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OBJETIVO
O projeto de manejo de jacarés na Resex do Lago do Cuniã tem como meta
consolidar da bioindústria dos jacarés como alternativa de produção na
reserva, a partir da implantação de um conjunto de iniciativas integradas.
Neste sentido, tem sido dado prosseguimento ao programa de pesquisa e
desenvolvimento (P&D), onde o manejo comercial de jacarés e as atividades
de gestão, monitoramento e pesquisa são conduzidos de forma integrada,
garantindo as bases para a sustentabilidade das cadeias produtivas da carne
e de peles. Dentre as diferentes linhas de trabalho destacam-se a
continuidade na organização e na capacitação dos comunitários jacarezeiros
para aplicação das técnicas de produção e em gestão de negócios
comunitários, o monitoramento das populações naturais de jacarés e suas
relações com as condições ambientais, o credenciamento do frigorífico de
beneficiamento de jacarés junto ao Serviço de Inspeção Sanitária, o
licenciamento da atividade de manejo junto às instituições competentes, o
desenvolvimento de pesquisas, em especial o projeto de certificação
genética da produção e os estudos sobre a biologia populacional dos jacarés,
além de atividades complementares nos âmbitos biológico e socioeconômico
necessárias à prática do bom manejo de jacarés na Resex do Lago do Cuniã.

DESENVOLVIMENTO
A equipe é composta por 83 pessoas que trabalham diretamente no projeto,
representantes dos quatro núcleos habitacionais da Resex. As
especialidades/responsabilidades foram definidas como segue: i) captura e
monitoramento do esforço; ii) recepção e transporte dos animais ao curral
sanitário; iii) assepsia e biometria; iv) processamento A: insensibilização,
esfola, evisceração; v) processamento B: desossa, tratamento da carne; vi)
processamento C: tratamento e embalagem das peles; vii) limpeza; viii)
destinação dos resíduos e ix) gestão da bioindústria. Na área técnica,
juntamente com os comunitários, trabalham o técnico veterinário
responsável pelo frigorífico junto à Semagric, o técnico especializado em
manejo de fauna, o responsável técnico pelo projeto e o coordenador do
programa “Crocodilianos Brasileiros” vinculado ao RAN-ICMBio.

RESULTADOS
O projeto, além de consolidar um plano de manejo de jacarés da U.C., com a
criação de uma nova fonte de geração de emprego e renda na região,
permite qualificar comunitários e atuar nas práticas de gestão da cadeia,
porém um dos principais aprendizados adquiridos ao longo da execução do
projeto é que a maioria das comunidades agroextrativista não tem
capacidade para implantar e gerir negócios que implicam em procedimentos
industriais, financeiros e comerciais.
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