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INTRODUÇÃO  

A relação entre os povos da floresta e o seu habitat é o foco deste artigo. Assim, iremos 

destacar a utilização dos elementos naturais na confecção de produtos florestais não madeireiros (PFNM). 

Uma alternativa sustentável de exploração do ecossistema que tem gerado renda às populações locais, além 

de fazer parte de uma visão ecológica, também tem se transformado em um dos maiores desafios no 

contexto Amazônico, na tentativa de conciliar a utilização dos recursos da floresta com a expansão 

capitalista.  

Observaremos ainda, a contribuição do design na elaboração de estratégias e ações 

que visa valorizar os traços culturais da Amazônia, além de propor a inclusão social das comunidades, 

incremento de geração de renda, melhora da qualidade dos produtos, agregando valor a esses produtos e 

sugerindo mudanças em seus processos de produção, semi industrialmente caracterizados.  
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OBJETIVOS  

Analisar o processo produtivo desenvolvido pela Associação Viva Verde a Amazônia 

(AVIVE), bem como a identificação das comunidades e de espécies naturais que possam ser utilizadas como 

matéria-prima.  

 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, utilizamos o método etnográfico que consiste 

em observar as ações de um grupo social, em um trabalho de campo por meio do conjunto de relações 

pessoais estabelecido pelo pesquisador, possibilitando uma conexão a essa rede cultural. No que se refere 

aos procedimentos técnicos, à pesquisa é de natureza bibliográfica, documental e de campo, cujos 

instrumentos adotados: diário de campo, entrevistas aberta e semi-estruturada, formulário, observação 

participativa, registros cartográficos das comunidades e sua respectiva produção.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO   

Os avanços tecnológicos estimularam o consumo em massa e a exploração 

desenfreada dos recursos naturais, gerando a desigualdade econômica e social, além da degradação 

ambiental. Na tentativa de frear esse processo surge o desenvolvimento sustentável.  Assim, 

sustentabilidade é a capacidade das populações do presente em satisfazer as suas necessidades sem 

comprometer a satisfação das futuras gerações. Segundo Cavalcanti (1997, p.38) “é o reconhecimento dos 

limites biofísicos colocados, incontornavelmente, pela biosfera no processo econômico”.  

Dentro deste contexto de desenvolvimento sustentável, podemos destacar os produtos 

florestais não-madeireiros, tendo como principal finalidade de comercialização de: remédios, produtos 

cosméticos e de modo recente na confecção de artesanatos e biojóias. Entretanto, existe pouco 

conhecimento acerca dos padrões de desenvolvimento e comercialização destes produtos, que por sinal são 

mais valorizados no mercado internacional que no mercado brasileiro.  

Nessa perspectiva a área do design passa agir de forma mais ativa por meio do design 

sustentável ou ecodesign, uma ferramenta que consiste no desenvolvimento de produtos, preocupando-se 

com o seu ciclo de vida (extração das matérias-primas, produção industrialização, transporte, 

comercialização, consumo ou utilização até o descarte). Todas as etapas do processo passaram a ser 

consideradas, pensando em reduzir os impactos ambientais negativos e o uso desnecessário de recursos 

não-renováveis. 

Os consumidores conscientes passaram a exigir o compromisso por parte das 

indústrias de processamento, em contrapartida houve a necessidade – por parte do mercado – criar 
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certificações ou selos verdes. Estes sistemas garantem e atestam a procedência de um processo ou 

produto, proporcionando uma relação de confiança com o consumidor. E ainda contribuí para o 

desenvolvimento social e econômico das comunidades florestais. O FSC (Forest Stewardship Council ou 

Conselho de Manejo Florestal) é o selo verde com reconhecimento mundial está presente em 75 países e 

seu sistema de certificação é conhecido e adotado mundialmente. 

 

Conhecendo a AVIVE 

Na cidade de Silves-AM, no ano de 1999 foi fundada a Associação Vida Verde da 

Amazônia (AVIVE), entidade não governamental sem fins lucrativos, que surgiu quando as mulheres da 

região começaram a ministrar um curso sobre plantas medicinais. A associação possui hoje, 43 sócias, uma 

coordenação executiva composta por três mulheres – representantes legais da entidade. Em 2000 a AVIVE 

firmou parceria com o Fundo Mundial para o Meio Ambiente, WWF/Brasil, que fomentaram o “Projeto 

Comunitário de Produção Sustentável de Óleos Essenciais e produtos afins no Município de Silves-AM”, 

esse plano ajudou na organização de cursos para capacitação e desenvolvimento do primeiro lote de 

produtos.  

Todavia, a legislação brasileira não permite que associações sem fins lucrativos 

comercializem produtos, assim em 2003 a AVIVE fundou a cooperativa COPRONAT, almejando a divisão de 

lucros com as comunidades. Elaboraram um Plano de Negócios e um Estudo de Viabilidade com o intuito de 

produzir e comercializar os produtos florestais não madeireiros, tais como óleos e velas aromáticos, 

sabonetes, incensos, repelentes e artesanato, das comunidades. Desde a sua criação a AVIVE contou com a 

pareceria e o apoio técnico-financeiro de instituições públicas e privadas, essa parceria permitiu o 

fortalecimento das suas ações e o incentivo ás atividades. 

 

Comunidades que compõe a AVIVE 

A associação identificou nove comunidades e três localidades, situadas na região de 

Várzea no Município de Silves-AM como potencias para a implementação do projeto, abrangendo mais de 

111 famílias. As comunidades são: São Tomé do Jacú, Divino Espírito Santo do Paranazinho, N. Sra. da 

Conceição da Baixa Funda, São Pedro igarapé do capivara, Igarapé do Maquarazinho, N. Sra. do Livramento 

do rio Aneba, São Sebastião Rio Aneba, Sra. Aparecida estrada da Várzea e Maquará Grande. Já as 

localidades são contempladas: Marupá, Tuãn e Igarapé do Moura 

 Atualmente a associação classifica a área de produção, como localidade, ou seja, uma 

comunidade e dentro destas a unidade familiar. De acordo com Márcio Batista, coordenador operacional da 

associação, localidade é uma cabeceira onde possuem poucas famílias, mas que desenvolvem uma boa 
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produção. A unidade familiar (UF) passou a ser adotada porque nem todas as famílias dentro das 

comunidades ou localidades da região produzem a matéria-prima. 

 

Produtos florestais não-madeireiros (PFNM) - espécies 

A AVIVE desenvolve atividades com o uso da biodiversidade- seguindo um calendário 

que acompanham as etapas de floração, coleta e produção, esse processo envolve o aproveitamento de 

galhos, folhas, sementes e resinas de plantas aromáticas e medicinais.  

 

As espécies selecionadas pela AVIVE que irão contemplar o Plano de manejo 

são:Andiroba, Andirobinha, Breu, Buriti, Copaíba, Cumaru, Pau rosa, Preciosa e Puxuri. Porém atualmente os 

produtos florestais não madeireiros que possuem pesquisa em estágios avançados são: a andiroba, a 

copaíba, o breu, o cumaru e o puxuri.  

Quanto à metodologia de caracterização dessas espécies amazônicas seguem as 

seguintes etapas: identificação botânica, seleção e em seguida o estudo da ecologia e biologia desses 

potenciais para produção do artesanato. O registro geográfico das espécies é realizado com a utilização do 

GPS (Sistema de posicionamento global), nessa atividade participam apenas os atores sociais que 

demonstram interesse em trabalhar com associação.  

 

Produção e uso da matéria-prima 

O primeiro ponto a ser colocado é que a produção do artesanato depende da demanda 

dos produtos (pedidos de compra). A demanda por produtos de manejo sustentável dos recursos naturais. 

Depois da coleta a matéria-prima é transportada por rabeta1 até a Ilha de Saracá, sede do município, após a 

compra da matéria-prima a associação se responsabiliza pela secagem e beneficiamento do material. O 

próximo passo é a destilação2 dos óleos essências esse processo é acompanhando por duas pessoas, 

conhecidos como destilador e um auxiliar.  O rendimento do óleo essencial varia de acordo com a espécie. 

Os dois componentes óleo e água são separados cuidadosamente e conservados em frascos diferentes, o 

vidro de cor escura (âmbar) mantém a qualidade do material.  

A transformação da matéria-prima em produto final é realizada pelas comunitárias que 

residem na sede municipal. Todo o processo é feito artesanalmente, este pode ser fabricado na casa de 

beneficiamento ou em outros locais. Depois de embalados os produtos são arrumados em prateleiras e 

organizados em uma sala que pode ser considerada o estoque da associação. Dependendo do local que 

reside o comprador o transporte é realizado por lotação, ônibus ou por Sedex (correio).  

                                                 
1 Embarcação de pequeno ou médio porte, mais conhecida como canoa, a qual possui um motor acoplado na área traseira. 
2 Processo físico de separação de líquidos, onde se utiliza o calor para separar substâncias mais leves de outras mais pesadas. 
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Atualmente a associação produz os seguintes produtos e fitocosméticos: velas, sache, 

incenso, óleos essenciais, sabonetes e creme para pele.  

 

Resultados preliminaries 

Diante do levantamento observou-se que a AVIVE busca a certificação de seus 

produtos, o interesse em obter visibilidade no mercado comercial nacional e internacional, para tanto é 

preciso realizar o manejo sustentável dos produtos florestais não-madeireiros. Mesmo que a legislação 

brasileira não apresente leis específicas relacionadas que esses materiais o desejo voluntário de conseguir o 

selo verde, demonstra o quanto de conhecimento, respeito e vontade possuem essas comunidades. 

  O designer como agente mediador analisa o processo de produção, assim como a cadeia 

produtiva, dos produtos florestais não-madeireiros. Diante do levantamento realizou se as seguintes 

observações: a atividade tem inicio com Planejamento do manejo sustentável em seguida o beneficiamento 

do produto, que ocorre de acordo com demandas. De acordo com registros o que existe é um processo 

assimétrico, artesanal e caseiro que é realizado na casa de beneficiamento, quando não, em outros lugares 

até mesmo na casa das próprias artesãs. Outra situação é que as embalagens dos produtos da AVIVE não 

conferem uma identidade, não agregam valor e não promovem o artesanato. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Na busca de uma filosofa natural dentro da sua especialidade, o design sustentável, 

trabalha para que haja a integração de ações que visem à geração de renda, inclusão social, 

sustentabilidade e agregação de valor ao artesanato local e regional, além de dar valor aos traços culturais 

da Amazônia. 

Dessa forma será considerado como uma das metas desse projeto, propostas de 

melhorias, concernentes ao design, tanto para os produtos quanto para os processos, visando contribuir 

com a qualidade dos produtos da AVIVE, oportunizando da melhor maneira possível uma concorrência justa 

para os mesmos.  
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