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APRESENTAÇÃO

Você já parou para pensar nas histórias que existem por 

trás de cada produto?

O Origens Brasil® foi criado pensando nisso: ajudar a 

identificar a origem socioambiental dos produtos que 

consumimos. É mais do que saber de onde vem o que 

comemos, vestimos ou usamos no dia a dia. É colocar 

luz no valor das conexões entre quem produz e quem 

compra produtos da sociobiodiversidade.

Para isso atuamos como um elo de conexão em uma 

rede colaborativa que conecta produtores, empresas e 

consumidores, gerando transparência, rastreabilidade, 

provendo informações e criando condições para um 

relacionamento mais ético, transparente e equilibrado. 

Queremos mudar a forma convencional de se fazer 

negócios e acelerar a transição para uma economia de 

floresta em pé em Áreas Protegidas, aliando a produção 

com a conservação e valorizando nosso patrimônio 

socioambiental.

Através da marca da rede Origens Brasil® qualquer 

pessoa com um computador, celular ou tablet consegue 

informações do produtor, da sua cultura, do território 

onde vive, da forma de produção e da comercialização 

do produto.

Este portfólio apresenta produtos, ingredientes, 

produtores, instituições de apoio e empresas que já 

fazem parte do Origens Brasil®, lançando um convite 

para que você também abrace essa causa.

Junte–se a nós e seja membro desta rede que valoriza 

as florestas e quem vive delas!
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PRODUTOS DO TERRITÓRIO

XINGU
O Território do Xingu é uma forte refe-

rência da diversidade socioambien-

tal da Amazônia Brasileira, pois se 

constitui em um dos mais extensos 

conjuntos de áreas protegidas inter-

ligadas do mundo que abriga uma al-

tíssima diversidade socioambiental, 

e abrange dois biomas (Amazônia e 

Cerrado), com centenas de paisagens 

florestais e diversos povos com cultu-

ra e línguas diferentes.

Foto: Simone Giovine/AFP
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Escaneie o QR Code 
ao lado e conheça 

todos os benefícios 
socioambientais por

trás desse produto.

CASTANHA DO BRASIL - ASSOCIAÇÃO FLORESTA PROTEGIDA (AFP)

O QUE É

A Castanha do Brasil é a semente da castanheira, uma árvore nativa do bioma Amazônia, com tronco de até 
4 m de diâmetro e altura de 30-45 metros. É um fruto rico em selênio, capaz de combater os radicais livres, 
prevenindo doenças como o Alzheimer.

COMO É COLETADA

Entre os Kayapós, as castanhas são coletadas diretamente na floresta, nos chamados castanhais. Além de 
gerar renda de forma sustentável, a coleta da castanha também ajuda a complementar a dieta indígena, 
promovendo e valorizando as práticas da cultura Kayapó. 

QUAIS SÃO SEUS USOS

Na culinária, a Castanha-do-Pará pode ser consumida in natura, torrada, como farinha ou como ingrediente em 
doces e sorvetes.

Não contém Glúten

VALIDADE

Beneficiada: 1 ano
Embalada: 6 meses
In natura: 1 ano

EMBALAGEM

Beneficiada: caixas aluminizadas de 20 KG, a vácuo.
Embalada: embalagens de 15g
In natura: a granel

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO
COOPERATIVA KAYAPÓ DE PRODUTOS DA FLORESTA

(94) 3433-3611

cooperativa@florestaprotegida.org.br

florestaprotegida.org.br/project/castanha

GLÚTEN

Foto: Simone Giovine/AFP

www
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CASTANHA-DO-PARÁ 

O QUE É

A Castanha-do-Pará é uma semente rica em óleo e em minerais importantes para a saúde, como o selênio, 
atua como antioxidante e anticoagulante, no combate aos radicais livres e a seus danos.

COMO É COLETADA

A coleta da castanha é realizada por extrativistas e indígenas que fazem parte da Rede de Cantinas da Terra 
do Meio no Pará. Essa rede organiza o processo de coleta, beneficiamento, transporte, armazenamento e 
comercialização do produto, sendo composta por 27 cantinas dispersas por mais de 1000 quilômetros de rio 
e 9 milhões de hectares no médio Xingu.

QUAIS SÃO SEUS USOS

Pode ser consumida in natura ou utilizada, como alimento em diferentes pratos, saladas ou sobremesas.

Escaneie o QR Code 
ao lado e conheça 

todos os benefícios 
socioambientais por

trás desse produto.

Não contém Glúten

VALIDADE

Zip 350g: 6 meses
A vácuo:1 ano

EMBALAGEM

Saco plástico: zip 350g
A vácuo: sacos de 20 kg

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO
VEM DO XINGU - FABÍOLA SILVA E  
FRANCINALDO LIMA

(93) 99188-3239

vemdoxinguvendas@gmail.com

GLÚTEN

Foto: Aloyana Lemos
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CASTANHA DO BRASIL  - INSTITUTO KABU 

O QUE É

Um dos principais produtos de exportação da Amazônia, a Castanha-do-Brasil é um fruto rico em selênio, 
capaz de combater os radicais livres, prevenindo doenças como o Alzheimer. A Castanha do Brasil ou da 
Amazônia é a semente da castanheira, árvore nativa da Amazônia que é protegida por lei.

COMO É COLETADA

Entre os Kayapós, as castanhas são coletadas diretamente na floresta, nos chamados castanhais. Além de 
gerar renda de forma sustentável, a coleta da castanha também ajuda a complementar a dieta indígena, 
promovendo e valorizando as práticas da cultura Kayapó. 

QUAIS SÃO SEUS USOS

Na culinária, a Castanha-do-Pará pode ser consumida in natura, torrada, como farinha ou como ingrediente 
em doces e sorvetes.

www

Não contém Glúten

VALIDADE

A vácuo: 1 ano
In natura: 1 ano

EMBALAGEM

A vácuo: caixas aluminizadas de 20 KG
In natura: a granel

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO
INSTITUTO KABU

(93) 3528-2644 / 3528-1030

www.kabu.org.br

GLÚTEN

Foto: Aloyana Lemos
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CUMARU - INSTITUTO KABU 

O QUE É

É um remédio tradicional dos Kayapó, capaz de curar dor de garganta e ajudar no tratamento da gripe, além 
de possuir outros usos medicinais por parte das famílias Kayapó. Hoje é conhecido como a baunilha da 
Amazônia e é muito utilizado como ingrediente para a alta gastronomia e pela indústria de cosméticos.

COMO É COLETADO

Realizada de forma tradicional pelas famílias Kayapó, as sementes, tradicionalmente utilizadas na medicina 
Kayapó, são coletadas de árvores que podem atingir até 30 metros de altura.

QUAIS SÃO SEUS USOS

A cumarina é amplamente utilizada na fabricação de fármacos, cosméticos e como ingrediente culinário 
para a alta gastronomia, já que as sementes são muito aromáticas e adocicadas. Moídas e salpicadas sobre 
sobremesas, ou misturadas a caldas, têm sabor especial. Alguns chefs combinam com as sobremesas a base 
de leite e salgados da cozinha indiana.

www

Não contém Glúten

VALIDADE

Beneficiada: 2 anos
In natura: 1 ano

EMBALAGEM

Beneficiada: potes de vidro de 160 ml
In natura: a granel, em sacos de 20 kg

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO
INSTITUTO KABU

(93) 3528-2644 / 3528-1030

www.kabu.org.br

GLÚTEN

Escaneie o QR Code 
ao lado e conheça 

todos os benefícios 
socioambientais por

trás desse produto.

Foto: Simone Giovine/AFP
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CUMARU - INSTITUTO RAONI E ASSOCIAÇÃO FLORESTA PROTEGIDA (AFP)

O QUE É

É um remédio tradicional dos Kayapós, capaz de curar dor de garganta e ajudar no tratamento da gripe, 
além de possuir outros usos medicinais por parte das famílias Kayapó. Hoje é conhecido como a baunilha da 
Amazônia e é muito utilizado como ingrediente para a alta gastronomia e indústria de cosméticos.

COMO É COLETADO

Realizada de forma tradicional pelas famílias Kayapó, as sementes, tradicionalmente utilizadas na medicina 
Kayapó, são coletadas de árvores que podem atingir até 30 metros de altura.

QUAIS SÃO SEUS USOS

A cumarina é amplamente utilizada na fabricação de fármacos, cosméticos e como ingrediente culinário 
para a alta gastronomia, já que as sementes são muito aromáticas e adocicadas. Moídas e salpicadas sobre 
sobremesas, ou misturadas a caldas, têm sabor especial. Alguns chefs combinam com as sobremesas a base 
de leite e salgados da cozinha indiana.

Não contém Glúten

VALIDADE

In natura: 2 anos

EMBALAGEM

In natura (a granel): sacos de ráfia de 20 kg

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO
INSTITUTO RAONI E COOPERATIVA 
KAYAPÓ DE PRODUTOS DA FLORESTA

(66) 99951-7742 / (94) 3433-3611

betega_santini@hotmail.com

www.institutoraoni.com

GLÚTEN

www

cooperativa@florestaprotegida.org.br

florestaprotegida.org.br/project/castanha

INSTITUTO RAONI COOPERATIVA KAYAPÓ 

Escaneie o QR Code 
ao lado e conheça 

todos os benefícios 
socioambientais por

trás desse produto.

Foto: Simone Giovine/AFP

www
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FARINHA DE BABAÇU

O QUE É

O babaçu é uma espécie de palmeira, muito comum na região norte do Brasil. A partir do seu fruto, as 
populações da Terra do Meio produzem uma farinha rica em fibras, cálcio, ferro, minerais e nutrientes.

COMO É PRODUZIDA

Assim como vários produtos da região, a farinha de babaçu é produzida em mini usinas, destinadas ao 
beneficiamento de produtos florestais não madeireiros. A coleta do babaçu é realizada por extrativistas e 
indígenas que fazem parte da Rede de Cantinas da Terra do Meio no Pará. Essa rede organiza o processo de 
coleta, beneficiamento, transporte, armazenamento e comercialização do produto, sendo composta por 27 
cantinas e miniusinas dispersas por mais de 1000 quilômetros de rio e 9 milhões de hectares no médio Xingu.

QUAIS SÃO SEUS USOS

Por ser muito nutritiva, a farinha de babaçu possui usos medicinais e é utilizada na fabricação de mingau 
para crianças e como fonte de vitamina para adultos e idosos. Além disso, ela também pode ser utilizada na 
culinária, servindo de insumo para a fabricação de bolos.

Não contém Glúten

VALIDADE

Saco plástico com zip: 2 anos
Saco plástico 1kg: 2 anos

EMBALAGEM

Saco plástico com zip: 350g e 500g
Saco plástico: 1 kg

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO
VEM DO XINGU - FABÍOLA SILVA E FRANCINALDO LIMA

(93) 99188-3239

vemdoxinguvendas@gmail.com

GLÚTEN

Escaneie o QR Code 
ao lado e conheça 

todos os benefícios 
socioambientais por

trás desse produto.

Foto: Atina
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FARINHA DE CASTANHA-DO-PARÁ 

O QUE É

É um dos subprodutos da castanha-do-Pará produzida pelas comunidades tradicionais da Terra do Meio, na 
região de Altamira, PA, que coletam a castanha e a comercializam in natura ou em forma de óleo, farinha ou 
desidratada.

COMO É PROCESSADA

A transformação da castanha desidratada em farinha é realizada em minusinas, combinando técnicas 
tradicionais com tecnologias modernas. Por meio das associações AMORA, AMORERI e AMOMEX, a atividade 
mantém a cultura e proporciona o monitoramento do território.

QUAIS SÃO SEUS USOS

É altamente nutritiva e rica em selênio, um mineral essencial à saúde humana. Pode ser utilizada como 
ingrediente no preparo de vários produtos alimentícios como, por exemplo, saladas e doces.urtes e sorvete

Não contém Glúten

VALIDADE

Saco plástico com zip: 6 meses
A vácuo: 1 ano

EMBALAGEM

Saco plástico com zip: 350g e 500g
A vácuo: saco de 20 kg

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO
VEM DO XINGU - FABÍOLA SILVA E FRANCINALDO LIMA

(93) 99188-3239

vemdoxinguvendas@gmail.com

GLÚTEN

Escaneie o QR Code 
ao lado e conheça 

todos os benefícios 
socioambientais por

trás desse produto.

Foto: Simone Giovine/AFP
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MEL DOS ÍNDIOS DO XINGU 

O QUE É

O Mel dos Índios do Xingu que conta com o Selo Orgânico, é o resultado de um esforço de capacitação 
técnica e formação continuada que começou na década de 1990, marcando o início da apicultura comercial 
no Parque do Xingu.

COMO É COLETADO

A atividade de apicultura encontrou no parque do Xingu as condições ecológicas ideais para se 
desenvolver, resultando em um produto de alta qualidade sem, para isso, contribuir com a degradação 
ambiental. Para os povos indígenas do Xingu, o mel é uma importante fonte de renda, colaborando para 
sua segurança alimentar.

QUAIS SÃO SEUS USOS

As aplicações culinárias do Mel dos índios do Xingu são inúmeras, com cada vidro refletindo as 

características de aroma e sabor marcantes da florada silvestre dominante na aldeia produtora.

Foto: Acervo ISA

Não contém Glúten

VALIDADE

Potes de vidro: 2 anos

EMBALAGEM

Potes de vidro: 200g e 500g

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO
ASSOCIAÇÃO TERRA INDÍGENA DO 
XINGU - ATIX

(66) 3478-1948 / 3478-1446

caltec.atix@gmail.com / atix.adm.financeiro@gmail.com
fabricio@socioambiental.org

GLÚTEN

Escaneie o QR Code 
ao lado e conheça 

todos os benefícios 
socioambientais por

trás desse produto.

Foto: Acervo Isa
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MISTURA PARA BOLO OU MINGAU DE BABAÇU COM CACAU

O QUE É

Elaborada em parceria com a Cacauway, essa mistura para bolo ou mingau é produzida com farinha de 
babaçu, resultando em um produto nutritivo e de fácil manipulação.

COMO É PRODUZIDA

Produto inovador produzido à partir da cooperação entre a Rede de Cantinas da Terra do Meio e a 
Coopatrans no Pará. O cacau é manejado por agricultores familiares da cooperativa com alto padrão 
de qualidade em uma das principais regiões cacaueiras do Brasil. A coleta do babaçu é realizada por 
extrativistas e indígenas que fazem parte da Rede de Cantinas da Terra do Meio no Pará e processada 
nas miniusinas da região. Essa rede organiza o processo de coleta, beneficiamento, transporte, 
armazenamento e comercialização do produto, sendo composta por 27 cantinas e miniusinas dispersas 
por mais de 1000 quilômetros de rio e 9 milhões de hectares no médio Xingu.

QUAIS SÃO SEUS USOS

A mistura para bolo ou mingau de babaçu contém todas as propriedades medicinais da farinha de babaçu e, 
portanto, é recomendada tanto para o uso doméstico quanto para a utilização em escolas.

Não contém Glúten

VALIDADE

Saco plástico com zip: 6 meses
Saco plástico: 6 meses

EMBALAGEM

Saco plástico com zip: 500g
Saco plástico: 1 kg

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO
VEM DO XINGU - FABÍOLA SILVA E FRANCINALDO LIMA

(93) 99188-3239

vemdoxinguvendas@gmail.com

GLÚTEN
Escaneie o QR Code 

ao lado e conheça 
todos os benefícios 

socioambientais por
trás desse produto.

Foto: Atina
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ÓLEO DE BABAÇU  

O QUE É

O óleo de babaçu tem a cor clara e é  extraído das das amêndoas do coco babaçu coletado nas Reservas 
Extrativistas da Terra do Meio, no Pará.

COMO É COLETADO

A  extração do óleo de babaçu pode ser feita de forma artesanal ou com a ajuda de equipamentos, presentes 
nas minusinas. A combinação das técnicas tradicionais de manejo com as tecnologias de beneficiamento 
garante um óleo puro e de excelente qualidade. A coleta do babaçu é realizada por extrativistas e indígenas 
que fazem parte da Rede de Cantinas da Terra do Meio no Pará. Essa rede organiza o processo de coleta, 
beneficiamento, transporte, armazenamento e comercialização do produto, sendo composta por 27 cantinas 
e miniusinas dispersas por mais de 1000 quilômetros de rio e 9 milhões de hectares no médio Xingu.

QUAIS SÃO SEUS USOS

O óleo de babaçu possui propriedades similares ao óleo de coco e pode ser empregado em preparos  
culinários, especialmente em frituras.

Não contém Glúten

VALIDADE

Potes de vidro: 2 anos

EMBALAGEM

Potes de vidro: 180 ml

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO
VEM DO XINGU - FABÍOLA SILVA E FRANCINALDO LIMA

(93) 99188-3239

vemdoxinguvendas@gmail.com

GLÚTEN

Escaneie o QR Code 
ao lado e conheça 

todos os benefícios 
socioambientais por

trás desse produto.

Foto: Rafael Salazar
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ÓLEO DE CASTANHA-DO-PARÁ  

O QUE É

Esse óleo, similar a um azeite, é extraído da castanha-do-Pará, em um processo tradicional realizado pelas 
populações extrativistas da Terra do Meio.

COMO É COLETADO

 A extração do óleo é feita com equipamentos, presentes nas minusinas de beneficiamento. A combinação 
das técnicas tradicionais de manejo com as tecnologias de beneficiamento garante um óleo puro e de 
excelente qualidade. A coleta da castanha é realizada por extrativistas e indígenas que fazem parte da Rede 
de Cantinas da Terra do Meio no Pará. Essa rede organiza o processo de coleta, beneficiamento, transporte, 
armazenamento e comercialização do produto, sendo composta por 27 cantinas e miniusinas dispersas por 
mais de 1000 quilômetros de rio e 9 milhões de hectares no médio Xingu.

QUAIS SÃO SEUS USOS

O óleo de castanha-do-Pará é componente marcante em vários pratos típicos da região como por exemplo, 
na tradicional caldeirada de peixe. Além disso, o óleo também pode ser utilizado diretamente sobre os 
alimentos, como um azeite.

Não contém Glúten

VALIDADE

Potes de vidro: 1 ano

EMBALAGEM

Potes de vidro: 260 ml

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO
VEM DO XINGU - FABÍOLA SILVA E FRANCINALDO LIMA

(93) 99188-3239

vemdoxinguvendas@gmail.com

GLÚTEN

Escaneie o QR Code 
ao lado e conheça 

todos os benefícios 
socioambientais por

trás desse produto.

Foto: Aloyana Lemos
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ÓLEO DE COPAÍBA 

O QUE É

Este óleo, muito difundido no Brasil, é extraído de uma árvore nativa da Amazônia, a copaibeira. 

COMO É COLETADO

A extração é realizada ao longo de todo o ano através da perfuração do caule da copaibeira com um tra-
do manual. Após a coleta, o furo é devidamente fechado com um torno de madeira que ajudará a árvore a 
cicatrizar. A coleta é realizada por extrativistas e indígenas que fazem parte da Rede de Cantinas da Terra 
do Meio no Pará. Essa rede organiza o processo de coleta, beneficiamento, transporte, armazenamento 
e comercialização do produto, sendo composta por 27 cantinas e miniusinas dispersas por mais de 1000 
quilômetros de rio e 9 milhões de hectares no médio Xingu. 

QUAIS SÃO SEUS USOS

As populações extrativistas da região utilizam o óleo de copaíba tradicionalmente como medicamento. O óleo 
de copaíba é utilizado também pela indústria em diferentes composições químicas, farmacêuticas e como 
fixador de perfumes.

VALIDADE

Galões de plástico: 3 anos

EMBALAGEM

Galões de plástico: 50 ml

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO
VEM DO XINGU - FABÍOLA SILVA E FRANCINALDO LIMA

(93) 99188-3239

vemdoxinguvendas@gmail.com

Escaneie o QR Code 
ao lado e conheça 

todos os benefícios 
socioambientais por

trás desse produto.

Foto: Aloyana Lemos
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ÓLEO DE PEQUI - ATIX AIK

O QUE É

Extraído da árvore de pequi, o fruto transcende os valores culinários, sendo figura presente nos mitos, rituais 
e festas do povo Khisêtjê há séculos.  A partir desse fruto, a comunidade produz um óleo com altos teores de 
vitaminas, ferro e fósforo, iniciativa vencedora do Prêmio Equatorial da ONU em 2019.

COMO É COLETADO

Sua extração é realizada pelo método tradicional a frio e o resultado é um óleo com sabor único e alto poder 
medicinal.

QUAIS SÃO SEUS USOS

O óleo de pequi possui aplicações na culinária, para uso em saladas, refogados e grelhados e na indústria 
cosmética, para hidratação da pele e como filtro solar.

Não contém Glúten

VALIDADE

Potes de vidro: 1 ano

EMBALAGEM

Potes de vidro: 180 ml

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO
ATIX - KAMIKIA KHISÊTJÊ

(66) 99937-5238

aikisedje@gmail.com / caltec.atix@gmail.com
atix.adm.financeiro@gmail.com

GLÚTEN

Escaneie o QR Code 
ao lado e conheça 

todos os benefícios 
socioambientais por

trás desse produto.

Foto:Rogério Assis/ISA
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BORRACHA NATURAL 

O QUE É

A borracha é um polímero natural obtido da seiva de vários vegetais, sendo que as árvores da seringueira 
(Hevea brasiliensis) são as principais. Cada árvore dessa produz cerca de 30 gramas de látex todos os dias. 

COMO É COLETADA

É realizada por meio de uma incisão ou ranhuras no caule, quando o látex que escorre é então coletado em 
pequenas tigelas. A coleta é realizada por extrativistas e indígenas que fazem parte da Rede de Cantinas da 
Terra do Meio no Pará. Essa rede organiza o processo de coleta, beneficiamento, transporte, armazenamento 
e comercialização do produto, sendo composta por 27 cantinas e miniusinas dispersas por mais de 1000 qui-
lômetros de rio e 9 milhões de hectares no médio Xingu. O beneficiamento é feito pelas famílias em blocos de 
sernambi verde prensado ou em mantas de borracha secas. A manta é produzida com a retirada de sujidades 
do látex e é desidratada com a utilização de calandras manuais e secagem à sombra. Esse processo propor-
ciona a utilização direta do produto na indústria de artefatos de borracha.

QUAIS SÃO SEUS USOS

A borracha natural tornou-se matéria prima agrícola indispensável na manufatura de grande número de pro-
dutos para uso humano e industrial, formando com o aço e a energia o tripé que sustenta o desenvolvimento 
industrial dos países.

EMBALAGEM

Blocos de sernambi verde prensado ou em mantas de borracha secas.

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO
VEM DO XINGU - FABÍOLA SILVA E FRANCINALDO LIMA

(93) 99188-3239

vemdoxinguvendas@gmail.com

Foto: Na Lata
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Alpargatas Kayapó

Os desenhos geométricos, que geral-
mente decoram os corpos e acessó-
rios destes povos indígenas, estam-
pados em alpargatas.

Arte Xipaya

A arte Xipaya se destaca pelo uso sus-
tentável de matérias primas da floresta. 
Cada peça é única e traz a beleza e 
particularidade da cultura deste povo.

Velas Artesanais Kayapó

As velas artesanais são produzidas 
pelos Kayapó, a partir do reaproveita-
mento do ouriço da Castanha coletada 
na floresta.

Arte Kayapó

Todos os objetos são elaborados cui-
dadosamente por homens e mulheres 
nas comunidades. São cestarias, ins-
trumentos musicais, armas, adornos 
corporais, objetos utilitários e outros.

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO: 

INSTITUTO KABU

(93) 3528-2644 / 3528-1030
www.kabu.org.br

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO: 

VEM DO XINGU 

(93) 99188-3239 
vemdoxinguvendas@gmail.com 

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO: 

INSTITUTO KABU

(93) 3528-2644 / 3528-1030
www.kabu.org.br

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO: 

INSTITUTO KABU

(93) 3528-2644 / 3528-1030
www.kabu.org.br

Foto: Cleber/Instituto Kabu Foto: Acervo Imaflora Foto: Luiz Cunha Foto: Pat-i / AFP
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Artesanato Mulheres Kayapó

Este artesanato traz a expressão de 
sua própria origem, a marca forte da 
pintura corporal e dos traçados pre-
sentes nos adornos de miçangas e nas 
cerâmicas.

Pintura em Tecido Kayapó

A belíssima pintura em tecido feita 
pelas mulheres Kayapó reflete ao 
mesmo tempo conhecimento coletivo 
e criatividade individual.

Tramas, Fibras e Madeira 
Kayapó

Muito bonitas e bem trabalhadas, as 
peças de rituais dos Kayapó, se tor-
naram uma oportunidade de geração 
de renda para a comunidade.

Artesanato Homens Kayapó

O artesanato Mebengokrê é particular 
da cultura desses povos, cujos ensi-
namentos e técnicas são transmitidos 
dos avôs aos netos e é atribuída ao 
homem de idade avançada.

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO: 

INSTITUTO RAONI

institutoraoni.com.br

raoni@institutoraoni.org.br

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO:

INSTITUTO RAONI

institutoraoni.com.br

raoni@institutoraoni.org.br

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO: 

COOPERATIVA KAYAPÓ DE 
 PRODUTOS DA FLORESTA  

(94) 3433-3611 

cooperativa@florestaprotegida.org.br

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO: 

COOPERATIVA KAYAPÓ DE  
PRODUTOS DA FLORESTA  

(94) 3433-3611  
cooperativa@florestaprotegida.org.br

Foto: Simone Giovine
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Artesanato Cacique Raoni

Entre os artesanatos feitos pelo 
cacique está o famoso botoque, a 
borduna, o arco e a flecha, o colar de 
conchas, a esteira e cestos, confec-
cionados de forma tradicional.

Cocar de canudo Kayapó

O cocar de canudo é um exemplo 
da criatividade Kayapó em misturar 
técnicas tradicionais com novas ma-
térias-primas.

Artesanato em Miçanga 
Kayapó

O trabalho com miçanga feito pelas 
mulheres Kayapó sintetiza toda a 
riqueza, o dinamismo e beleza da 
cultura deste Povo.

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO: 

INSTITUTO RAONI

institutoraoni.com.br 
raoni@institutoraoni.org.br 

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO: 

COOPERATIVA KAYAPÓ DE  
PRODUTOS DA FLORESTA  

(94) 3433-3611 

cooperativa@florestaprotegida.org.br

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO: 

COOPERATIVA KAYAPÓ DE  
PRODUTOS DA FLORESTA 

(94) 3433-3611 

cooperativa@florestaprotegida.org.br

Foto: Pati-i / AFP Foto: Simone Giovine Foto: Instituto Raoni
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PRODUTOS DO TERRITÓRIO 

RIO NEGRO
O Território do Rio Negro é uma das 

regiões com altíssima diversidade so-

cioambiental, na qual os recursos na-

turais estão bem conservados pelas 

populações nativas que tradicional-

mente ali vivem. Fruto de uma longa 

história natural, o Rio Negro abriga em 

seus limites um conjunto de várias pai-

sagens. 

O território delimitado no Origens Brasil® 

tem mais de 39 milhões de hectares, o 

equivalente ao tamanho da Noruega, e 

abriga 43 terras indígenas, 25 unidades 

de conservação, 1 projeto de desenvol-

vimento sustentável e 1 território qui-

lombola.
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CASTANHA DA AMAZÔNIA - COOMARU 

O QUE É

A Castanha da Amazônia é uma semente rica em óleo e em minerais importantes para a saúde, como o selê-
nio, atua como antioxidante e anticoagulante, no combate aos radicais livres e a seus danos.

COMO É COLETADA

As castanhas são coletadas na floresta de terra firme por populações tradicionais e povos indígenas da 
região. As castanhas in natura são lavadas, enxutas, autoclavadas, secas ao forno e embaladas a vácuo pelas 
comunidades na agroindústria localizada na Reserva Extrativista Rio Unini que é uma Unidade de Conserva-
ção Federal. 

QUAIS SÃO SEUS USOS

Pode ser consumida in natura, ou misturada a outros ingredientes, acrescentando mais sabor a pratos ela-
borados. 

Não contém Glúten

VALIDADE

Beneficiada: 6 meses
Caixas aluminizadas: 1 ano

EMBALAGEM

Beneficiada: pacotes de 100 g; 350g; 500 g e 1 kg
Caixas aluminizadas: 20kg

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO
COOMARU

(92) 3302-7261 / 3302- 7262

coomaru.unini.resex@gmail.com

GLÚTEN

Escaneie o QR Code 
ao lado e conheça 

todos os benefícios 
socioambientais por

trás desse produto.

Foto: Rafael Araújo / Imazon
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COGUMELO YANOMAMI - ASSOCIAÇÃO HUTUKARA

O QUE É

Os cogumelos Yanomami são coletados e comercializados pelos Sanöma, um subgrupo do povo Yanomami 
que habita a região de Awaris, no noroeste de Roraima

COMO É PRODUZIDO

Os cogumelos são produzidos através do sistema tradicional de agricultura Yanomami e, após a coleta, são 
desidratados e comercializados em duas versões: inteiro ou em pó.

QUAIS SÃO SEUS USOS

Dentre outras aplicações culinárias, os cogumelos Yanomami podem ser utilizados como ingredientes no 
preparo de caldos, massas, risotos, cozidos e doces.

Não contém Glúten

VALIDADE

Em pó: 1 ano
Inteiro: 1 ano

EMBALAGEM

Em pó, saco plástico com zip: 30g e 350g
Inteiro, saco plástico com zip: 15g e 140g  

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO
HUTUKARA ASSOCIAÇÃO YANOMAMI - MORENO SARAIVA 
MARTINS E AMANDA LATOSINSKI

(95) 3224-7068

cogumeloyanomami@gmail.com

GLÚTEN

Escaneie o QR Code 
ao lado e conheça 

todos os benefícios 
socioambientais por

trás desse produto.

Foto: Acervo Isa
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PIMENTA BANIWA - OIBI

O QUE É

A pimenta jiquitaia Baniwa é uma mistura de pimentas, produzida pelas mulheres Baniwa, na Terra Indígena 
Alto do Rio Negro, Amazonas.

COMO É PRODUZIDA

Para produzir a pimenta, as mulheres Baniwa cultivam organicamente 78 variedades de pimentas. Em segui-
da, são desidratadas e moídas com um sal especial, seguindo uma receita própria, que mistura variedades 
diferentes de pimenta.

QUAIS SÃO SEUS USOS

A pimenta Baniwa possui alta picância e pode ser utilizada na composição de temperos, finalização de pra-
tos e também em bebidas.

Não contém Glúten

VALIDADE

Potes de vidro: 3 anos
Pote plástico: 3 anos
Saco plástico (váculo): 3 anos

EMBALAGEM

Potes de vidro: 15g
Pote plástico: 250g
Saco plástico (váculo): 1 kg

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO
ORGANIZAÇÃO INDÍGENA DA BACIA 
DO IÇANA (OIBI)

(92) 3631-1244

pimentabaniwa@gmail.com

GLÚTEN

Escaneie o QR Code 
ao lado e conheça 

todos os benefícios 
socioambientais por

trás desse produto.

Foto: Acervo Isa
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Artesanato

Arte Baniwa

A cestaria Baniwa possui rico grafis-
mo, feito com o caule do arumã, uma 
planta nativa da Amazônia, cipós, 
corantes e fixadores naturais. Essa 
prática é realizada há pelo menos 2 

mil anos.

Arte Yanomami 

A arte Yanomami é fruto do saber 
tradicional desses povos. São peças 
únicas produzidas na floresta Ama-
zônica com matéria-prima natural e 
grande primor estético.

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO:

ORGANIZAÇÃO INDÍGENA DA 
BACIA DO IÇANA (OIBI)

(92) 3631-1244

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO

HUTUKARA ASSOCIAÇÃO 
 YANOMAMI 
arteyanomani@gmail.com

(95) 3224-7068

Foto: Acervo ISA

Foto: Acervo Imaflora
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PRODUTOS DO TERRITÓRIO

CALHA NORTE

O Território da Calha Norte abrange toda 

a região norte do estado do Pará, parte do 

leste do estado do Amazonas e parte do 

oeste do estado do Amapá, são 22 milhões 

de hectares de áreas protegidas onde vi-

vem quilombolas, ribeirinhos e indígenas, 

sendo que alguns povos ainda se encon-

tram isolados.

Com uma área maior que a dos Estados 

do Rio de Janeiro e Espírito Santo juntos, 

a Calha Norte forma um conjunto diverso  

de áreas protegidas entre Terras Indíge-

nas, Territórios Quilombolas e Unidades de 

Conservação da Natureza.
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CASTANHA-DO-PARÁ  

O QUE É

A Castanha-do-Para é a semente da castanheira, árvore nativa da Amazônia que é protegida por lei. As semen-
tes são ricas em selênio, que atua como antioxidante e anticoagulante, no combate aos radicais livres e a seus 
danos. É considerada uma das mais importantes fontes de alimento para os povos originários da Amazônia e 
fonte de renda para grande parte da população local.

COMO É COLETADO

É coletada, tradicionalmente, por extrativistas, quilombolas e indígenas, entre os meses de dezembro e maio. 
Permanecendo semanas nos castanhais, grupos nativos se reúnem e quebram os ouriços para retirar as se-
mentes que são transportadas por longas distâncias na floresta, por rios, cachoeiras e caminhos na mata. 

QUAIS SÃO SEUS USOS

Na culinária tradicional, a castanha In natura, é consumida em diferentes formas. Dela é extraído o leite 
usado em pratos tradicionais, como o peixe no leite da castanha, além de ser consumida diretamente. Comer-
cialmente é direcionada à indústria alimentícia após ser processada para consumo em usinas de torrefação. 
Também comercializada para extração do óleo para setor de cosméticos.

Não contém Glúten

VALIDADE

In natura: 1 ano

EMBALAGEM

In natura: sacos de ráfia de 55 kg

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO
IMAFLORA
COOPAFLORA - COOPERATIVA DOS POVOS E COMUNIDADES 
TRADICIONAIS DA CALHA NORTE

GLÚTEN

(93) 3527-1159  (93) 99183-7998 

florestasdevalor@imaflora.org

www.imaflora.orgwww

Foto: Aloyana Lemos
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CUMARU 

O QUE É

O Cumaru é uma árvore muito comum na Amazônia Brasileira e que pode atingir até 30 metros de altura.  
De seus frutos, são retiradas as sementes, ricas em cumarina, uma substância com alta aplicabilidade na 
indústria de cosméticos e na culinária devido ao seu aroma similar ao da baunilha.

COMO É COLETADO

A coleta das sementes é feita entre os meses de junho e novembro. Agroextrativistas, indígenas e quilombo-
las coletam e aglomeram os frutos na mata, quebram suas cascas para retirar as sementes que são secas ao 
sol. A maior parte da produção localiza-se no Município de Alenquer, no Assentamento Projeto de Desenvol-
vimento Sustentável (PDS) Paraíso. Essa produção é organizada pela APARAÍ e comercializada com apoio da 
COOPAFLORA. 

QUAIS SÃO SEUS USOS

Atualmente, a cumarina é amplamente utilizada na fabricação de fármacos, cosméticos e como ingredien-
te culinário para a alta gastronomia. Indústrias de alimentos também descobriram os sabores e aromas da 
“Baunilha da Amazônia”.

Não contém Glúten

VALIDADE

In natura: 1 ano

EMBALAGEM

Sacas de Juta: 20 kg e 25 kg

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO
IMAFLORA
COOPAFLORA - COOPERATIVA DOS POVOS E COMUNIDADES 
TRADICIONAIS DA CALHA NORTE

GLÚTEN

(93) 3527-1159  (93) 99183-7998 

florestasdevalor@imaflora.org

www.imaflora.orgwww

Foto: Simone Giovine/AFP
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ÓLEO DE ANDIROBA 

O QUE É

É extraído da polpa do fruto da andirobeira, árvore da espécie Carapa Guianensis, nativa da Amazônia e en-
contrada nas matas de várzea e de terra firme e nas faixas alagáveis ao longo dos rios e igarapés. 

COMO É COLETADO E PRODUZIDO

Na forma tradicional de produção do óleo, as sementes são levadas ao cozimento num tacho com água e de-
pois são secas.  Após esse processo, a polpa das sementes é amassada até que se forme uma massa homo-
gênea que descansa ao sol por dias ou semanas em uma superfície inclinada para que o óleo escorra.  
O óleo também é produzido em escala industrial. Nesse caso, as sementes são coletadas e secas ao sol ou 
em estufas de secagem distribuídas ao logo das comunidades e posteriormente processadas em maquiná-
rios com prensas e filtros.

QUAIS SÃO SEUS USOS

É bastante utilizado na indústria cosmética devido sua propriedade emoliente, que proporciona hidratação. 
Os povos e comunidades tradicionais utilizam o óleo de andiroba para fins medicinais, principalmente para 
fricções sobre os tecidos inflamados, como cicatrizante, analgésico, repelente, anti-inflamatório externo e 
dores reumáticas. 

Não contém Glúten

VALIDADE

In natura: 1 ano
Galões de plástico branco: 2 anos

EMBALAGEM

Sacas de Juta: (semente seca) 20 kg e 25 kg
Galões de plástico branco (óleo): 1l a 50l

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO
IMAFLORA 
COOPAFLORA - COOPERATIVA DOS POVOS E COMUNIDADES 
TRADICIONAIS DA CALHA NORTE

GLÚTEN

(93) 3527-1159  (93) 99183-7998 

florestasdevalor@imaflora.org

www.imaflora.orgwww

Foto: Aloyana Lemos
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ÓLEO DE COPAÍBA 

O QUE É

É um óleo-resina extraído das copaibeiras, árvores da espécie Copaifera, nativas da Amazônia. 

COMO É COLETADO

A extração é feita durante todo o ano por meio da perfuração de tronco da copaibeira com um trado para 
permitir que o óleo escape. Para encontrar as árvores, os extrativistas caminham por alguns dias na floresta, 
orientando-se pelo sol, igarapés e pelas marcas que deixam no caminho. A coleta é feita com muito cuidado 
para não machucar as árvores e depois da extração, elas não são mais utilizadas durante dois anos para que 
descansem. A atividade mantém a cultura e proporciona o monitoramento do território.

QUAIS SÃO SEUS USOS

Na cultura popular local, a copaíba é usada como anti-inflamatório, cicatrizante, no tratamento de eczemas, 
doenças respiratórias, dores de garganta e de ouvido, entre outros. Pela indústria de cosméticos e de verni-
zes é utilizado em composições químicas como agente fixador de odor e coloração. É conhecido na cultura 
popular como o óleo da vida.

Não contém Glúten

VALIDADE

Frascos de vidro: 2 anos
Galões de plástico branco: 3 anos

EMBALAGEM

Frascos de vidro: 30 ml
Galões de plástico branco: 50l

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO
IMAFLORA
COOPAFLORA - COOPERATIVA DOS POVOS E COMUNIDADES 
TRADICIONAIS DA CALHA NORTE

GLÚTEN

(93) 3527-1159  (93) 99183-7998

florestasdevalor@imaflora.org

www.imaflora.orgwww

Escaneie o QR Code 
ao lado e conheça 

todos os benefícios 
socioambientais por

trás desse produto.

Foto: Aloyana Lemos
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PIMENTA ASSÎSÎ 

O QUE É

Esta é uma mistura de diferentes tipos de pimentas produzidas por indígenas de etnias que vivem ao longo 
dos rios Trombetas, Mapuera e Cachorro, entre elas os Wai Wai, nas Terras indígenas Nhamunda-Mapuera e 
Trombetas-Mapuera. Sua produção envolve pimentas do gênero Capsicum, plantadas em pequenas roças ou 
quintais.

COMO É PRODUZIDA

A produção da pimenta Assîssî é feita majoritariamente pelas mulheres, principalmente as anciãs das aldeias, 
chamadas de tchatchas na língua Wai Wai. As tchatchas plantam as sementes, manejam as roças, coletam e 
desidratam os frutos para em seguida fazer a moagem de acordo com os costumes ancestrais.  A produção é 
organizada e articulada pelas associações AMIRMO e APIM e a comercialização pela COOPAFLORA. A produção 
da pimenta em pó é um símbolo vivo da cultura indígena ancestral ainda presente nesses povos e sua divul-
gação um incentivo para que essa cultura permaneça viva.

QUAIS SÃO SEUS USOS

A pimenta Assîsî possui diversas aplicações culinárias. Entre os povos indígenas ela é utilizada como tempe-
ro para peixes, carnes e alguns produtos agrícolas.

Não contém Glúten

VALIDADE

Potes de vidro: 2 anos
Saco plástico: 2 anos

EMBALAGEM

Potes de vidro: 15g
Embalagem plástica: 200g, 500g, 1kg e 5 kg

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO
IMAFLORA 
COOPAFLORA - COOPERATIVA DOS POVOS E COMUNIDADES 
TRADICIONAIS DA CALHA NORTE

GLÚTEN

(93) 3527-1159  (93) 99183-7998

florestasdevalor@imaflora.org

www.imaflora.orgwww

Escaneie o QR Code 
ao lado e conheça 

todos os benefícios 
socioambientais por

trás desse produto.

Foto: Acervo Imaflora
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PRODUTOS DO TERRITÓRIO

SOLIMÕES
Localizado no Estado do Amazonas, o 

território possui uma enorme diversi-

dade aquática e é o lar de populações 

tradicionais como ribeirinhos, extrati-

vistas e povos indígenas, com cultura e 

línguas diferenciadas.

Além dessa sociobiodiversidade, a 

existência de inúmeros produtos agro-

extrativistas, manejados e extraídos 

há gerações pelas populações locais, 

levaram o Solimões a ser reconhecido 

como um Território de Diversidade So-

cioambiental pelo Origens Brasil®.
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FARINHA DE UARINI 

O QUE É

É produzida a partir da mandioca/macaxeira, alimento tradicional entre os povos Amazônicos.

COMO É PRODUZIDA

A farinha de Uarini é produzida por comunitários da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, de 
forma totalmente sustentável. Todo o processo é resultado de um esforço coletivo entre associações locais 
que garante um produto de alta qualidade e sem o uso de defensivos químicos. Por meio das associações 
AMURMAM, a atividade mantém a cultura e proporciona o monitoramento do território.

QUAIS SÃO SEUS USOS

A farinha de mandioca Uarini possui aplicações culinárias e pode ser empregada na produção de diversos 
pratos como por exemplo, caldos e pirões.

Não contém Glúten

VALIDADE

Caixas: 6 meses

EMBALAGEM

Caixas: 1kg

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO
FAS - EDVALDO CORREA E RAIMUNDO

GLÚTEN

 (92) 99144-1913 / (97) 984026794

raimundo.rmamiraua@gmail.com / edvaldo.correa@fas-amazonas.org

Escaneie o QR Code 
ao lado e conheça 

todos os benefícios 
socioambientais por

trás desse produto.

Foto: Rafael Araújo / Imazon
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PIRARUCU

O Pirarucu é o maior peixe de escamas de água doce do mundo. Pode atingir três me-
tros de comprimento e pesar 200 kg. O sabor suave de sua carne possibilita inúmeras 
formas de preparo. O manejo sustentável da espécie, em vigor desde 1999, possibilitou 
a retomada da exploração comercial, garantindo a sobrevivência da espécie, soberania 
alimentar e renda aos povos indígenas e comunidades tradicionais. O manejo, que teve 
início na região do médio Solimões, está presente em mais de 34 áreas protegidas e em 
territórios de Acordos de Pesca no Amazonas.

CONTATOS PARA NEGOCIAÇÃO

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL - FAS - EDVALDO CORREA 
edvaldo.correa@fas-amazonas.org / (92) 99144-1913

INSTITUTO MAMIRAUÁ - ANA CLÁUDIA
ana.claudia@mamiraua.org.br / (97) 9151-4246

ARTESANATO EM TEÇUME

A arte em Teçume, uma palmeira da floresta amazônica,  é tecida pelas mulheres da 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Amanã. As hábeis artesãs tecem as 
fibras vegetais, transformando-as em lindos artefatos. 

Os conhecimentos tradicionais associados ao uso do Cauaçu (Calathea lutea) 
fazem parte de um conjunto de práticas e técnicas corporais reproduzidas no 
cotidiano do grupo de artesãs Teçume D´Amazônia, que teve início em 2000 e conta 
com apoio e assessoria do Instituto Mamirauá.

CONTATO PARA NEGOCIAÇÃO 

INSTITUTO MAMIRAUÁ - ELENICE ASSIS
elenice@mamiraua.org.br /(97) 99174-7537
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ARTESANATO MOLONGÓ

O Projeto Molongó, abraça muitas vontades e cria caminhos para alcançar muitas 
pessoas. Ao adquirir um produto, além de incentivar a comunidade  a se  engajar  nas  
práticas  sust entáveis,  você   está alimentando a continuidade de ações, que cami-
nham junto ao Programa Primeira Infância Ribeirinha, da FAS.  Os produtos  variam 
desde colheres artesanais até brinquedos educativos.

CONTATO PARA NEGOCIAÇÃO

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA SUSTENTÁVEL - FAS - EDVALDO CORREA 
edvaldo.correa@fas-amazonas.org / (92) 99144-1913

FARINHA ARTESANAL

A tradicional farinha de mandioca feita artesanalmente pelas mulheres Kayapó, é 
produzida nas aldeias, com processos tradicionais, que, além de preservar as florestas 
oferece um alimento sem agrotóxicos, produzido no coração da floresta amazônica em 
uma aldeia Kayapó das terras indígenas Baú e Menkrãgnoti, no sudoeste do Pará. As 
famílias dominam o cultivo de algumas variantes da mandioca e mantém roçados ex-
tensos dispersos por suas rotas de acessos. Os homens abrem as áreas para o plantio, 
mas são as mulheres crianças e alguns anciãos que realizam o plantio e colheita.

CONTATO PARA NEGOCIAÇÃO

INSTITUTO KABU
(93) 3528-2644 / 3528-1030 - WWW.KABU.ORG.BR
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Concepção Administrador

@origensbrasil
[     ] [     ] [     ] Mais Informações:

(19) 3429-0873 / contato@origensbrasil.org.br

www.origensbrasil.org.br

Parceiro FinanciadoresApoio Patrocínio


