


Conceito de Sociobiodiversidade
• Bens e serviços gerados à partir de recursos da biodiversidade, voltados à

formação de cadeias produtivas de interesse dos povos e comunidades
tradicionais – PCT’s, que promovam a manutenção e valorização de suas
práticas e saberes, gerando renda e promovendo a melhoria de sua qualidade
de vida e do ambiente em que vivem (MMA).

• Ou seja, um ciclo virtuoso entre a natureza, pessoas e o mercado:
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Desafios para a comercialização de 
produtos da Sociobiodiversidade 

• Alto índice de informalidade das cadeias 
produtivas;

• Baixo nível de gestão de associações e 
cooperativas;

• Baixa escala e pulverização da produção;

• Alta perecibilidade;

• Baixa tecnologia aplicada;

• logística de escoamento complexa;

• ICMS oneroso para o produtor extrativista 
formalizar a comercialização;

• Mercado variável e desorganizado;

• Baixos preços recebidos pelos extrativistas 

Temas discutidos em 
Planos 
Governamentais:

• Planafe;

• Planapo;

• Plansan;

• Ppcdam;

• Ppcerrado.



Política de Garantia de Preços Mínimos para 
Produtos da Sociobiodiversidade PGPM-Bio

• Objetivo Geral: considerar as diversidades regionais de produção e
conjuntura de mercado, com vistas à proteção dos recursos
naturais e à melhoria de renda e da qualidade de vida dos povos e
populações que utilizam os recursos das florestas de forma
sustentável.

• Objetivos Específicos: proporcionar maior visibilidade a estes
produtos, auxiliar na organização da oferta e no ingresso no
mercado, criar oportunidades de preços justos frente às diferenças
regionais e à realidade dos extrativistas, aumentar, ainda, o
interesse de diversos setores como a indústria de fármacos,
cosméticos e higiene pessoal, biocombustíveis, fibras e outros, e
conferir maior competitividade aos produtos.



Subvenção Direta aos Produtores 
Extrativistas – SDPE (PGPM-Bio) 

• A Subvenção é limitada a 3 mil reais por safra e por produto, atualmente a PGPM-Bio ampara
17 produtos da sociobiodiversidade, com o Preço Mínimo;

• Grupo Gestor das Ações de Apoio à Comercialização de Produtos Extrativistas, visa coordenar
as ações voltadas à comercialização dos produtos oriundos do extrativismo, composto por
membros do MF, MP, MAPA, SEAD, Conab e coordenado pelo MMA;

• AMPARO LEGAL: Decreto-Lei N.º 79, de 19/12/1966; Lei N.º 8.427, de 27/05/1992 (alterada
pelo Art. 48 da Lei 11.775, de 17/09/2008); Artigo 3.º da Lei N.º 11.326, de 24/07/2006; Lei
N.º 8.171, de 17/01/1991; Portaria SAF N.º 234, de 04/04/2017; Portaria Interministerial
Orçamentária da PGPM-Bio vigente e Instrução Normativa Conjunta MAPA/MMA N.º 17, de 28
de maio de 2009.

Possibilidade de 
Pagamento de 

Subvenção para 
Produtos da 

Sociobiodiversidade



Comercialização

Documentação: 
Cadastro, DAP e Nota Fiscal

Pagamento de Subvenção (R$)

Modelo de Operação Por CPF



Repassa ao 
extrativista o valor 
recebido da Conab 

(R$)

Pagamento de Subvenção (R$)

Documentação:
Cadastro, DAP Jurídica, Nota Fiscal e 

Certidões

Repassa o 
produto

Vende o 
produto

Modelo de Operação Por CNPJ



Abrangência da PGPM-Bio



Histórico de execução da PGPM-Bio



Fonte: Conab

Execução por Produto 2017



Fonte: Conab

Execução por Estado 2017



NORMA ESPECÍFICA DE BORRACHA NATURAL – EXTRATIVISTA 
SAFRA 2018

COMUNICADO CONAB/MOC N.º 002, DE 01/02/2018

• UNIDADES DA FEDERAÇÃO AMPARADAS: Todos os Estados da Região Norte
(exceto TO) e norte do MT, compreendido pelos seguintes municípios: Alta
Floresta, Aripuanã, Barra do Garça, Brasnorte, Castanheira, Colider, Colniza,
Comodoro, Cotriguaçu, Gaúcha do Norte, Juara, Juína, Juruena, Nobres, Nova
Mutum, Novo Horizonte, Paranatinga, Porto dos Gaúchos, Rondolândia, São
José do Rio Claro, Vera.

• BENEFICIÁRIOS: Extrativistas, suas associações e cooperativas de borracha.

• VIGÊNCIA: De 1.º/01/2018 até 31/12/2018.

• LIMITE DE SUBVENÇÃO: Será concedido o limite máximo de R$ 3.000,00 (Três
mil reais) por Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) ou o Cadastro Nacional da
Agricultura Familiar (CAF).

• FINANCIAMENTO: Por meio do Financiamento para Estocagem de Produtos
Agropecuários Integrantes da PGPM (FEPM), observar o Manual de Crédito
Rural (MCR) 3-4.

• SUBVENÇÃO DIRETA AO EXTRATIVISTA (SDPE): Observar o TÍTULO 35 do MOC.

• PREÇO MÍNIMO: Calculado com base no Preço Mínimo básico fixado pela
Portaria MAPA N.º 14, de 03/01/2018, R$ 5,42 /kg, para borracha natural
extrativa, cernambi virgem a granel (CV).



Conceito de Extrativismo
(Instrução Normativa Conjunta MAPA/MMA N.º 17, de 28 de maio de 2009).

• considera-se extrativismo como sendo o conjunto de
práticas associadas ao manejo sustentável dos recursos
naturais, de forma especial a atividade de coleta de
produtos naturais. Extrativismo abrange também o
conceito de agroextrativismo, que é a combinação de
atividades extrativas com técnicas de cultivo, criação e
beneficiamento. É orientado para a diversificação,
consórcio de espécies, imitação da estrutura e dos
padrões do ambiente natural, e uso de técnicas
desenvolvidas pela pesquisa a partir dos saberes e
práticas tradicionais, do conhecimento dos ecossistemas
e das condições ecológicas regionais.
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AÇÃO DA PGPM-BIO NO MATO GROSSO 

valor quantidade acessos



Material de Divulgação



Obrigada 

Gerência de Produtos da Sociobiodiversidade – Gebio.

Ianelli Sobral Loureiro – gerente.


