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Apresentação
Esta cartilha faz parte de uma série de volumes que trata
das boas práticas de manejo e beneficiamento de alguns
dos principais produtos florestais não madeireiros manejados pelos ribeirinhos moradores das Reservas Extrativistas da Terra do Meio: a Resex do Rio Iriri, a Resex
Riozinho do Anfrísio e a Resex do Rio Xingu.
Neste primeiro volume trataremos do babaçu (Orbignya sp), uma palmeira de grande importância para muitas
comunidades extrativistas, tanto por razões de subsistência quanto por questões econômicas, em função dos
diversos usos que ela oferece. Dentre esses, destaca-se o da folha para uso em construções e artesanatos,
e das amêndoas e mesocarpo para fins cosméticos e
culinários.
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Esta publicação foi produzida a partir de uma série de encontros de troca de conhecimento realizados nos últimos
anos entre os colonos da Transamazônica, envolvidos no
projeto Sementes da Floresta e os ribeirinhos das Reservas Extrativistas da Terra do Meio.
O objetivo desta cartilha é registrar, de uma forma simples e visual, o conhecimento desenvolvido sobre as boas
práticas para o manejo e produção do óleo, mesocarpo e
carvão de babaçu, de forma que este aprendizado possa
ser compartilhado com outras comunidades e parceiros,
contribuindo para a melhoria do seu trabalho com os produtos da floresta.

Boa leitura e bom trabalho!

Introdução
A região que ficou conhecida como Terra do Meio está
localizada no sudoeste do Estado do Pará, abrangendo os
municípios de Altamira e São Félix do Xingu e é considerada pelo Ministério do Meio Ambiente como uma região
de alta prioridade para conservação da biodiversidade. A
região é extensa, com florestas bem conservadas e território de muitos povos indígenas, extrativistas e agricultores familiares.
Na Terra do Meio estão localizadas três Reservas Extrativistas: a Resex do Rio Iriri, a Resex Riozinho do Anfrísio e
a Resex do Rio Xingu, que juntas totalizam aproximadamente 1,2 milhões de hectares com população de aproximadamente 120 famílias. As populações ribeirinhas destas
Brasil Novo

Altamira

Medicilândia
H
!

Aveiro
H
!

Anapu
H
!

Uruará
Placas

H
!

H
!

H
!

H
!

30

i

ri

BR-2

Itaituba

Rurópolis

R io

Ir

H Trairão
!

Ri

BR
-16

RESEX
Rio Xingu

o X
in g

u

RESEX Rio Iriri
RESEX
Riozinho
do Anfrísio

3

H
!

Sedes Municipais
Rodovias
Rios
Limite da Terra do Meio

São Félix do Xingu

RESEXs da Terra do Meio

H
!

Unidades de Conservação Estaduais
Terras Indígenas

±

Novo Progresso!
H

Fontes: Limite da Bacia do Rio Xingu,
Terras Indígenas e Unidades de Conservação (ISA 2011);
Sedes Municipais, Rodovias e Rios (IBGE 2010).

Tucumã

H
!

Unidades de Conservação Federais

0

50

100 Km

Instituto Socioambiental, 2012

Cumaru do Norte

8

cartilha coco babaçu

Resex vêm recebendo apoio de instituições da sociedade
civil (ISA, IMAFLORA e FVPP) e do órgão gestor da área
(ICMBio) no desenvolvimento de ações para o fortalecimento das principais cadeias produtivas de produtos extrativistas, com objetivo de contribuir com a geração de
renda, melhoria da qualidade de vida, e manutenção do
modo de vida tradicional.
Na Transamazônica, um grupo de colonos assentados na
região de Uruará, com apoio da Associação Cultura Franciscana, representada pela irmã Ângela Sauzen, criou o
projeto Sementes da Floresta. O projeto tem também
como foco principal a geração de renda para as famílias
de colonos à partir da coleta e extração de óleos vegetais, de forma a conciliar preservação e melhoria das condições de vida das famílias.

introdução

O objetivo comum dos projetos desenvolvidos nas Resex
e junto aos colonos de Uruará, bem como os resultados
positivos alcançados por cada um deles, levou a uma
aproximação e estabelecimento de parceria, que culminou com a realização de uma sequência de encontros
para troca de experiências, iniciada em 2009 em Uruará e
na Resex do Rio Iriri.
Nesses encontros, os ribeirinhos puderam compartilhar
toda a sua experiência sobre o seu saber da floresta e o
manejo dos produtos, enquanto os colonos repassaram
seu conhecimento sobre planejamento e beneficiamento
dos produtos em mini-usinas.
Assim, este manual foi elaborado como uma contribuição
de instituições parceiras ao registrar o resultado dos encontros e das trocas de experiência, de forma que este
aprendizado possa ser conhecido e utilizado por outros
grupos, apresentado em uma linguagem simples as principais recomendações para garantir o manejo adequado do
produto, a segurança das pessoas que realizam as etapas
do manejo e adaptação dos produtos a certos padrões e
exigências para comercialização.
Esse conjunto de passos e recomendações recebe o
nome de “boas práticas”, que são o resultado do aperfeiçoamento de técnicas que não ameaçam os recursos e
dão maior eficiência, limpeza e segurança para
quem faz e para quem compra.
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1 Planejamento
A família discute e
identifica os dias
disponíveis para coleta
do babaçu. Uma ficha
com os meses e dias da
semana pode ajudar no
planejamento.

2 Limpeza
Com ajuda de um
batedor, a trilha
é aberta até os
babaçuais, facilitando a
retirada dos cocos.

3 Coleta
Do chão: recolhem-se
diretamente os cocos
caídos, de preferência
os novos que acabaram
de cair.

coleta do babaçu

COCO BOM
inteiro
sem furos

COCO RUIM
furado
roído
apodrecido

COCO CLARO
acaba de cair do cacho,
ideal para produção do
mesocarpo.

COCO ESCURO
caiu faz tempo, é bom para
produção do óleo, mas não
serve para extrair o mesocarpo.
atenção! Para o mesocarpo,
o coco não pode ficar muito
tempo no chão.
SEGURANÇA!
Sapato fechado e calça
comprida ajudam a prevenir
acidentes e contribuem para
uma coleta segura.
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Mini-usina

ATENÇÃO! As máquinas da miniusina devem ser usadas somente pelo
operador da mini-usina. O dono do
coco ou outras pessoas podem ajudar,
mas com a orientação do operador da
mini-usina.

Máquina de
secagem

mini-usina

Máquina de
extração do óleo

Coador

Máquina para
trituração do
mesocarpo

15

Mesocarpo
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1 Descascar
Logo após a coleta, retirar
a casca do coco cuidadosamente com uma faca.
atenção! para maior higiene, a 1ª e 2ª raspagem devem
ser feitas por pessoas diferentes e deve-se usar um
pano limpo para secar.

2 Retirada do
mesocarpo
Com um batedor,
retirar o mesocarpo.

3 Secagem
Colocar o mesocarpo
em bacias e deixar ao
sol sobre jiraus altos
por três dias, protegido
de chuva e do contato
com animais.

mesocarpo

4 Trituração em
máquina
Colocar o mesocarpo na
máquina para triturar.
segurança! a partir
da moagem, apenas
técnicos devem
trabalhar nas máquinas

5 Pesagem e registro
Pesar o mesocarpo já
triturado e anotar numa
tabela. É importante
anotar para saber depois
quanto cada extrativista
vai receber e quanto de
farinha vai render.

6 Embalagem
Colocar o mesocarpo
nas embalagens.
atenção! pesar
novamente para
confirmar o peso
descrito na embalagem.
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Óleo de babaçu
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1 Secagem
O coco deve secar ao
sol no jirau por 10 dias.

2 Quebra do coco
segurança! A quebra
deve ser feita por pessoas experientes, pois
o risco de acidente é
grande.

3 Ensacar
As amêndoas vão
para os sacos de
ráfia somente para
transporte. Não
armazenar no saco,
senão mofam.

óleo de babaçu

4 Transporte
Amêndoas ensacadas
são transportadas até a
mini-usina.
Uma vez retirada a
amêndoa, entregar na
unidade de beneficiamento em, no máximo,
14 dias.

5 Recebimento e seleção
Na unidade de beneficiamento, espalhar os conteúdos
dos sacos sobre uma lona, para separar a amêndoa boa
da amêndoa ruim.

Amêndoa Boa: clara,
sem sinais de mofo.

Amêndoa Ruim: escura,
mofada, passou muito
tempo no saco.

Atenção!
Evitar a amêndoa “rançenta”. O coco deve estar bem
seco antes de ser quebrado no machado. Não misturar
amêndoas “rançentas” com as boas.

23
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6 Pesagem
Pesar as amêndoas e
registrar em um caderno: o peso, o nome de
quem entregou, o dono
do coco, a data e a qualidade da amêndoa.

7 Secagem na
máquina
Distribuir as amêndoas
na máquina de secagem
e deixar secar até ficar
crocante, mas não muito
seco. É um trabalho para
o operador da mini-usina.

8 Extração do óleo
Com a máquina
apropriada, extrair o
óleo das amêndoas
secas. É um trabalho
para o operador da
mini-usina.

óleo de babaçu

9 Coar o óleo
Com ajuda do filtro,
coar o óleo que sair da
máquina. É um trabalho para o operador da
mini-usina.

10 Pesar o óleo
extraído e coado
Fazer nova pesagem
e registrar o óleo
produzido.

11 Embalar e estocar
Colocar o óleo em
galões limpos para
armazenagem.

25

Carvão
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1 Cova
Abre-se uma cova no
chão de 1 metro por 2
metros, com 30 cm de
profundidade.

2 Madeira
Cobrir o fundo da cova
com madeira seca.
3 Fogo
Colocar fogo na madeira seca e esperar que
toda ela pegue fogo.

4 Casca
Colocar uma camada
de cascas de babaçu e
esperar até que pegue
fogo.
5 Cobrir
Encher completamente
a cova com o restante
das cascas.

carvão

6 Fogo
Esperar que toda a
casca da cova queime
até que os cocos
estejam vermelhos em
brasa.

7 Enterrar
Com auxílio de uma pá colocar de volta a terra em cima
da brasa para abafar, de forma a tampar toda a fumaça
que sai e acabar com o fogo.
atenção! abafar tudo com
terra, para não sair
nada de fumaça.

8 Esperar
Deixar as cascas queimando sob a terra de
um dia para outro.
9 Abrir
Com máscara ou pano
úmido sobre o rosto,
abrir a cova para retirada do carvão.

29

Uma palavrinha final
Esperamos que o material aqui reunido tenha de fato contribuído com os trabalhos da babaçu. Sabemos que há
muitos outros produtos florestais não madeireiros que
podem ser aproveitados, e esperamos em breve poder
contar com as comunidades na elaboração de outras cartilhas para esses produtos, também.

Quem é quem?
Muitas instituições e entidades vêm contribuindo para
que o projeto alcance mais e melhores resultados. Esses
parceiros podem ser encontrados nas mais diversas esferas – dentro e fora do governo, no plano local, regional,
nacional e internacional. A seguir, uma apresentação de
cada um desses apoiadores, bem como a forma com que
apoiam as comunidades.
PROJETO SEMENTES DA FLORESTA
Associação Cultura Franciscana
Organização religiosa ligada à Congregação Verbo Divino
que chegou ao Brasil em 1938. Inicialmente conhecidos
como Sociedade Cultura Franciscana, assumem a presente denominação em 2003, quando concentram suas atividades nos campos social e educacional. Mantém atual-
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mente cinco colégios nos estados de SP, MG e PR, bem
como dois centros de acolhimento, também em SP.
www.acf.org.br/
Instituto Socioambiental (ISA)
O ISA, fundado em 1994, é mundialmente conhecido por
seu engajamento na defesa dos direitos de povos indígenas e outras populações tradicionais. Mantém há anos o
Programa Xingu na Terra do Meio, com o objetivo de, em
parceria com diversas instituições governamentais, não
governamentais, associações e comunidades, aumentar a
capacidade de interlocução e o protagonismo político dos
extrativistas com a sociedade; promover instalação de
infraestrutura básica nas Reservas Extrativistas; ampliar
a autonomia econômica das comunidades e a capacidade de gestão de suas organizações; promover condições
para identificação e registro das práticas de manejo dos
recursos naturais tradicionais, além de contribuir para o
processo de regularização fundiária nas áreas protegidas.
www.socioambiental.org/
Instituto de Manejo e Certificação Florestal e
Agrícola (Imaflora)
O Imaflora é uma organização sem fins lucrativos, criada
em 1995 para promover a conservação e o uso sustentável
dos recursos naturais e para gerar benefícios sociais
nos setores florestal e agrícola. O Instituto é referência
na avaliação de empreendimentos para certificação socioambiental florestal e agrícola no Brasil e realiza ainda
trabalhos de treinamento, incentivo a políticas públicas
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e ao consumo responsável. Na Terra do Meio o Imaflora atua no fortalecimento das cadeias produtivas extrativistas (castanha, copaíba, borracha, babaçu, e outros),
principalmente através da promoção de melhoria dos
processos de produção, comercialização e diferenciação
da produção no mercado.
www.imaflora.org/
Fundação Viver, Produzir e Preservar (FVPP)
Fundada em 1991, a FVPP é uma organização sem fins lucrativos com sede em Altamira e atuação em cerca de 20
municípios do oeste do Pará, contribuindo para a articulação de movimentos sociais e na formulação de políticas públicas para a região. Nas Resex da Terra do Meio,
a Fundação vem realizando ações de cidadania por meio
do programa Movimento de Mulheres Trabalhadoras do
Campo e da Cidade de Altamira (MMTCCA).
www.fvpp.org.br/
Associação dos Moradores da Resex do Rio Iriri
Associação dos Moradores da
Resex Riozinho do Anfrísio
Associação dos Moradores da
Resex do Médio Xingu
Associação dos Moradores do Porto Maribel
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APOIADORES
Rainforest Foundation Norway (RFN)
Organização da Noruega fundada em 1989 e que tem por
missão o combate ao desmatamento, de forma local, assistindo populações tradicionais em seus direitos territoriais, e global, realizando campanhas para influenciar na
criação de leis de proteção às florestas tropicais e seus
habitantes.
Fundo Vale
Criado em 2009, o Fundo Vale para o Desenvolvimento
Sustentável é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip) ligada à empresa Vale (antiga Vale
do Rio Doce). Ele atua em parceria com instituições públicas, empresas e organizações do terceiro setor no apoio a
projetos que promovam o desenvolvimento sustentável,
conciliando a preservação e a conservação do meio ambiente com a melhoria das condições socioeconômicas de
países em desenvolvimento.
Fundação Moore
Criada em 2000, a Fundação Moore é uma organização
estadunidense que tem como um de seus objetivos buscar avanços na área de conservação ambiental.
Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
O ICMBio é um órgão federal, ligado ao Ministério do
Meio Ambiente (MMA), que tem por dever zelar pelas

palavrinha final

unidades de conservação ambiental e defender o modo
de vida das populações tradicionais que nela habitam,
bem como contribuir na elaboração de políticas públicas
com esse fim.
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruará
O STTR esteve presente desde o início como apoiador do
projeto Sementes da Floresta. Esse apoio, traduzido em
contribuições de transporte e intermediação junto a órgãos públicos, se intensificou em 2009, quando a entidade cedeu parte de seu espaço para instalações do projeto
– secretaria, depósito e pequena venda dos produtos.
Instituto de Desenvolvimento
Florestal do Estado do Pará (Ideflor)
O Ideflor foi criado em abril de 2007, atendendo a exigência da Lei Federal de 2006 que versa sobre a Gestão de
Florestas Públicas. O Ideflor é uma autarquia, com autonomia técnica, administrativa e financeira. Sua sede situa-se em Belém, mas sua atuação abrange todo o estado do
Pará. A principal atribuição do instituto é o exercício da
gestão das florestas públicas estaduais, visando a produção sustentável e a gestão da política estadual para produção e desenvolvimento da cadeia florestal no estado.
Secretarias municipais de saúde
É junto a esses órgãos de governo que se deve buscar a licença da vigilância sanitária municipal, fundamental para
a comercialização dos produtos florestais.
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Depoimentos
Eu achei muito legal o intercâmbio. Foi bom que eu aprendi a mexer com a seringa, que eu não conhecia.
José Martins de Souza, colono
Eu achei muito importante conhecer a comunidade do
Rio Novo. Eu já tinha ido num treinamento de extração de
semente, só que eu não tinha pegado o ponto ideal. Mas
agora eu estou seguro que eu consigo extrair o óleo. E o
carvão, que eu também não tinha experiência, e agora acabei aprendendo com o rapaz aqui, que passou pra gente.
Santiago, de Uruará, colono
Eu achei muito bom esse intercâmbio. Por exemplo, na
extração de óleo, nós estávamos achando complicado
extrair, agora eu mesmo vim aqui e vi que não é coisa de
outro mundo. É só a pessoa acertar o ponto que vai. Eu
estava meio desanimado, mas agora me animei com essa
vinda aqui, de extrair o óleo e o carvão. Mesmo que a gente acha que a gente já sabe, a gente sempre aprende coisas
mais alguma coisinha que a gente não sabia.
Valério, colono
A gente vai aprendendo muita coisa com eles aí e vamos
passando o que a gente sabe. Esse negócio da extração do
coco aí, eu já tinha visto, mas aí não tinha bem costume,
agora aqui a gente pegou mais uma prática.
Gelson, extrativista

Sementes da Floresta é
quem vai nos ajudar!
Vem, agricultores, todos juntos lutar
Sementes da Floresta é quem vai nos ajudar
Queremos melhoria para nossa condição
Uma boa saúde para dar no Travessão
Uma boa escola para os filhos dos irmãos
Tudo isso só depende é da nossa união
Vem, agricultores, todos juntos lutar
Sementes da Floresta é quem vai nos ajudar
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