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ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS
AGROSSILVICULTORES DO PROJETO RECA

Brasil

RESUMO DO PROJETO

FATOS PRINCIPAIS

Este projeto agroflorestal possibilita diversas iniciativas
voltadas para o suporte tanto em nível de produção agrícola
familiar, quanto de produção comercial. A Associação dos
Pequenos Agrossilvicultores reúne agricultores migrantes
e seringueiros da região do Abunã, norte do Brasil. Desde
1989, estes dois grupos tem trabalhado juntos para melhorar
a produtividade agrícola de suas florestas, reconhecendo a
importância de respeitar e adaptar-se à singularidade da
cultura de cada comunidade, e conhecimento local.

VENCEDOR DO PRÊMIO EQUATOR: 2010
FUNDAÇÃO: 1989
LOCALIZAÇÃO: Região do Abunã, norte do Brasil
BENEFICIÁRIOS: Mais de 300 famílias de agricultores
BIODIVERSIDADE: Recuperação de áreas degradadas

Com a missão de acabar com a emigração rural e o
desmatamento, bandeira do grupo, o Projeto RECA (Projeto
de Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensado)
auxilia os agricultores locais a melhorar sua capacidade
técnica na produção agroflorestal, e valor agregado no
processamento de recursos locais, gerando fluxos de renda
sustentáveis para essas comunidades marginalizadas das
florestas.
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Antecedentes e Contexto

Criando a Associação

O Projeto RECA é o principal programa de uma pequena associação
de agricultores migrantes e seringueiros, na região do Abunã, norte
do Brasil. A Associação dos Pequenos Agrossilvicultores criou o
projeto em 1989, com o objetivo de melhorar a produtividade da
agricultura de pequena escala em ecossistemas florestais da região.

Alguns colonos aproximaram-se dos seringueiros para obter
orientação sobre formas de adaptar a produção agrícola às condições
climáticas locais e ciclos de plantio. Essas conversas levaram à
criação da Associação dos Pequenos Agrossilvicultores, que reuniu
um grupo pequeno de líderes comunitários e agricultores, com
o objetivo de desenvolver opções de subsistência baseadas no
ecossistema florestal. Inicialmente, um grupo de agricultores reuniu
seus recursos para comprar 24 vacas, dois touros, oito bois e carroças.
O grupo criou um sistema pelo qual cada família recebeu uma vaca,
e em troca deveriam devolver um bezerro para a associação, que,
então, iria para outra família.

A região do Abunã, norte do Brasil
O projeto tem suas origens no distrito de Nova Califórnia, Porto
Velho, norte do estado de Rondônia. Durante décadas, esta região
do Abunã, como grande parte do Norte do Brasil, foi destituída
de oportunidades econômicas e considerada, essencialmente,
um cenário improdutivo. Na década de 1980, o INCRA - Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - incentivou agricultores
de todo o país, com ofertas de terras e oportunidades, a mudarem
para o Abunã. Essas políticas atraíram camponeses sem terra do sul
do Brasil, seduzidos pela perspectiva de terra barata.

Estimulados por este sucesso inicial, a associação continuou a
explorar opções para melhorar a produtividade dos ecossistemas
locais. Propostas iniciais apresentadas a administração pública,
tanto no estado de Rondônia quanto no Acre foram mal sucedidas.
No entanto, os membros da associação não se deixaram abater
e procuraram o apoio do bispo do Acre, que aceitou o projeto e
por sua vez, apresentou-o ao Centro de Estatísticas Religiosas e
Investigação Social (CERIS). Esta entidade trouxe uma proposta
reformulada para a organização holandesa CEBEMO (organização
de cooperação internacional ligada à igreja Católica Romana), que
foi finalmente aceita, em 1989, como Projeto de Reflorestamento
Econômico Consorciado e Adensado (Projeto RECA).

Para acomodar os novos colonos, o governo adotou uma política de
desmatamento para desbravar a terra. Os migrantes enfrentaram
dificuldades com a falta de infraestrutura na região – não havia
acesso à eletricidade, os meios de transporte e o sistema rodoviário
eram deficientes e os serviços sociais básicos insuficientes. Depois de
distribuir a terra aos colonos, o governo pouco ofereceu em termos
de capacidade de desenvolvimento ou assistência. Tentativas de
cultivar culturas como mandioca e milho foram desastrosas. O solo
e o clima locais eram inadequados, resultando numa produtividade
agrícola tão baixa que os agricultores foram forçados a desmatar
mais floresta para se sustentar. O desmatamento da floresta gerou
acirradas disputas com os seringueiros da região que contavam com
a floresta para sua subsistência. Para piorar a situação, a região da
Ponta do Abunã constituía uma área de disputa entre os estados de
Rondônia e Acre. Estas condições tão difíceis formaram um terreno
fértil para a ação coletiva orientada para a comunidade, e um número
crescente de várias organizações sociais e ambientais surgiram desta
marginalização.

Etapas iniciais do Projeto RECA
A principal investida nas etapas iniciais do projeto foi a de desenvolver
um sistema de silvicultura produtiva (por meio de reflorestamento e
outras atividades) que iria gerar fluxos de renda para a população
local, sem degradar a terra. Os idealizadores do projeto exploraram
possibilidades e escolheram, conscientemente, excluir as culturas de
arroz, feijão e café, que no passado haviam se adaptado pobremente
as condições de solo e clima da Amazônia. Em vez disso, o grupo
4

deu prioridade a plantas nativas e indígenas. Os primeiros recursos
alocados para o projeto foram comprometidos no replantio de 200
hectares de floresta degradada, com pupunheiras, castanheiras do
Brasil e cupuaçuzeiros. Os agricultores concentraram-se não apenas
na colheita, mas também na plantação de espécies de árvores nativas
para manter a fertilidade do solo, ampliar as opções econômicas com
produtos florestais não madeireiros e proporcionar sombreamento.

é utilizado para reuniões, palestras, cursos e intercâmbio recíproco.
Um centro de comercialização também é usado como uma câmara
de compensação de artesanatos e produtos dos associados do
RECA, incluindo mel, licores, compotas, geleias e chocolates. Os
custos operacionais e administrativos da associação são cobertos
pelas receitas geradas com a venda de produtos processados, bem
como, pelas parcerias com organizações nacionais e internacionais.

Com a liderança da igreja local, e em parceria com os seringueiros,
os criadores do projeto mobilizaram alguns parceiros para dar
um arranque no empreendimento. Cada família de agricultores
participantes recebeu inicialmente 958 dólares por hectare de
terra, até o máximo de três hectares. Mais de 80 famílias assinaram
acordos comprometendo-se a “restituir” este financiamento, sob a
forma de produtos gerados pela coletividade. A base do projeto era
a reciprocidade e o título de propriedade compartilhada, baseado
no investimento coletivo de tempo e recursos. Com o aumento
da produção, oriunda das atividades da associação, o grupo
rapidamente percebeu que não havia demanda suficiente para a
quantidade de culturas produzidas. Isso levou à construção de um
centro de agronegócios para armazenar e processar os produtos
agrícolas que estavam sendo produzidos.

A associação, reconhecendo a necessidade de intercâmbio regular
e reuniões presenciais, porém enfrentando desafios geográficos, foi
dividida em 12 grupos. Hoje, esses grupos servem diretamente mais
de 300 famílias de agricultores, e, indiretamente, mais de 500 famílias.
As atividades são focadas na agricultura orgânica, na diversificação
dos meios de subsistência e criação de pequenos animais (peixes,
aves e abelhas). Seus principais objetivos estabelecidos são:
1.

Fornecer apoio às famílias em áreas rurais através da ajuda
mútua
2. Mobilizar pequenos grupos agroflorestais familiares para
estudo, trabalho produtivo, apoio mútuo e companheirismo
3. Apoiar legal e administrativamente e representar os membros
da associação
4. Estabelecer um sistema de saúde alternativo popular
5. Estabelecer um sistema de ensino adaptado à realidade e
necessidades rurais
6. Treinar os associados, em administração e gestão de negócios
7. Encarregar-se da colheita coletiva de produtos agroflorestais
para venda em mercados locais, nacionais e internacionais
8. Conservar o meio ambiente local e a biodiversidade
9. Classificar, padronizar, armazenar, processar, manufaturar e
fazer registros de marcas para produtos locais
10. Usar a rádio comunitária para transmitir informações científicas,
educacionais e artísticas

Processo de agregação de valor aos produtos florestais
Ao longo dos anos, desde o início do projeto, o RECA tem gerido
de forma sustentável os ecossistemas florestais locais, para criar
oportunidades geradoras de renda para a população local. A
associação - que tem um interesse particular na pupunha (Bactris
gasipaes), no cupuaçu (Theobroma grandiflorum) e na castanha do
Brasil (Bertholletia excelsa) - dirige atualmente três agronegócios:
processamento de polpa de fruta, processamento de palmito
de pupunha e processamento de óleos de espécies frutíferas. A
associação também dirige um centro de aprendizagem para a
disseminação de técnicas agroflorestais, incluindo um auditório que

5

Principais Atividades e Inovações

As principais atividades da associação são voltadas para os sistemas
agroflorestais das propriedades familiares, os quais ajudam na
recuperação de áreas degradadas, no reflorestamento, e na melhoria
local das condições de subsistência e de renda, através da agricultura
orgânica. O projeto RECA supervisiona atividades em mais de 1500
hectares de terra, todas em áreas onde a floresta tenha sido degradada,
e toda a área sendo regenerada através de reflorestamento com
espécies nativas de árvores frutíferas e de árvores madeireiras. Além
de dirigir a Escola Família Agrícola, que oferece um mês de curso de
treinamento agroflorestal dividido entre estudo na escola e estudo
em casa, o projeto RECA oferece cursos de formação comunitária
em agricultura orgânica, conservação ambiental e capacitação de
mulheres. Os doze grupos de agricultores coordenam a produção,
o processamento, o armazenamento e a comercialização de todos
os produtos. A unidade de produção da comunidade foi construída
para a preparação de palmito de pupunha, polpa de frutas, extração
de óleo, e mais. O projeto RECA comprometeu-se recentemente
num processo de certificação de produtos orgânicos colhidos pelos
produtores locais.

em embalagens de 1 kg e 5 kg e depois refrigerada. O açaí passa
por um processo semelhante, no entanto tem que sofrer um
aquecimento para separar a polpa das sementes, antes que a
polpa seja acondicionada em sacos de 1 kg e 5 kg para posterior
refrigeração. Tanto a polpa de cupuaçu quanto a de açaí são vendidas
em mercados locais e regionais.
Finalmente, o RECA extrai e processa óleos de cupuaçu, castanha
do Brasil e andiroba. No caso do cupuaçu, o óleo é extraído a partir
das sementes da fruta, que são recolhidos durante o processamento
da polpa. As sementes passam por um processo de fermentação
durante uma semana, e depois são secas ao sol em grandes tablados,
processo que pode demorar mais de duas semanas, dependendo
das condições meteorológicas. O processo de secagem é finalizado
quando as sementes são aquecidas num forno. Uma máquina, não
muito diferente de uma prensa, é utilizada para separar o óleo. O
material remanescente é utilizado como fertilizante. O óleo é, então,
filtrado e embalado em tambores de 45 litros. As castanhas do Brasil
são coletadas, secas num barracão coberto, e as camadas externas
removidas. O processo de extração, tanto do óleo da castanha do
Brasil, quanto do óleo de andiroba, é semelhante ao do cupuaçu. Os
óleos processados são essencialmente vendidos para empresas de
cosméticos.

Empresas de processamento comunitário
Os três agronegócios baseados na comunidade - processamento
de palmito de pupunha, processamento de polpa de frutas, e
armazenamento de produtos agrícolas - recebem toda a produção
diretamente de propriedades dos associados do RECA. A pupunha
é colhida de dezembro a julho. Depois das pupunhas serem limpas
no centro de processamento, cabeças e hastes são separadas. As
cabeças das pupunhas são cortadas em rodelas e colocadas em
potes, enquanto as hastes são cortadas em pedaços menores. As
duas partes do palmito de pupunha são processadas posteriormente
e então embaladas e comercializadas pelo RECA nos mercados locais
e nacionais.

Estrutura organizacional
O projeto RECA mantém 20 funcionários em tempo integral, incluindo
seis técnicos agrícolas, um responsável pela comercialização, uma
secretária, um assistente financeiro, um motorista e dois seguranças.
Enquanto a maioria dos empregados é contratada diretamente pela
associação, alguns - como é o caso de vários dos técnicos agrícolas são “financiados” através de parcerias, muitas das quais com agências
governamentais. A equipe técnica e os trabalhadores de extensão
agrícola são treinados para ensinar nas“Escolas Família Agrícola”, onde
os alunos passam 15 dias na casa-escola da associação recebendo
conhecimentos e mais 15 dias em casa aplicando o conhecimento

A produção de polpa é voltada para o cupuaçu e o açaí. No caso do
cupuaçu, a polpa é separada das sementes, e então acondicionada
6

adquirido. Cada grupo mantém um técnico especialista que leciona
na Escola e também ajuda a monitorar a produtividade e orienta
quanto ao manejo de esterco, compostagem, controle de pragas e
processos secundários de valor-agregado.

proibidas de envolver-se em atividades comerciais. Para superar este
problema, em 2006, o RECA criou a Cooperativa Agroflorestal do
Projeto RECA que, regulada por sua própria constituição e estatutos,
tornou-se responsável pela comercialização dos produtos do RECA.
Esta situação marcou a criação de um novo modelo organizacional,
que reúne uma organização social com uma cooperativa. O ramo
cooperativo do RECA agora mantém as responsabilidades de
marketing e comercialização, e as receitas são transferidas para
a Associação dos Pequenos Agrossilvicultores, e posteriormente
distribuídas aos seus associados.

A estrutura da organização adaptou-se às mudanças e limitações
criadas pelos contextos legais e políticos em que a associação atua.
Sendo uma organização sem fins lucrativos registrada, a associação
foi forçada a conciliar (para efeitos legais), esta condição com a
necessidade de comercializar e vender seus produtos. De acordo
com a legislação vigente, organizações sem fins lucrativos são

“Nossa região está passando por mudanças climáticas. Sentimos-nos mais vulneráveis sem
cobertura florestal e ecossistemas saudáveis. Podemos dizer, por experiência própria em
reflorestamento de áreas degradadas, que a segurança ambiental e econômica melhora muito. A
biodiversidade voltou para as áreas reflorestadas.”
Eugênio Vacaro, Associação dos Pequenos Agrossilvicultores
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Impactos

IMPACTOS SOBRE A BIODIVERSIDADE

ambientais mínimos relativos à adoção de técnicas de produção
sustentável e atividades de conservação. O RECA desenvolve um
trabalho individual, com cada associado, para conduzir avaliações
ambientais e planos participativos de uso da terra, feitos sob medida.
A associação mapeou e fotografou todas as propriedades familiares
(mais de 150) como uma forma de estabelecer quais as regiões que
mais precisam de recuperação. Mais de 640 mil mudas - bacaba,
açaí, seringueira, andiroba, sangue de dragão, castanhas, cupuaçu e
pupunha - foram plantadas desde o início da iniciativa.

O RECA tem como uma de suas principais áreas de foco a recuperação
de áreas degradadas. A região, onde o grupo atua presentemente, foi
objeto de intenso desmatamento e degradação florestal. A extração
de madeira, a conversão de áreas para pecuária e agricultura, e as
queimadas, levaram a que estas atividades exercessem uma pressão
insustentável sobre as florestas e a biodiversidade da região. O RECA
tem trabalhado através de um modelo agroflorestal sustentável,
baseado na comunidade, para recuperar áreas degradadas e
fornecer uma alternativa para o manejo intensivo e não sustentável
da terra ou de indústrias extrativas, tais como a de mineração e a de
exploração madeireira. A associação tem promovido, com sucesso,
uma ética de conservação entre os agricultores locais que agora
veem as florestas e os ecossistemas locais como bens naturais
frágeis, que necessitam de proteção e renovação.

Educação ambiental
O RECA também criou um programa de educação ambiental
para conscientizar sobre as ameaças atuais e futuras que afetem
o ecossistema local, bem como opções de subsistência viáveis e
técnicas de gestão da terra que possam, tanto conservar quanto
recuperar o meio ambiente. O RECA realiza palestras para os
estudantes locais, sobre conservação ambiental e subsistência
sustentável, e complementa essa atividade com treinamento
em sala de aula e no campo. Os treinamentos enfatizam técnicas
agroflorestais e de reflorestamento, com especial ênfase sobre os
ecossistemas ribeirinhos e o uso de espécies de árvores nativas. Os
alunos recebem instrução sobre manejo florestal, valor da floresta em
pé na conservação do solo e provisão de serviços ecossistêmicos; e
também sobre a importância das espécies de sementes nativas para
a biodiversidade local. Aos estudantes (incluindo crianças de escolas
locais) é oferecido treinamento prático em reflorestamento e são
incentivados a contribuir nos trabalhos de plantio de árvores. São
oferecidos cursos de gestão ambiental, direito ambiental, produção
orgânica e certificação.

Efeitos do reflorestamento
As terras degradadas tem sido recuperadas, em grande parte através
do reflorestamento, utilizando-se espécies nativas de árvores
frutíferas. Os lotes agrícolas familiares e os agricultores locais têm
sido os veículos para o plantio de árvores e atividades extrativas
sustentáveis. A associação enfatiza a necessidade de um ambiente
estável, com ecossistemas saudáveis e funcionais para que as terras
sejam produtivas. Tem-se dado particular ênfase sobre a recuperação
e restauração de matas ciliares de bacias hidrográficas, nascentes
e lagoas. O modelo RECA de produção de sistemas agroflorestais
sustentáveis tem se mostrado uma ferramenta poderosa para
reduzir o desmatamento e a degradação florestal. A pesca ilegal,
a caça ilegal e a exploração madeireira, todas estas atividades tem
sido reduzidas na região.

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS

Os princípios sustentáveis de gestão da terra e a responsabilidade
ambiental são desenvolvidos nos planos de uso da propriedade
agrícola familiar. Para se tornar membro contribuinte do RECA e
permanecer como tal, os agricultores devem cumprir requisitos

Os principais alvos beneficiários do projeto RECA foram e continuam
sendo os imigrantes de estados próximos, no Brasil, que vieram para
a região em busca de melhores perspectivas econômicas. Quando
8

muitos destes imigrantes vieram a se instalar na região, viramse isolados e marginalizados, com pouco ou nenhum acesso aos
serviços sociais básicos, poucas opções de subsistência, e menos
ainda de opções de subsistência sustentáveis. A região também foi
assolada pela doença, com alta incidência de malária e leishmaniose.

Percebendo benefícios econômicos no processo de
agregação de valor
Desde 1989, o RECA que assistia inicialmente 86 famílias, aumentou
a abrangência para mais de 300 famílias de pequenos produtores
agroflorestais que cultivam cerca de 1800 hectares. Este modelo
de associação tem permitido que seus associados consigam gerar
rendimentos 30% superiores aos dos agricultores locais que vendem
produtos não processados. Cada propriedade recebe suporte
para fazer a integração de frutas nativas e árvores madeireiras em
seu ambiente de produção. As frutas são colhidas por produtores
locais e vendidas para o RECA, e então são levadas para os centros
de processamento para transformar em produtos derivados da
polpa e do óleo. Diferentes produtores ganham diferentes quantias,
dependendo das particularidades de cada propriedade, incluindo a
distância dos centros de processamento do RECA, o tipo de solo da
propriedade, escolhas individuais de produção e a organização do
grupo de produtores ao qual a propriedade pertence.
Antes da formação destes agrupamentos de produtores locais, as
famílias trabalhavam por conta própria e em isolamento. O RECA
proporcionou um programa para a articulação coletiva de um
modelo agroflorestal voltado para a comunidade, que coopera com
as pessoas e com o meio-ambiente. Além de oferecer um canal de
negociação coletiva, o RECA proporciona um programa a partir do
qual os agricultores têm sido capazes de atrair e construir parcerias
que tragam valor agregado ao seu trabalho. O sucesso econômico
do RECA também colocou uma região e população anteriormente
isolada e marginalizada, no mapa, dando a ambas, visibilidade e
legitimidade política.
O RECA administra agronegócios que processam, comercializam
e vendem palmito de pupunha, polpa e óleo de frutas, sendo que
os rendimentos dessas empresas são substanciais. Em uma única
temporada, o RECA processou cerca de 450 toneladas de frutas,
produzindo cerca de 160 toneladas de polpa de cupuaçu, 45
toneladas de cupuaçu seco e fermentado, mais de 18 toneladas de
manteiga de cupuaçu, 20 mil latas de castanha do Brasil, mais de 3
toneladas de óleo de castanha do Brasil , mais de 31 toneladas de
pupunha, e 45 toneladas de açaí. A associação está se expandindo,
para a produção e comercialização de mel, licores, geleias, doces e
sabonetes produzidos localmente.

Efeitos indiretos e diversificação dos meios de subsistência
Não seria exagero dizer que o RECA transformou a economia local.
No ciclo de projeto 2007-2009, o RECA compartilhou cerca de R$
2.000.000,00 em receitas com grupos de produtores locais. Além de
melhoria da renda, através da cadeia de abastecimento que agora
une os produtores locais de frutas aos serviços de processamento e
comercialização, uma percentagem da receita de produtos do RECA
9

foi reinvestida em outras pequenas empresas, incluindo farmácias,
padarias e várias e diversas lojas. As famílias dos produtores têm
sido capazes de fazer melhorias em suas casas, muitas substituindo
a palha de paxiúba pelo tijolo.

parte da cultura local, e redefiniu o sentido de cidadania local e
responsabilidade mútua.
A associação também tem feito esforços combinados para integrar
mulheres e jovens, plena e equitativamente, em atividades do
projeto. Workshops e cursos de formação agroflorestal, que são
oferecidos por meio da Escola Família Agrícola, tem sido fornecidos
em primeiro lugar para os filhos dos associados do RECA o que tem
ajudado a garantir a compreensão intergeracional dos objetivos
do RECA e o compromisso com os princípios da sustentabilidade.
No local, a escola tem uma horta de demonstração, um aviário
para criação de frangos, e um viveiro de plantas. Estas atividades
aumentam a segurança alimentar na escola e geram renda com
a venda de excedentes da produção. A capacitação de mulheres
evoluiu organicamente dentro da organização, atendendo a
demanda de mulheres locais que ansiavam por representação em
processos de decisão. Como resultado, cada grupo produtor tem
uma representante eleita que é especificamente responsável por
receber e dar voz às preocupações e necessidades das agricultoras.

Uma percentagem da receita também é alocada para os esforços
de reflorestamento, garantindo sustentabilidade e segurança
econômica e ambiental. O plantio de árvores nativas frutíferas
e de árvores madeireiras teve benefícios indiretos em outras
culturas (como o café) e cultivo de gado. Terras recuperadas com
ecossistemas saudáveis e biologicamente diversificados resultam
em culturas mais produtivas e gado mais saudável. Da mesma forma,
métodos de produção diversificados e mudança para agricultura
orgânica resultaram em maior segurança alimentar a nível familiar
e agrícola. O RECA tem promovido a diversificação de culturas,
proporcionando uma base mais ampla de renda para os produtores
locais, e na atualidade trabalha com mais de 20 diferentes tipos de
árvores frutíferas e de árvores madeireiras, bem como uma série de
plantas medicinais, incluindo bacaba, andiroba, copaíba, sangue de
dragão e rambutão.

IMPACTOS POLÍTICOS

Mais de 40 famílias receberam suporte para trabalhar com
apicultura, com o RECA proporcionando assistência na produção,
embalagem e comercialização de mel e assegurando que os
processos de certificação atendam os requisitos regulamentares
existentes. Outras dez famílias receberam apoio para implantar
granjas, abastecendo o mercado local que era, até bem pouco
tempo, totalmente dependente de frangos e ovos importados. Além
dos produtores locais ligados diretamente à cadeia de fornecimento
do RECA, a associação contrata muitos diaristas para trabalho
temporário (geralmente entre seis e sete meses) durante a colheita.

A região em que o RECA opera na atualidade, não é apenas
economicamente marginalizada, mas, historicamente sofreu com
a falta de infraestrutura básica e serviços sociais, devido ao seu
isolamento geográfico dos grandes centros. A região do Abunã está
distante 360 quilômetros do centro de Porto Velho, em Rondônia, e a
150 quilômetros de Rio Branco, no Acre. Como principal empregador
regional durante a época de colheita, o RECA preencheu muitas das
lacunas deixadas pelo governo, na parte de infraestrutura e serviços
sociais. O RECA, atualmente, oferece serviços de saúde e educação
e tem sido a fonte da maioria dos investimentos na infraestrutura
local. Como tal, o RECA tornou-se um parceiro valioso de vários
departamentos governamentais, para elaborar políticas públicas na
região e serve como uma autêntica ponte de transmissão política
entre governo e cidadãos locais. A função de prestador de serviços e
canalizador político, de certo modo herdada, colocou o RECA numa
posição bastante conveniente para defender licenças ambientais,
reforma agrária e certificações orgânicas.

O RECA também tem apoiado um grande número de associados,
no processo de certificação. Mais de 30 licenças para agricultura
orgânica foram concedidas a propriedades comunitárias, e muitas
outras famílias estão passando pelo processo de certificação. Este
trabalho foi facilitado por uma série de parcerias, incluindo uma
com a Natura, que fabrica cosméticos de produtos naturais e usa
manteiga de cacau em seus cremes e sabonetes. Esta empresa de
comércio justo apoia o RECA com financiamento para certificação
florestal e cursos de formação necessários.

Aprendizagem colaborativa e equidade social
Dentro do modelo cooperativo, sucesso gera sucesso, com grupos
de produtores que servem de plataforma para a transferência de
tecnologia e outras melhorias. Um bom exemplo desse fenômeno
são os tratores. Os agricultores que fizeram lucros significativos e
que têm extensões maiores de terra conseguiram adquirir novos
tratores. Tornou-se prática padrão, então, repassar tratores antigos
para os agricultores dentro do grupo produtor que não tenham
meios de comprar tais equipamentos. Embora seja um fator pouco
relevante, esta transferência é indicativa do efeito que os esforços de
mobilização do RECA tiveram sobre a percepção da comunidade. A
abordagem participativa do RECA na gestão, organização e tomada
de decisão - e o processo de reunião em grupos para identificação
de problemas comuns, bem como soluções possíveis - tornou-se
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SUSTENTABILIDADE

promover a integração das atividades dos associados, um papel
focado diretamente sobre o grupo individual. Por fim, a posição da
representante mulher surgiu com base na demanda das produtoras
por representação e capacitação, e tem a responsabilidade de unir
associados do sexo feminino e incentivar a sua participação nas
reuniões.

Um dos componentes principais no modelo de sustentabilidade
do RECA é o modelo participativo de governança que orienta as
decisões da organização. Grupos de agricultores familiares não só
participam, mas conduzem a gestão e execução do projeto.

Os coordenadores de cada grupo, em conjunto, formam o conselho
do RECA, dos quais dois são eleitos para ocupar os cargos de
presidente (um mandato de dois anos) e vice-presidente. O
presidente não coordena a tomada de decisões, mas é responsável
por conduzir as discussões entre os coordenadores para garantir que
as decisões sejam tomadas de forma justa e equitativa, que sejam
consistentes com as demandas e necessidades dos associados.
Conforme estipulado nos estatutos da organização, as reuniões
do RECA são realizadas a cada dois anos. A primeira reunião do
ano é a “assembleia representativa”, a qual comparecem apenas os
coordenadores individuais. A segunda reunião é uma “assembleia
geral”, aberta a todos os associados. Normalmente, realizam-se
reuniões de coordenadores, líderes e representantes das mulheres de
cada grupo, mensalmente. Produção, comercialização, rendimentos,
projetos propostos e potenciais parcerias são assuntos discutidos
nessas reuniões, que também servem como um fórum onde as
demandas de cada grupo podem ser discutidas dentro do contexto
da organização maior.

Sustentabilidade organizacional
Embora a associação tenha passado por uma série de mudanças
em sua estrutura de governança desde 1989, alguns dos principais
aspectos permaneceram os mesmos. A associação era e continua
sendo altamente participativa em sua gestão. As decisões
são tomadas em conjunto com os membros participantes da
comunidade. Os produtores são ativamente encorajados a participar
de reuniões e expressar suas preocupações e preferências. Os
grupos são tipicamente compostos de um pequeno número de
famílias vizinhas. Os associados do grupo se reúnem mensalmente
para trocar ideias, fazer um balanço das atividades de projeto e
produção e, para discutir as necessidades, demandas e desafios de
cada produtor. A participação nas reuniões mensais é obrigatória,
e qualquer produtor que falte em três reuniões consecutivas é
excluído do grupo. Incidências deste tipo são raras.
Para facilitar o gerenciamento efetivo e a tomada de decisão,
cada grupo elege um coordenador, um líder e uma representante
mulher. O coordenador tem o papel de elo de ligação entre os
grupos individuais e o RECA como um todo, e representa o grupo
em reuniões de coordenação maiores. O líder é responsável por

Através da associação, os agricultores conseguem ter acesso a
treinamento em gestão da propriedade, agricultura orgânica,
desenvolvimento de redes, criação de gado leiteiro, gestão

“Nosso conselho para outras comunidades é que ainda há tempo para fazer a diferença.
Dedicação é a chave.”
Eugênio Vacaro, Associação dos Pequenos Agrossilvicultores
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ambiental, piscicultura e apicultura. Os princípios básicos da
associação - responsabilidade ambiental e subsistência sustentável
- são promovidos através da Escola Família Agrícola, onde os filhos
de agricultores recebem treinamento em empreendedorismo e
agrossilvicultura; e através da qual a ética de conservação que
sustenta a organização é transmitida para a próxima geração. O
RECA tornou-se uma parte importante do tecido social na região, e
recebe um alto nível de investimento da população local, pois esta
população recebe muito em troca.

Em várias ocasiões, foram formadas parcerias de investigação: com
o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), que trabalhou
com o RECA para desenvolver pesquisas sobre cursos de formação
agroflorestais eficazes; com uma divisão da Embrapa (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária) no Acre, a qual trabalhou com
a associação no controle de pragas para as culturas e pesquisas
sobre restauração do solo; com o Grupo de Pesquisa e Extensão
em Sistemas Agroflorestais do Acre (PESACRE), que desenvolveu
pesquisa sobre uma estrutura eficaz e elaboração de currículos
para a Escola Família Agrícola, bem como marketing e pesquisa
de mercado; e com muitos outros parceiros que contribuíram com
apoio financeiro, voluntários e assistência na construção do centro
de comercialização do RECA.

Em 2008, o RECA realizou um exercício de planejamento estratégico
para traçar um plano para os próximos dez anos. Através da plena
participação e contribuição de todos os associados, o RECA foi
capaz de elaborar um plano de negócios, um plano de gestão, e
um roteiro para a modernização dos equipamentos de colheita e
processamento.

Como mencionado anteriormente, a região da Ponta do Abunã
foi área de disputa, o que dificultou a execução de políticas e
investimentos, pelos dois governos estaduais. Apesar da disputa
territorial e das lacunas resultantes no alcance dos serviços estatais
e infraestrutura, o governo federal tem apoiado o RECA através
de órgãos como a Embrapa, a Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural (EMATER), e o Ministério do Desenvolvimento
Agrário. As parcerias vieram em forma de técnicas de liderança,
aconselhamentos, treinamentos, cursos e workshops. O governo
federal também tem dado apoio na área de suporte técnico,
fornecendo tratores e máquinas a alguns agricultores do RECA.

REPLICAÇÃO
O modelo RECA passou a ser muito solicitado. A associação estima
que recebe mais de 1.500 visitantes a cada ano - agricultores,
povos indígenas, professores, estudantes, funcionários de extensão
agrícola, funcionários do governo (incluindo do Ministério da
Agricultura) e pesquisadores - todos os quais interessados em
aprender com a experiência da associação. Trocas de conhecimento
são realizadas no centro de treinamento, bem como na Escola Família
Agrícola. Representantes do RECA também viajaram para várias
regiões do Brasil para compartilharem suas experiências com outras
comunidades. Devido a essas trocas de conhecimento e visitas aos
locais, o modelo do RECA tem sido replicado com sucesso e está
sendo aplicado em todo o Brasil, bem como em várias comunidades
na Bolívia e Angola. Todos os anos, a associação promove um festival
que tem o propósito de reunir todos os agricultores associados,
antigos e atuais.

Outras parcerias incluíram: Comissão Pastoral da Terra através da
igreja católica local, dando apoio financeiro e sendo o elo de ligação
com agências doadoras internacionais; SEBRAE-Rondônia, que tem
ajudado com assistência de marketing; Petrobras, na implementação
do projeto e na recuperação de áreas degradadas; IMAFLORA, na
certificação agrícola; Associação de Certificação Sócio- Participativa,
na certificação de produtos orgânicos; SENAR, no treinamento de
capacitação; e Natura, cujo modelo de partilha de benefícios tem
assegurado que os agricultores recebam um preço justo pelas
mercadorias.

A associação acredita fortemente no modelo organizacional e na
abordagem agroflorestal que tem transformado positivamente
a economia local e o meio ambiente. Não acredita, no entanto,
em uma abordagem padronizada, e faz questão de participar
aos agricultores e as comunidades que os visitam, procurando
aprender com a sua experiência, que é absolutamente essencial o
compromisso de adaptação de soluções adequadas às necessidades
e demandas de cada comunidade em particular (ou propriedade
individual, no caso).

PARCEIROS
A parceria tem sido essencial para o RECA desde seu início. Na
primeira fase das atividades, o RECA desenvolveu 200 hectares de
terra para testar suas práticas e técnicas agroflorestais. O Comitê
Católico contra a Fome e para o Desenvolvimento no Mundo deu
apoio através da construção da primeira unidade de processamento
de polpas. A Agência de Cooperação Técnica da Alemanha (GTZ) e a
Comissão Pastoral da Terra forneceram consultoria, enquanto que o
Banco do Brasil forneceu o financiamento.
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Vídeo com a estória da Associação dos Pequenos Agrossilvicultores (Vimeo) http://vimeo.com/15960875
Condack de Oliveira, H. Joint Consortium for Economic Reforestation (Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensado, RECA), Brazil,
in Rey de Marulanda, N. and Tancredi, F. B. 2010 From social innovation to public policy: Success stories in Latin America and the Caribbean.
Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL) pp. 54-57. http://www.cepal.org/dds/innovacionsocial/e/proyectos/br/
reca/RECA.pdf
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