
Promover a sustentabilidade na produção 
do cacau, a melhoria na renda da comunidade 

local e a conservação dos recursos naturais.

Produção e comercialização de cacau com
responsabilidade socioambiental: São Félix do

Xingu como um local de disseminação de 
práticas inovadoras para a Amazônia.

PROJETO

ESSE É O IDEAL

QUE NOS 
INSPIRA!

Flickr.com/outdoorPDK



Pouco mais que 84.000 km² marcam o município de São Félix do 

Xingu. A área protegida que congrega Unidades de Con-

servação, Terras Indígenas e Quilombolas é habitada por 

59.238 pessoas. Organizada em vilas, a população revela sua vo-

cação rural nas principais atividades produtivas realiza-

das no município, como a produção de mandioca, banana, ca-

cau e cupuaçu. 

Esse conjunto de atividades econômicas exercidas de maneira 

sustentável pode contribuir com a redução do desmatamento na 

região, aprimorar a qualidade e diferenciar os produtos dessas 

comunidades.

Importância do projeto
Norte paraense e São Félix do Xingu 
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Por que o Imaflora está trabalhando 
com esse tema?

Trabalhando com agricultura sustentável e com peque-

nos produtores ao longo de seus 16 anos, o Imaflora 

somou sua experiência à de outras organizações, que 

atuam na região, para ajudar na adoção de práticas 

sustentáveis de produção e de comercialização do ca-

cau por pequenos produtores, trazendo qualidade ao 

produto e melhoria na renda da população local. 

Dentre os parceiros do projeto, destacam-se: a Coo-

perativa Alternativa dos Pequenos Produtores Rurais e 

Urbanos (CAPPRU), a Comissão Pastoral da Terra 

(CPT), a Associação para o Desenvolvimento da Agri-

cultura Familiar (ADAFAX), o Instituto Internacional de 

Educação do Brasil (IIEB) e o Instituto Cabruca da Ba-

hia.

Fonte: Acervo Imaflora



O Imaflora promove oficinas que auxiliam os agricultores no planejamento de suas 

propriedades, melhoria da produtividade e qualidade do cacau produzido, bem 

como ações que visam a conservação dos recursos naturais e bem estar da 

comunidade. Além disso, promove reuniões com compradores, participa de feiras 

e organiza fóruns de negócios para aumentar a demanda por produtos dessas 

comunidades.

Ações do Imaflora em São Félix do Xingu

“O cenário que pretendemos apoiar com este projeto é a criação, na 
região de São Félix do Xingu, de uma referência para outras iniciativas 
ligadas à cadeia produtiva do cacau. Um local onde produtores e 
técnicos possam aprender e discutir práticas mais sustentáveis de 
produção e tecnologias avançadas em pós-colheita do fruto.”

Eduardo Trevisan Gonçalves, 
coordenador do projeto

F
li
c
k
r.

c
o

m
/J

a
g

u
b

a
l



“Somos uma cooperativa de pequenos produ-
tores. O nosso primeiro objetivo é que os colo-
nos não deixem o próprio lote e não precisem ir 
para a cidade. A produção sustentável é um 
reforço nesse sentido, é ter um produto de qua-
lidade e agregar valor ao nosso produto. Que-
remos ganhar mercado, ampliar nossas ven-
das, vender para o exterior, competir na linha 
dos chocolates finos. A intenção final é essa. E, 
em três anos, queremos ter a certificação.”  

Iron Farias, 
Presidente da Cooperativa Alternativa dos Pequenos 

Produtores Rurais e Urbanos (CAPPRU)
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O público diretamente beneficiado pelo projeto é 

composto por, aproximadamente, 150 produtores 

de cacau, associados à Cooperativa Alternativa 

dos Pequenos Produtores Rurais e Urbanos de 

São Félix do Xingu.  Indiretamente, o Imaflora 

pretende motivar produtores de cacau de todo o 

Pará, através de modelos de recomposição de 

áreas degradadas e de mercado para cacau 

sustentável.

População beneficiada

F
li
c
k
r.

c
o

m
/E

d
h

i



Resultados esperados

Ÿ  Criar referência em práticas inovadoras na 

Amazônia, e replicá-la em outras regiões;

Ÿ  Através do aumento da renda e melhoria das 

condições de vida, motivar produtores para 

adequação ambiental das propriedades;

Ÿ  Transformar a cadeia produtiva do cacau em 

uma alternativa de renda e recomposição de 

áreas degradadas;

• Tornar o cacau da região de São Félix do Xingu 

(PA) reconhecido pela qualidade e pela 

responsabilidade socioambiental.

O Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (Imaflora) 

é uma Organização Não Governamental, sem fins lucrativos, 

criada em 1995 para promover a conservação e o uso sustentável 

dos recursos naturais e gerar benefícios sociais nos setores 

florestal e agropecuário. O Instituto atua em projetos inovadores 

que respeitam a diversidade social, cultural, ambiental e 

econômica da região. Saiba mais em: www.imaflora.org.

O Imaflora



Contato:

+55 19 3429.0837

+55 19 3429.0800

imaflora@imaflora.org

www.imaflora.org

Realizador Financiador do projeto

Financiador Institucional


