultivo de Gestão aprovou um “plano de utilização,”
baseado nos pareceres da Fundação Florestal e da comunidade
em 1996. Elementos desse plano foram retrabalhados durantes as
discussões e consultas realizadas com a comunidade. Esse “plano de
utilização” foi o passo inicial no desenvolvimento posterior de um
plano de gestão.

A Cooperostra e a Reserva Extrativista do Mandira
O centro da iniciativa foi a criação e a gestão da Reserva Extrativista
do Mandira. Esta área é de grande importância ecológica para o
estuário, além de ser fundamental para a produtividade econômica
da comunidade, e tem sido alvo dos esforços de conservação
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Uma parceria diversificada para o desenvolvimento
sustentável

Um recurso local crítico
O design geral do projeto se foca na conservação do ecossistema
onde as ostras crescem, visto que as ostras são a principal fonte
de renda da comunidade, e também se concentra em melhorar a
condição de vida dos extrativistas. As atividades combinam esforços
tanto na área do compromisso com a conservação ambiental, como
nas decisões referentes à produção, comercialização e ganhos dos
cooperados.

A iniciativa da Cooperostra é baseada como um todo em dois
princípios fundamentais: o primeiro, um foco na gestão e na
conservação dos recursos naturais do ecossistema e o segundo,
justiça social, incluindo oportunidades de trabalho para a população
local e para aqueles que mais dependem do meio-ambiente como
meio de subsistência. A organização assumiu uma metodologia
multidisciplinar que incorpora esses princípios, reunindo as agências
do governo, organizações não-governamentais e empresas privadas,
em uma parceria que une suas vantagens comparativas na prestação
de assistência técnica e financeira assim como no apoio político.
Além do envolvimento de parceiros institucionais, a participação e o
engajamento da comunidade é o pilar mais importante do trabalho
em grupo, um ingrediente crucial que assegura que uma gama de
interesses locais se convirja de forma mutualmente benéfica e de
uma maneira que produza resultados ambientais e sociais positivos.
A comunidade é representada pelas organizações de produtores,
associações de moradores e cooperativas. A organização fornece
treinamento especializado que permitem as cooperativas a
operarem em um sistema de auto-gestão, sem a presença de
gestores externos.

A gestão de recursos dos manguezais é baseada no principio de
desenvolvimento sustentável, nas inovações dos extrativistas da
Cananéia e no compromisso com a qualidade do produto. Entre
os objetivos do grupo estão a melhora da qualidade de vida da
população local; o desenvolvimento de modelos de negócio e de
relacionamentos que geram oportunidades de emprego e melhoram
a renda local; a conservação e o uso sustentável dos recursos
naturais locais e a prevenção da sobre-exploração; a proteção
dos ecossistemas locais e dos recursos naturais de “predadores”
externos; a produção de um produto de alta-qualidade que tem
valor agregado nos mercados local e regional; e a demonstração
(através de uma série de projetos pilotos) das vantagens de envolver
a comunidade local na gestão sustentável dos recursos e na
conservação ambiental.
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Principais Atividades e Inovações

Baseados nas intervenções iniciais no estuário da Cananéia, o trabalho
da Cooperostra se foca no desenvolvimento de uma empresa de
extração viável e sustentável de ostras. Pesquisa e mapeamento
conduzidos na área da colheita informaram a elaboração de um
plano geral para o desenvolvimento sustentável da região, a fim de
atingir os padrões de uso da terra e gestão dos recursos necessários
para as reservas. Esse plano foi complementado pelo financiamento
de parceiros na compra de equipamentos (por exemplo um barco
a motor e estruturas de contenção para as ostras em crescimento)
para melhorar os processos de produção e para a construção de
uma sede para a iniciativa. Atividades posteriores incluíram a criação
da Reserva Extrativista do Mandira em 2002, a formação do seu
Conselho Executivo em 2005, o estabelecimento de um sistema
de eleição democrático (a cada dois anos) para os membros do
Conselho, e a obtenção do reconhecimento do território quilombola
da Comunidade do Mandira em 2003.

causa das possibilidades que esse sistema oferece em termos da
participação dos seus membros na tomada de decisão, na divisão de
responsabilidades entre os membros e na prestação de benefícios
sociais para suas comunidades.
A inexperiência de muitos dos extrativistas em relação a estes tipos
de organização, refletiu a necessidade de cursos de capacitação
para explicar os temas relacionados às associações e cooperativas.
Líderes da Cooperativa dos Produtores de Ostra da Cananéia
participaram em um curso de capacitação sobre cooperativas,
com o foco principal nos objetivos de uma cooperativa, as funções
específicas de cada cargo, a sua organização interna e as relações
interinstitucionais. Os cursos engatilharam um processo de
formação contínua e se expandiram para incluir outros membros
da cooperativa, alcançando as comunidades, com o objetivo de
democratizar a informação e promover o treinamento de todos na
gestão da entidade, uma vez que as eleições ocorrem regularmente e
mudam a imagem da liderança. O processo de formação é continuo,
seja através da participação dos cooperados em atividades rotineiras
nas quais eles aprendem pela prática, ou através da participação em
cursos específicos.

Estrutura organizacional
O projeto também tentou desenvolver anteriormente a promoção
da aquicultura de ostras liderada pelo Secretário Estadual do Meioambiente, por um grupo de pescadores locais da Cananéia e pelo
Instituto de Pesca de São Paulo. Intervenções pelos funcionários
de apoio do governo durante os anos 90 ajudaram a promover um
alto nível de capital social na comunidade do Mandira, facilitando
assim, a organização da Cooperaostra. Outras comunidades
extrativistas de ostras foram também recrutadas e prontamente se
adaptaram ao nível relativamente elevado de organização. No caso
de outras comunidades da Cananéia, já havia na maioria dos casos
estruturas sociais e culturais que facilitaram o desenvolvimento de
associações, uma exigência legal para a gestão das unidades de
reserva extrativistas.

A gestão da colheita de ostras
A atividade principal da Cooperativa dos Produtores de Ostra da
Cananéia é a gestão dos criadouros naturais de ostra. Esta é uma
alternativa à extração básica, especialmente durante a temporada de
repouso biológico – de dezembro à fevereiro de cada ano – quando
produtores são obrigados a comunicarem ao IBAMA os estoques
que serão comercializados. Além de permitir a comercialização
durante a temporada de repouso biológico, as ostras provenientes
das estruturas de gestão dos manguezais são melhores, e portanto,
adquirem um preço de mercado mais elevado, mesmo a partir de
intermediários. Esse módulo experimental foi implementado na
área do Mandira. Os resultados positivos e aceitação pelos coletores
levaram à uma demanda pelo mesmo em outras comunidades. Logo,
em 1997, ocorreu a expansão da atividade para outras comunidades

No caso dos produtores do município da Cananéia, a natureza
empreendedora da iniciativa também foi levada em conta na
escolha do melhor sistema de gestão. O sistema de cooperativa
foi escolhido porque é um empreendimento coletivo e por
7

no estuário da Cananéia. Mais especificamente, a adoção da prática
da engorda das ostras tem sido elevada e foi uma condição para os
membros se juntarem à cooperativa. A credibilidade dos produtores
também gerou inovações, como a substituição de frágeis estruturas
temporárias feitas de bambu por estruturas permanentes feitas em
uma base de concreto.

entanto a inviabilidade da sua localização na reserva, pois esta só
serviria à Comunidade do Mandira. A construção em um local mais
acessível beneficiaria outros produtores no município.
A limpeza das ostras, além de assegurar um produto desejável
do ponto de vista sanitário, melhora o produto no mercado,
conduzindo a um valor agregado local. A construção de uma estação
de tratamento, com uma grande parte usada em colaboração entre
os membros, foi possível graças ao financiamento de uma série
de fontes, incluindo o Ministério do Meio Ambiente e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, a Fundação
Botânica Margaret Mee e World Vision. O bom funcionamento da
estação de tratamento do marisco foi crucial para o sucesso desse
projeto, porque além de ser a principal estrutura administrada pela
cooperativa, é também onde o controle de qualidade do produto
acontece, sendo um requisito básico para a competitividade do
mercado.

Os resultados das atividades de gestão sustentável da iniciativa
incluíram o estabelecimento de 142 estruturas temporárias de
engorda de ostras e 11 permanentes, no total de 153 estruturas;
a demanda crescente por estruturas de engorda, incluindo
41 temporárias e 65 permanentes; o aumento no número de
extrativistas gerindo as ostras; o aumento da disponibilidade de
materiais para os membros da cooperativa usarem os viveiros; e o
aumento de experimentos conduzidos no cultivo de ostras.

Entrada no mercado
Um dos objetivos do projeto foi a inserção da cooperativa no mercado
consumidor. Para isso, foi necessário o desenvolvimento de uma
estratégia de consolidação da empresa. Um plano de negócios foi
elaborado, examinando a complexidade dos elementos envolvidos
na extração, manuseio, limpeza, empacotamento, transporte e
comercialização das ostras. A estratégia de entrar no mercado
de maneira competitiva levou em conta os princípios básicos do
projeto: conservação ambiental e melhoria das condições de vida
da população de extrativistas. A pesquisa de mercado para captar
as formas de comercialização, precificação, concorrência, tendências
e potencial de consumo foi o primeiro passo desse processo. Em
seguida, definiu-se a estratégia de promoção, marca e logotipo,
e preparou-se o material impresso sobre o produto e o projeto.
O aspecto diferenciado do produto foi mostrado em relação aos
outros no mercado, especificamente a alta qualidade da higiene e
suas origens sustentáveis. O financiamento do Fundo Brasileiro para
a Biodiversidade (FUNBIO) foi usado para planejar e implementar o
Plano de Negócios da Cooperostra.

A construção da estação de tratamento proporcionou à cooperativa a
capacidade de limpar 40.000 dúzias de ostras por mês e estabeleceu
procedimentos operacionais padrão para a purificação do marisco.
Um processo secundário envolveu a elaboração de perfis higiênicosanitários de áreas propícias para o cultivo de ostras baseada em
análises de laboratório obtidas da água do estuário e da produção
de ostras. Um acordo foi assinado com o Laboratório Regional de
Registro (Vale do Ribeira) do Secretário Estadual de Saúde para
conduzir testes microbiológicos periódicos da água e da produção
de ostras na estação de tratamento, ao mesmo tempo em que a
iniciativa também estabeleceu um quadro de vigilância sanitária
do fluxo das águas nas principais áreas onde as ostras são colhidas.
Finalmente, uma série de workshops reunindo os departamentos
responsáveis pela agricultura, pesca, saúde, saneamento e negócios
foram realizados para melhorar o processo de monitoramento.

Certificação ambiental
A obtenção de um certificado ambiental para a colheita de ostra e
para o processo de tratamento foi necessário para complementar
o objetivo do projeto de preservar o meio ambiente e assegurar o
desenvolvimento sustentável e a regeneração da população local
de ostras. Foi acordado que os consumidores estão imensamente
preocupados com os impactos negativos dos processos de
produção e que o ganho de um selo verde de aprovação aumentaria
a demanda pelo produto. Essa certificação ambiental envolveu
duas fases: i) um estudo dos estoques naturais da ostra Crassotrea
brasiliana, visando a obtenção de evidência da compatibilidade da
produção entre as ostras da Cananéia com os estoques existentes
nas áreas dos manguezais; ii) e o estabelecimento de parâmetros
para a certificação ambiental para a produção sustentável de
ostras, que ainda não existia. Em consulta ao Conselho de Proteção
Marinha, a avaliação indicou que a certificação deste órgão seria
importante para a Cooperostra vender aos mercados internacionais,
um objetivo a longo-prazo do projeto. Enquanto isso ainda não for
realizado, pesquisas sobre a produção natural das ostras do estuário
da Cananéia são conduzidas para determinar a capacidade máxima
de extração e o grupo continua a trabalhar para melhorar o produto
para venda no mercado internacional.

Esse plano de negócios definiu os preços para o produto baseados
em um levantamento de custos diretos e indiretos, e estabeleceu
salários para os coletores, representando um aumento em média de
100% sobre os rendimentos anteriores. Outros aspectos incluíram o
desenvolvimento de um banco de dados sobre o mercado e malasdiretas aos clientes em potencial; a definição dos elementos de
promoção do produto; a seleção de embalagens para distribuição;
a comercialização do produto no litoral de São Paulo; e a produção
de materiais de divulgação extensivos ( brochuras, folhetos, cartões
de visitas, caratazes e banners). O plano também incentivou a
diminuição da venda de conchas de ostra para intermediários por
membros da cooperativa.

Atingindo padrões de higiene
A necessidade de limpeza das ostras, a fim de tornar o produto
final pronto para consumo foi mencionada no primeiro estágio do
projeto. A opção inicial era a de construir uma estação de tratamento
no próprio distrito. Os estudos para decidir a sua estrutura, de acordo
com os padrões legais de construção e operação, constataram no
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A governança da iniciativa

engorda ajuda as ostras a ficarem carnudas e suculentas e aumenta
suas chances de reprodução. As ostras quase não contêm gordura,
pois as reservas que se formam são principalmente glicogênio, um
carboidrato. A engorda das ostras reduz a necessidade de colher
outras ostras e é um pré-requisito para a participação na cooperativa.

A organização adotou um modelo inovador de governança, na
qual os membros da comunidade participam de todas as etapas
da tomada de decisão, desde a avaliação das necessidades até
planejamento, execução e prestação de contas. A liderança
comunitária é complementada por colaboradores que fornecem
ajuda especializada, quando necessário. Isso representa uma
mudança do status quo, de um projeto para a comunidade e
desenvolvido por especialistas em um projeto da comunidade,
projetada pela comunidade, baseada em suas necessidades e
expectativas, com o apoio de especialistas. A organização também
tem sido especialmente adepta a captação de recursos com o
objetivo de colocar em prática ações e fases específicas do projeto.
Em todos os casos, a comunidade identificou o que era necessário
e formulou propostas de financiamento para uma série de atores
interessados.

A introdução desta tecnologia surgiu após uma avaliação de
necessidades que foi realizada entre os extrativistas Fundação
Florestal de São Paulo, em 1994, visando melhorar a produtividade
e agregar valor ao produto. O módulo experimental foi implantado
na área da Mandira. Inicialmente, as estruturas eram temporárias e
consistiam de varas de bambu que duravam um ciclo de colheita.
A abordagem foi tão bem sucedida que estruturas permanentes,
colocadas em uma base de concreto, foram construídas e estão
sustentando essa atividade.
Mesmo que as águas do estuário da Cananéia sejam de excelente
qualidade, o processo de tratamento é necessário para se obter
licenças para comercialização. Com base em pesquisas realizadas
por especialistas do projeto, o tratamento usando luz ultravioleta foi
escolhido como o melhor modelo. A estação de tratamento controla
o seguinte processo: as ostras colhidas pelos extrativistas são limpas
de outros organismos, selecionadas, classificadas e embaladas em
caixas plásticas perfuradas, oito dúzias por caixa. Elas são então
colocadas em tanques com água constantemente renovada e
esterilizada por um sistema ultravioleta. O tratamento dura de duas
a seis horas para cada lote de ostras, dependendo das condições
da água. Baseados em suas próprias observações sobre o processo,
os cooperados também fizeram alguns ajustes. Os membros
observaram como as caixas foram colocadas no chão, no fundo
do tanque. O problema foi que, durante o processo de filtragem,
as ostras expeliam resíduos, que entravam em contato com outras
ostras purificadas ou limpas. Para resolver o problema, os membros
criaram um pequeno sistema de apoio para as caixas, feito de tubos
de PVC, com cerca de 10 cm de altura, criando, assim, uma distância
entre as caixas e o chão.

Inovações na gestão e no tratamento de ostras
A natureza da iniciativa da gestão de ostras também é uma inovação.
Na década 70, os pesquisadores realizaram experimentos sobre
o cultivo de ostras nativas da semente no estuário da Cananéia. A
iniciativa não conseguiu obter sucesso nem o apoio dos extrativistas.
Em meados dos anos 90, quando a iniciativa atual começou,
escolheu-se introduzir a gestão de ostras. Esta envolve o uso de
leitos de engorda artificiais instalados na zona entremarés (coroa
ou baixio) em áreas de sedimento arenoso. As ostras nativas são
inicialmente retiradas dos estoques selvagens. Os coletores saem
na maré baixa para alcançar as ostras que estão presas nas raízes
das árvores nos mangues. Elas são então colocadas em estruturas de
madeira instaladas nos bancos de areia durante quatro a seis meses.
Quando a maré está alta as ostras ficam cobertas, as conchas se
abrem e as ostras se alimentam; quando a maré está baixa, as ostras
ficam descobertas. Durante este tempo, elas são engordadas até
um tamanho comercial de aproximadamente 8 cm. O processo de

9

Impactos

IMPACTOS SOBRE A BIODIVERSIDADE

pode-se estimar que esse número é maior. No que concerne os
grupos de produtores, o grupo da Mandira foi o mais ativo na prática
da engorda em criadouros, representando cerca de 50% do total
praticado em todo o município.

Antes do projeto, as ostras eram retiradas do manguezal e
vendidas imediatamente. A produção diária era então vendida a
intermediários, que geralmente fixavam preços excessivamente
baixos. Com a introdução dos viveiros de engorda, as ostras
permanecem no manguezal até o momento da venda, contribuindo
para a sua reprodução em seu habitat natural. As ostras pequenas
que ficavam presas nas maiores (chamadas de “cabeça”) não serviam
antes do projeto. Através da gestão apropriada, as ostras pequenas
são agora separadas das ostras maiores e permanecem no criadouro
até que atinjam o tamanho correto para a venda. Além dos viveiros
de engorda, a iniciativa também incentiva a prática de mergulho
profundo, na qual as ostras são colhidas no fundo do estuário ao
invés de saírem das florestas de manguezais.

IMPACTOS SÓCIOECONÔMICOS
Houve um aumento efetivo na renda dos cooperados. Essas inovações
técnicas na gestão de ostras no seu habitat natural, juntamente
com estratégias de comercialização bem informadas serviram para
melhorar a condição de vida local. A iniciativa conseguiu melhorar
a qualidade de vida dos extrativistas tradicionais da região devido
ao pagamento de preços justos pelos seus produtos. Os extrativistas
adquiriram um aumento de preço de em média 100%. Eles também
diversificaram com sucesso suas rendas graças a treinamentos em
uma série de atividades. Mulheres e jovens também estiveram
bastante engajados no projeto. Existe agora um maior acesso
comunitário a bens e serviços, especialmente aos serviços de saúde.

A tabela 1 mostra a adoção das duas principais práticas (engorda e
mergulho profundo) para melhorar a sustentabilidade da população
de ostras em seis comunidades em 2007.

Além dos benefícios econômicos, os coletores de ostras, que antes
do projeto eram socialmente marginalizados, foram reconhecidos
como trabalhadores e o status da sua ocupação foi elevado. A
capacitação da comunidade e do pessoal resultante deste projeto
inspirou iniciativas similares e novas ações coletivas.

Durante o ano de 2007, 75.000 dúzias de ostras, que correspondem a
40% do total da produção da Cananéia, foram geridas nos criadouros
de engorda. Contudo, considerando que a produção de ostras “em
caixa” é parcialmente destinada para a engorda em criadouros,

Tabela 1: Adoção das práticas da engorda e mergulho profundo (%)

Local
Sítios
Acaraú
Porto Cubatão
Itapitangui
São Paulo Bagre
Mandira
Média

Gestão utilizando criadouros de engorda
87
47
15
85
75
62
63.9

Extração pelo mergulho profundo
26
27
15
0
12.4

Média: Cooperostra.
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Capacitação de mulheres e jovens
Esta atividade também gira em torno de grupos de mulheres e
do empreendedorismo. As mulheres do Mandira trabalhavam
tipicamente na remoção das ostras de suas conchas, o que era
considerada uma atividade ilegal. Após esta prática ter terminado
com o começo da iniciativa da Cooperostra, as mulheres locais
exigiram que uma parte da fase inicial do financiamento fosse
destinada a compra de máquinas de costura. A ideia inicial era para
que as mulheres fossem treinadas para costurar para suas famílias.
Depois que as primeiras máquinas foram compradas, as mulheres
receberam treinamento e identificaram um nicho para a geração
de renda. Elas obtiveram uma doação de máquinas industriais
e começaram a costurar comercialmente, se especializando em
roupas para apicultores. Esse grupo de mulheres diversificou a
produção ao recrutar artesãos que utilizavam técnicas ancestrais
para fazer cestas e que criaram novos objetos utilizando as conchas
das ostras. Hoje em dia, essa iniciativa vende roupas (incluindo
camisetas da reserva extrativista), peças de decoração e enfeite,
bolsas, canoas de madeira entre outros objetos, para gerar fonte
adicional de renda para suas famílias.
Através do projeto de extração de ostras, os jovens também se
envolveram, constituindo as bases para uma nova geração da
sustentabilidade. Muitos jovens foram treinados e empregados
como monitores ambientais.

Diversificando fontes de renda
A iniciativa também se expandiu na área do ecoturismo,
oferecendo aos visitantes a oportunidade de aprender sobre a
história e a cultura dos quilombolas, da comunidade do Mandira
e das comunidades coletoras de ostra do estuário. Esta iniciativa
é integrada à educação ambiental, na qual grupos de estudantes
assistem palestras sobre a comunidade e o projeto, fazem um
passeio pelas fazendas de ostras, e vivenciam uma experiência
cultural na qual são mostradas as casas de pedras construídas na
época da escravidão e os sambaquis, cascais construídos na era
pré-Cabral.

organização fundada em 1991 pela população ameaçada pelas
barragens do Vale do Ribeira. O grupo organiza uma resistência à
construção das barragens nos rios Ribeira e Iguape nos estados de
São Paulo e Paraná. Este é um movimento nacional presente em 19
estados brasileiros e questiona o modelo energético implementado
no Brasil. Através dessas organizações, a comunidade participou
em seminários para elaboração do Plano de Desenvolvimento
Territorial Sustentável do Vale do Ribeira.
A nível municipal, apesar dos serviços públicos ainda não serem
suficientes para atender às necessidades dos moradores da
comunidade, houve uma melhora em relação ao período anterior
ao projeto. Através do reconhecimento do trabalho dos produtores
de ostra da Cananéia e da visibilidade atingida pelo projeto,
serviços de saúde básica, transporte e educação melhoraram. A
nível federal, a comunidade possui um lugar especifico no Conselho
Nacional da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, representando
os moradores do sudeste do Brasil.
O projeto começou durante a redemocratização do país. Desde
então, inúmeras comunidades adquiriram maior voz e expressão
política. A comunidade da Mandira se juntou a muitas outras
comunidades e em alguns casos participou de mudanças inerentes
ao sistema democrático. O reconhecimento da eficácia do projeto
contribuiu para a criação de outras unidades de conservação de
uso sustentável no complexo lagoeiro do estuário da Cananéia.
Em fevereiro de 2006, uma lei estadual estabeleceu a Reserva
Extrativista do Taquari e da ilha da Tumba assim como a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável de Itapanhoapima. Todas são áreas
usadas por extrativistas de ostras e outros recursos dos manguezais,
incluindo aqueles ligados ao projeto.

IMPACTOS POLÍTICOS
A Cooperostra participou politicamente em movimentos sociais e
ambientais em diferentes níveis. A nível municipal, os representantes
participaram da Rede Cananéia, um conjunto de organizações
criada em 2004, visando reforças as iniciativas comunitárias e a
criar uma rede de alternativas para o desenvolvimento sustentável,
integrado e local. Com 23 organizações e grupos, a rede apóia ações
diretas e indiretas, assim como projetos e programas em diferentes
áreas: cultura, fortalecimento da comunidade, gestão sustentável
dos recursos naturais e educação ambiental.
A nível regional, a comunidade é representada pela Equipe de
Articulações das Comunidades Negras (EACONE), que trabalha
para defender os direitos dos quilombolas. A comunidade também
participa do Movimento dos Atingidos por Barragens, uma
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Sustentabilidade e Replicação

SUSTENTABILIDADE

membros da comunidade. Por exemplo, a Cooperostra faz parte
da rede internacional Slow Food que promove a cozinha local e
tradicional, tendo participado em exibições patrocinadas por essa
entidade na Itália. A cooperativa também recebeu participantes
da Oitava Conferência das Partes (COP 8) na Convenção sobre a
Diversidade Biológica, realizada em Curitiba em 2006, através do seu
relacionamento com a Iniciativa do Equador do PNUD.

A longevidade e o sucesso da iniciativa são baseados na
sustentabilidade cultural, social, ética, ecológica, política, econômica
e territorial. A comunidade interpreta sustentabilidade como um
processo contínuo e apesar de ter havido melhorias nas condições
de vida da população local, a introdução de técnicas de produção
com o menor impacto para o meio-ambiente, e as medidas sanitárias
terem contribuído para fornecer um produto mais saudável, muito
trabalho resta a ser feito.

O uso da televisão e da média impressa é uma estratégia chave na
disseminação de informação sobre o projeto. Desde a sua criação,
houve um interesse substancial da mídia pelo projeto, incluindo
dez programas de televisão, dois dos quais foram ao ar nos maiores
canais de televisão do país. O grupo também ganhou exposição na
mídia impressa: dez artigos de revista, dentre seis em circulação
nacional; aproximadamente 30 artigos de jornais, 13 deles em
jornais com circulação nacional; e diversas outras matérias de jornal
que relataram especialmente o envolvimento da Cooperostra com a
Iniciativa do Equador.

A participação e a capacitação da comunidade foram componentes
essenciais na sustentabilidade do projeto. A iniciativa também
resultou na expansão do conhecimento, na inclusão social de
mulheres e jovens, no apoio financeiro de parceiros e outros atores,
na parceria estratégica e no apoio técnico e político de várias
instituições como fatores de contribuição para o sucesso.
Um estudo sobre a extração no município revelou que os impactos na
renda foram mais visíveis na comunidade do Mandira, a comunidade
mais ativa no projeto. Da mesma forma, o maior número de viveiros
de engorda de ostra estão concentrados lá. Os extrativistas do
Mandira são os principais fornecedores de ostras e eles também
trabalham na comercialização das mesmas. Alguns extrativistas de
outras comunidades são cooperados, mas sua inclusão é na maior
parte dos casos como fornecedores. Há uma necessidade de reforçar
a organização dos cooperados, tornando a participação igualitária
para todos. A expansão do projeto para outras comunidades traria
maiores benefícios sociais e ambientais.

Desenvolvimento da rede
Tem havido uma troca constante de experiências entre as
comunidades de várias regiões do Brasil, em diferentes níveis de
implementação de seus projetos. Comunidades costeiras, como
a de Paraty no Rio de Janeiro, visitaram o Mandira para aprender
sobre seu sistema de gestão de ostra. Outros visitantes estavam
interessados no sistema de governança da cooperativa. Eventos
como feiras econômico-sociais também promoveram a colaboração
entre projetos, enquanto que a Cooperostra e o Mandira fazem
parte do circuito de passeios de campo escolares de São Paulo
para estudos ambientais. Houve a participação de produtores em
seminários e encontros sobre questões relacionadas ao projeto.
A nível local, os produtores que não vinculados à Cooperostra
também começaram a usar as técnicas de administração adotadas
e divulgadas pela cooperativa, ilustrando a transferência de seu
modelo e sua influência nas comunidades costeiras.

REPLICAÇÃO
Além da formação em atividades como gestão, administração,
cooperativas, associações, monitoramento ambiental e tecnologia
da informação, o intercâmbio com outras comunidades também
se tornou parte do processo de treinamento da cooperativa. O
compartilhamento de experiências ocorre através do recebimento
de visitantes e do aprendizado com outros projetos feitos por
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PARCEIROS
•
•
•
•
•
•

Associação de Moradores do Distrito da Reserva Extrativista
Mandira (REMA): organização comunitária e experimentos com
técnicas de gestão.
Fundação Florestal do Estado de São Paulo: providencia apoio
técnico para o desenho do projeto, publicidade e apoio político
e financeiro.
Instituto de Pesca: faz pesquisa sobre o estoque natural de
ostras nos manguezais e sobre técnicas de gestão.
Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Populações Humanas e Áreas
Úmidas no Brasil: fornece pesquisa social e política e apoio
financeiro.
C. E. Gaia Ambiental: fornece suporte técnico.
Fundação Botânica Margaret Mee: fornece apoio financeiro e
administrativo.

•
•
•
•
•
•
•

Comissão Pastoral dos Pescadores: fornece apoio político.
Instituto Adolfo Lutz: fornece controle de qualidade do produto
(incluindo análises de laboratório).
Ministério do Meio Ambiente: fornece apoio financeiro.
Governo Municipal do Resort Costeiro da Cananéia: doou terra
para a construção da estação de tratamento.
Shell Brasil: fornece apoio financeiro.
World Vision: fornece apoio financeiro.
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO): financia
o desenho e a implementação do plano de negócios da
Cooperostra.

“Existe a necessidade de fornecer tratamento especial para aqueles que não alcançaram a
igualdade - os produtores de pequena escala devem ter acesso a financiamento do governo,
isenções fiscais e apoio técnico uma vez que a sustentabilidade ambiental, social e econômica
das comunidades locais contribuem para a sustentabilidade do planeta.”
Wanda Maldonado, Fundação Florestal de São Paulo
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