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Com todas as posses perdidas no Plano Collor, Clóvis José de Almeida deixou Brasília em 1990, 
rumo à Goiânia. Natural de Goiatuba (170 Km de Goiânia), guardava uma paixão de infância: o 
Cerrado brasileiro, cuja biodiversidade — a segunda maior do Brasil, segundo estudos da ONG 
Conservação Internacional —ele conhecia na prática. Arquivado na sua memória, o gosto de uma 
variedade frutas nativas, desconhecidas em outras regiões do país. 
 
Somente com o primeiro ano primá rio, sem perspectiva de emprego, comprou 20 litros de leite a 
prazo, ganhou um pacote de açúcar de um irmão e, com um equipamento emprestado, começou 
a fabricar sorvetes. Durante mais de um ano, vendeu na rua o que produzia. Na época, diz ele, 
apenas dois sabores regionais eram explorados: cupuaçu e açaí. 
 
Clóvis Almeida começou a testar os sabores de que tanto gostava: pequi, murici, cagaita, 
araticum, e tantos outros, até chegar aos atuais 46 frutos do Cerrado, que hoje sua Sorvetes 
Milka oferece. "Quando comecei, não tinha cinco centavos. Atualmente, são mais de 50 
funcionários registrados: 18 na fábrica e os outros nas lojas. Há mais de 200 revendedores em 
Goiânia, além dos fora de Goiás", contabiliza, mencionando a empresa Frutos do Cerrado, de sua 
filha, em Uberaba (MG). 
 
Seria apenas um 'case' de empreendimento de sucesso, não fosse o objetivo de Almeida. "Foi 
Deus quem me iluminou para mostrar que o Cerrado é uma mina de ouro e diamantes, nem 
sempre assim reconhecida pelo fazendeiro", diz ele, para quem o negócio só faz sentido como 
instrumento de preservação do bioma ameaçado. 
 
Por desconhecerem a potencialidade econômica dos ecossistemas nativos, avalia Almeida, muitos 
proprietários trocam áreas naturais por monoculturas. A caixa de mangaba, exemplifica, chega a 
R$ 50 no mercado. Mas muitos fazendeiros oferecerem de graça. Faz parte da estratégia 
conservacionista não ' aceitar doações. "Queriam derrubar um pé de cagaita, enorme, plantado 
numa calçada. Ofereci R$ 15 por caixa. Rendeu R$ 300. Você acha que alguém derrubou a 
árvore?" 
 
No campo, prossegue Almeida, trabalhadores rurais chegam a receber R$ 100 mensais com a 
coleta das frutas. Já para fazendeiros, a renda é mais polpuda. "Se, para ganhar dinheiro, só 
precisam mandar colher, quem destruirá o Cerrado?", pergunta Almeida, que também sonha com 
a recomposição de áreas degradadas. Na sua fábrica, diz, sementes não vão para o lixo. São 
separadas e doadas. Um destino é a Embrapa Cerrados, cujos estudos — que demonstram a 
rentabilidade das frutas nativas—ele traz consigo. 
 
"Começamos a pesquisar o uso popular de espécies do Cerrado em 1985. A partir disso, fomos 
plantando a idéia de que ê possível trabalhar o Cerrado em pé", resume Semíranes Pedrosa, 
integrante do projeto "Conservação e manejo da biodiversidade do bioma Cerrado", desenvolvido 
pela Embrapa Cerrados, em parceria com a Universidade de Brasília (UnB), Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e patrocínio do departamento para 
desenvolvimento internacional do governo britânico (DFID). 
 
Segundo a cientista, apesar do avanço das monoculturas, visitas, demonstrações, degustação de 
produtos culinários, e outras ações de divulgação, vêm dando bons frutos. Outro exemplo de uso 
sustentável do Cerrado, diz ela, é a RPPN Vagafogo, primeira Reserva Particular de Patrimônio 
Natural de Goiás, criada em 1990 em Pirenópolis (GO). 
  
Com apoio da Fundação Pró-Natureza (Funatura), o casal Evandro Ayer e Cláu-da Shiffer 
implantou uma trilha auto-guiada de 1,5 km, nesta reserva de 44 hectares. A renda dos passeios 
é complementada pela comercialização de temperos e frutas secas feitas com espécies nativas, 
que os turistas também podem provar no "brunch", na sede da RPPN. 
 
Bem gerenciada, aposta a pesquisadora, a exploração dos recursos da natureza garante renda às 
comunidades, conservando água, solo e biodiversidade. O difícil, admite, é chegar à produção 



sustentável em escala, porque são atividades extrativistas, que devem respeitar a capacidade de 
carga da área e deixar alimentos para a fauna. 
 
À medida que se oferece apoio, a produção em escala acontece, afirma Irene Santos, do Instituto 
Brasil Central (Ibrace), com base na experiência da Feira dos Povos do Cerrado, da qual foi 
secretária-executiva até 2003. Este evento, diz a ativista, é promovido desde 2001 em Goiânia 
pela Rede Cerrado, coletivo de entidades atuantes em estados onde há este bioma — do 
Maranhão ao oeste paulista, passando pelo Centro-Oeste. 
 
Só em 2003, a Feira atraiu mais de 1,5 mil expositores e cerca de 8 mil visitantes. Para muitos, a 
visibilidade alcançada foi degrau para o ganho de escala. Entre produtos artesanais feitos com 
elementos da natureza regional, Irene conta que bolsas, chapéus e cestos em capim dourado, 
elaborados pela comunidade Mumbuca, do Jalapão (TO), tornaram-se mercadorias de exportação. 
 
Também a carne de animais silvestres, de criadouros autorizados pelo Ibama, passou a abastecer 
restaurantes e lojas especializadas em São Paulo. No Maranhão, prossegue Irene, ultrapassou-se 
o foco ambiental, fortalecendo a articulação das mulheres, para a geração de renda. Com apoio do 
Unicef, as quebradeiras de coco de babaçu montaram uma fábrica de sabonetes, que tem 
consumidores no Brasil e no exterior. 
 
Outro fruto do cerrado em alta, indica a ativista, é o baru, cujo alto teor nutritivo foi comprovado 
em análises da Universidade Federal de Goiás. Sua farinha passou a enriquecer a merenda escolar 
em Calda-zinha (a 35 km de Goiânia), gerando renda para os coletores, integrados na Rede de 
Comercialização Solidária de Agricultores Familiares e Extrativistas do Cerrado. 
 
É preciso dar oportunidade às pessoas alijadas do sistema de produção, garantindo-lhes a 
inclusão no mercado, desde que se respeite a cultura local e o modo de vida, afirma Rubens 
Gomes, referindo-se aos ribeirinhos e comunitários da Amazônia, com quem trabalha. Em 1998, 
ele fundou a Oficina Escola de Lutheria da Amazônia (Oela), voltada à capacitação de centenas de 
pessoas de baixa renda. É a primeira escola do mundo com o selo verde do Forest Stewardship 
Council (Conselho de Manejo Florestal). 
 
Uma das unidades da Oela, diz ele, fica em Boa Vista do Ramos, a 18 horas de barco de Manaus. 
Diversamente da instalada da periferia manauara—cujo foco é a construção de instrumentos 
musicais com madeira certificada —, em Boa Vista a proposta foi capacitar ribeirinhos para a 
criação de pequenos objetos em marchetaria, também com madeira ecologicamente correta. 
 
Gomes prova com números a assertiva de que, se o selo verde multiplica o valor da madeira 
bruta, bem maior é o valor agregado dos artefatos feitos com ela. Sem certificação, avalia, paga-
se de U$ 70 a U$ 200 pelo metro cúbico de madeira. Quando se implanta o manejo florestal, o 
preço já sobe para até U$ 450/ m3. Valor que pode dobrar, quando conquistada a certificação. 
 
Um pequeno porta-jóias em madeira certificada da AABVR é vendido por R$ 70.Sua fabricação 
consome pouco mais de 600 cm3 de madeira. Quer dizer, o mesmo m3 de madeira certificada 
bruta pode render 1,5 mil peças, calcula Gomes, para dar dimensão do retorno financeiro. 
 
Trabalhando com suporte de instituições Ashoka, Avina, WWF, Unicef, e o projeto Criança 
Esperança, a Oela — cujo orçamento anual supera R$ l milhão — prepara-se para criar sua quarta 
escola em Gurapá (PA), com apoio da Fundação Orsa. Mas não deixa de lado a pesquisa de novas 
espécies de madeira da Amazônia para uso musical 
 
"O Brasil só recentemente começou a explorar madeiras tropicais alternativas na fabricação de 
instrumentos musicais", diz Mário Rabelo, do Laboratório  de Produtos Florestais (LPF) do Ibama. 
As madeiras brasüeiras que eram usadas estão extintas ou em vias de extinção: mogno, jaca-
randá-da-bahia, além do pau-brasil, para arcos de violino. Das centenas de novas espécies 
avaliadas pelo LPF, mais de 50 passaram nos testes acústicos. Rabelo acentua que fabricantes de 
outras regiões, como a Hering Harmônicas (SC) e Gianinni (SP), de olho na exportação, adotaram 
madeiras certificadas das nossas florestas. 
 



Outro produto da floresta amazônica, o látex, volta a ganhar nova dimensão na ilha do Marajó 
(PA). Na pequena Afuá, cerca de 500 produtores familiares, apoiados pelo novo programa de 
Desenvolvimento Regional Sustentável (DSR) do Banco do Brasil, começam a reavivar a atividade 
ex-trativa, abandonada há 20 anos. O caminho foi a tecnologia Tecbor, desenvolvida pela 
Universidade de Brasília com a Fundação Banco do Brasil, que usa limão e emite menos fumaça 
no tratamento do látex, aliada à localização de compradores. 
 
Após identificar a potencialidade regional, a agência do banco buscou parcerias com a prefeitura 
local, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá, Conselho Nacional de Seringueiros e 
Fundação Banco do Brasil (FBB). Uma cooperativa de Santarém, detentora da tecnologia, se 
propôs a treinar os seringueiros de Afuá, junto com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e 
a adquirir o produto, matéria-prima para mantas automotivas. 
 
O DSR, diz o gerente executivo do programa, Carlos Alberto Garcia, está transformando agências 
do BB em focos de geração de renda, sempre de olho no tripé: negócios social e ecologicamente 
justos, e economicamente viáveis. "Já chegamos a 941 municípios, e em 2005, ultrapassaremos os 2,3 
mil", afirma, informando que a prioridade são regiões de baixo índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH). 
 
Com vegetação adaptada a grandes períodos de seca, a caatinga é um dos biomas onde a exploração de 
recursos naturais em pequenos negócios social e ecologicamente sustentáveis representa um grande 
desafio. 
 
É na caatinga do sul do Piauí que fica o Parque Nacional da Serra da Capivara, que ocupa áreas dos 
municípios São Raimundo Nonato, João Costa, Brejo do Piauí e Coronel José Dias. Em seus mais de 400 sítios 
pré-históricos, turistas do mundo todo checam marcas de mais de 50 mil anos atrás, atestando a 
presença humana e de ancestrais da fauna atual, como o mastodonte. 
 
Neste contexto, a Fundação Museu do Homem Americano (Fumdham), que gerencia o parque, foi 
além da capacitação de guias turísticos. Interessada na geração de renda, passou a disseminar 
tecnologias sustentáveis, como a produção de mel e artesanato inspirado na pré-história. 
 
Enquanto a comunidade do Sítio de Moco aprendeu a arte de pintar pequenas pedras com motivos 
ancestrais, fazendo brincos, imãs de geladeira e outras lembranças que encantam turistas, a de 
Barreirinho especializou-se na cerâmica, também com desenhos rupestres. Mas a produção exige uso 
de fornos, neste caso movidos a GLP, para evitar queima da madeira nativa. 
 
"Temos 22 pessoas na Cerâmica Capivara, e capacidade de fabricar 7 mil peças mensais. Mas a demanda já 
supera isto", resume a administradora Girleide Oliveira. Hoje, além da venda direta aos turistas e nas lojas 
do Parque em São Raimundo, Teresina (PI) e Pe-trolina (PE), as peças alcançam outras regiões, através de 
lojas que apostam no comércio justo, como Tok Stok, Projeto Terra (SP) e Maria de Barro (RJ). Também há 
compradores na Itália. 
 
A renda das famílias, que antes subsistiam com a caça, hoje pode superar os R$ 500 mensais. A 
expectativa, diz Girleide, é obter o financiamento para a compra de novo forno, avaliado em R$ 40 mil. 
É a premissa para que mais cinco pessoas se engajem na produção. 
 
Fonte: Valor Econômico, 24 nov.2004, Valor Especial , p.F1 


