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RESUMO
O imbuzeiro é uma planta nativa da região semi-árida do Nordeste que têm contribuído
substancialmente para a sobrevivência dos pequenos agricultores e animais da região. A produção
de frutos alcançada pelo imbuzeiro (Spondias tuberosa Arr. Cam.) constituem-se também numa
fonte de renda e de absorção de mão-de-obra para muitas famílias rurais, que na época da safra,
realizam a colheita dos frutos e os vendem para consumo "in natura" em feiras livres e/ou para a
agroindústria de processamento de polpa. O objetivo deste estudo foi verificar a participação do
extrativismo do fruto do imbuzeiro na absorção de mão-de-obra e geração de renda dos pequenos
agricultores de 8 comunidades localizadas na região sem i-árida do estado da Bahia nas safras de
2000 e 2001. Foram acompanhados 1.005 agricultores que participaram da colheita de imbu nas
comunidades. Os resultados obtidos demonstraram que, em média 62,81% pessoas participaram do
extrativismo do fruto do imbuzeiro nas safras de 2000 e 200 1por comunidade. O tempo de dedicação
à colheita foi em média de 56,25 dias e a renda média obtida por cada agricultor foi de R$ 324,85.
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RESUMO
A evolução do roubo de cargas no País é analisada. A partir de 1997, algumas cargas agrícolas
começaram a ser alvo dos assaltantes, exigindo toda uma revisão nos procedimentos de gerência
de risco. O algodão, setor cuja produção está em franco crescimento, tem recebido atenção nos
últimos meses. Utiliza-se de uma análise de rotas representativas e custos de escolta para avaliar-
se a relevância dos aumentos nos custos logísticos envolvidos no processo.
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