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- Centro Ecotoré Amazônia 

-Rede de Ação Ecotoré: 
-1. Baixo Amazonas – PA/AM 
-2. Terra do Meio – PA 
-3. Sudeste do Pará  
-4. Nordeste do Pará 
-5. Sul do Amapá 
-6. Médio Juruá – AM 
-7. Sul do Amazonas 
-8. Região do Vale do Acre 
-9.  Porto Velho e Sudeste RO 
-10.Noroeste do Mato Grosso 
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OBJETIVO: “Trazer elementos chaves de decisão sobre a  
sustentabilidade econômica, ambiental e social das cadeias  
de produtos florestais não madeireiros identificadas na 
região”  

FOCO TERRITORIAL: Juína, Juruena, Cotriguaçu, Aripuanã,  
Rondolândia, Castanheira e Colniza 

PLANO / BIBLIOGRAFIA / CAMPO / SISTEMATIZACÃO 

Escopo, abordagem, proposta metodológica e plano de  
trabalho definidos com base em algumas PREMISSAS 



PREMISSAS 

MERCADO: Síntese conjuntural exclusivamente pautada 
em dados secundários publicados 

UNIVERSO: 2 a 3 cadeias produtivas prioritárias / máximo 
de 5 empreendimentos por Cadeia Produtiva 

CUSTO-BENEFÍCIO: estudos de caráter econômico e  
financeiro focados exclusivamente nas informações  
existentes, fornecidas pelos empreendimentos de acordo 
com sua disposição   

COMPARTILHAMENTO: Compromisso com a disseminação 
do conhecimento e da informação gerados para os atores 
das cadeias produtivas 



Cenário 

• Políticas públicas de colonização e incentivo à 
produção favoreceram, a criação de latifúndios e 
concentração de terras 

• Substituição dos ecossistemas originais, ricos em 
PFNM, por monoculturas extensivas (lavouras 
temporárias e silviculturas) e pastos cultivados 

• Marginalização gradativa dos PFNM na economia do 
estado 

• Pouca informação, estudos e pesquisas e referências 
para a tomada de decisão e formulação de estratégias 
de incentivo às cadeias de PFNM 

 



Cenário 

• Arco do desmatamento da Amazônia Legal 
• Nos últimos anos, novas políticas públicas de 

incentivo às cadeias de produtos da 
sociobiodiversidade 

• Apoio a pequenos projetos de desenvolvimento e 
formação de Arranjos Produtivos Locais 

• Empreendimentos privados, associações, 
cooperativas e redes/sistemas de comercialização 

• 80% de cobertura florestal (85 mil Km²), sendo 40% 
em 11 terras indígenas e 7% em 11 Unidades de 
Conservação” 



Cadeias de PFNM 
Mato Grosso 

• Agricultura: 
• Palmito 

• Látex 

• Cacau 

• Guaraná 

• Urucum 

• Extrativismo: 
• Castanha-do-Brasil 

• Látex 

• Babaçu 

• Mangaba 

• Palmito 

• Poaia 

• Pequi 

 

Noroeste do Mato Grosso 

• Produção acumulada (2010 a 
2014): 
• Castanha-do-brasil in natura: 2.129 t 

• Látex coagulado: 60 t 

• Amêndoa de coco babaçu: 1 t 

• 2014: 
• Colniza (18%) (39%) e Aripuanã 

movimentaram 57% do mercado de 
castanha in natura: 972 t = R$  
1.000.000,00 

• Aripuanã movimentou 100% do 
mercado de látex coagulado: 12 t = R$ 
60.000,00 

• Cotriguaçu movimentou 100% do 
mercado de amêndoa de babaçu: 1 t = 
R$ 1.000,00 

 



Arranjos Produtivos de Látex 

• Associação dos 
Moradores 
Agroextrativistas da 
Resex Guariba 
Roosevelt Rio Guariba 
(AMORARR) 
• Borracha Natural 

• Associação Dos 
Moradores 
Agroextrativistas da 
Resex Guariba 
Roosevelt Rio 
Roosevelt (AMARR) 
• Borracha Natural 



Arranjos Produtivos de coco babaçu 

• Grupo de Mulheres da Paz, 
da Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais da 
Comunidade Santa Clara 
• Óleo de amêndoa 

• Farinha de mesocarpo para 
ração animal 

• Farinha de mesocarpo para 
alimentação humana 

• Cooperativa agropecuária 
de Cotriguaçu 
(COOPERCOTRI) 
• Farinha de mesocarpo para 

ração animal 

• Grupo Mulheres Unidas, 
do Grupo de 
Reflorestamento 
Agroindústria, da 
Comunidade Ouro Verde 
• Farinha de mesocarpo para 

ração animal 

• Farinha de mesocarpo para 
alimentação humana 

• Bolacha de farinha de 
mesocarpo 



Arranjos produtivos de castanha-do-brasil 

• Cooperativa Mista do Guariba 
(COMIGUA) 

• Castanha desidratada descascada;  

• Azeite de castanha;  

• Biscoito de castanha;  

• Barrinha de cereal com castanha. 

• Associação dos Moradores 
Agroextrativistas da Resex Guariba 
Roosevelt Rio Guariba (AMORARR) 

• Castanha natural com casca 

• Associação Dos Moradores 
Agroextrativistas da Resex Guariba 
Roosevelt Rio Roosevelt (AMARR) 

• Castanha natural com casca 

• Cooperativa agropecuária de 
Cotriguaçu (COOPERCOTRI) 

• Castanha natural com casca 

• Organizações indígenas 

• Associação de Mulheres Cantinho da 
Amazônia (AMCA) 

• Castanha desidratada descascada; 

• Biscoito de castanha; 

• Macarrão com castanha;  

• Paçoca de castanha 

• Cooperativa dos Agricultores do Vale do 
amanhecer – COOPAVAM 

• Castanha desidratada descascada; 

• Farinha de castanha;  

• Óleo de castanha;  

• barrinha de cereal com castanha 

• Associação dos Coletores de Casstanha 
do Projeto de Assentamento Juruena - 
ACCPAJ 

• Empresas Privadas 

• Vários coletores individuais não 
organizados 

 



Resultados preliminares: Látex 

• O mercado em declínio 

• Mercado regional é o principal 

• Atualmente, apenas AMORARR e AMARR 
comercializam borracha natural no MT 

• Apoio de Pacto das Águas e Petrobrás Ambiental 

• RESEX Guariba Roosevelt única no MT 

• Manejo de décadas e modo de vida tradicional 
ribeirinho 

• Boas práticas de manejo/produção 

 



• Capital de giro CONAB: PAA formação de estoque 

• Borracha natural: R$ 2,20/kg + R$ 2,70 = R$ 4,90/kg 

• Únicos a acessar PGPM-Bio no MT 

• AMORARR: inscrição estadual; DAP jurídica; 
certificação orgânica 

• Autonomia dos seringueiros na gestão das 
associações 

• Logística complicada: fluvial, terrestre, estradas 
ruins, grandes distâncias, comunicação  

Resultados preliminares: Látex 



• A cadeia produtiva de babaçu tem potencial: a grande 
disponibilidade do recurso 

• Produção pequena: subsistência e comercialização 

• Mapeamento dos babaçuais 

• Apoio do ICV, COOPERCOTRI e Prefeitura de Cotriguaçu 

• Projeto: adequação do processamento comunitário do babaçu, 
com adoção de boas práticas de armazenamento, manipulação e 
beneficiamento 

• Resultados empíricos do mesocarpo para alimentação animal: 
aumento na produção de leite e diminuição de gasto com 
medicamentos 

• Oportunidade para inserção  da farinha de mesocarpo e bolacha, 
no mercado institucional (PAA e PNAE) 

Resultados preliminares: babaçu 



Resultados preliminares: babaçu 

• Ótimo preço do óleo de amêndoa: R$ 100,00/litro 

• Mesocarpo para ração animal: entre R$ 3,00 e R$ 5,00/kg 

• Mesocarpo para alimentação humana: entre R$ 6,00 e R$ 
20,00/kg 

• Custo de produção: “nosso suor” 

• Distante da cidade (entre 40 km e 70 km) 

• Produto pouco conhecido na região 

• Não possuem licença sanitária municipal 

• Falta participação dos associados e alguns não acreditam 

• Problema com queimadas 

 



• Cadeia produtiva estruturada 

• Mercado crescente: regional, estadual e nacional 

• Vários atores: associações, cooperativas, empresas, prefeituras, 
coletores individuais 

• Concorrência/competição: coleta e comercialização 

• Juína: várias fábricas de fundo de quintal 

• Juruena: duas fábricas  

• Isenção fiscal MT (12% ICMS) 

• COOPAVAM, AMCA e COMIGUA: agregação de valor 

• COOPAVAM/AMCA: certificação orgânica, rastreabilidade, 
parcerias formais, valorização da cadeia produtiva desde a coleta 
(R$ 3,50/kg; R$ 420,00/dia; R$ 30.000,00/safra) 

 

Resultados preliminares: castanha-do-brasil 



Resultados preliminares: castanha-do-brasil 

• COOPAVAM/AMCA: apoio projetos Fundo Amazônia, PPP-
Ecos/ISPN 

• COOPAVAM: ampliação da capacidade produtiva 4X 

• AMCA: CONAB/PAA principal parceira, na comercialização de 
castanha, macarrão e bolacha em 7 municípios da região 

• Logística complicada: fluvial e terrestre, grandes distâncias, 
estradas ruins, 

• Coletores individuais desorganizados: perigo coleta, falta boas 
práticas 

• COMIGUA: oportunidade de organizar coletores individuais 

• Apelo socioambiental: RESEX Guariba-Roosevelt 

• Necessidade de capital de giro 

• Terras indígenas:  potencial de castanha 



 
GRATOS! 
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FÁBIO MELO 
fabiowmelo@gmail.com 
93 99217 2757 


