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Produção e comercialização da Borracha CVP, 
Óleos Vegetais (cocão e murmuru) e de produ-
tos da agricultura familiar 
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A par�r de 2015, passou a desenvolver as cadeias de 
valor de produtos da sociobiodiversidade, como a 
borracha na�va e óleos vegetais, em parceria com a 
ONG SOS Amazônia. Atualmente, possui uma usina e 
maquinários para a extração óleos, especialmente do 
cocão (A�alea tessmannii).

 Coopera�va Agroextra�vista de Porto Walter A(Coapex) foi criada em 2011 com o obje�vo de 
alcançar mercados para a produção familiar 

do município.

Com 42 cooperados, a Coapex recebeu, em 2017, um 
programa de capacitação e inves�mentos em manejo 
de produtos florestais não madeireiros e gestão de 
negócios no âmbito do Programa de Desenvolvimento 
Sustentável do Acre - PDSA.

Cooperativa Agroe�rativista de Porto Walter |  Acre
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ESTRUTURA 
A Coapex tem um escritório, um armazém para as máquinas de produção e 
beneficiamento, dois deposito para armazenamento da produção localizados na 
sede do município de Porto Walter.

Todo o processo de extração e produção da borracha CVP é realizada pelos extra�vistas, localizados em 
comunidade às margens dos igarapés Grajaú, Natal e Cruzeiro do Vale. O transporte e realizado de barco que pode 
demorar de duas a três horas da comunidade mais próxima ou até 12 horas de viagem da comunidade mais 
distante até a sede da Coopera�va. O óleo do cocão é produzido a par�r de frutos fornecidos pelas  comunidades 
Anorato, Es�rão Azul, Vargem Grande e Dois Portos, situadas  no rio Cruzeiro do Vale; e das comunidades  Colônia 
das Pedras, Cor�ço e Veneza, situadas no igarapé Natal, sendo os dois igarapés afluentes da margem direita do rio 
Juruá, localizadas no município de Porto Walter. A manteiga do murmuru é produzida a par�r de frutos coletados 
nas áreas florestais das comunidades Besouro, São Geraldo, Foz do Natal, e Vitória, aproximadamente 20 famílias, 
todas situadas na margem direita do rio Juruá, em Porto Walter, à distância máxima de 2 horas de canoa. 
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Cocão e Murmuru

O CVP é um �po de borracha bruta/crua, pronta para ser beneficiada. A 
coagulação do látex é feita com o ácido acé�co, em menos casos o suco de 
limão ou o látex da gameleira (árvore na�va), fazendo pranchas de borracha 
de 20 a 30 kg, garan�ndo uma borracha de boa qualidade, com 
procedimentos não prejudiciais à saúde do seringueiro nem ao ambiente. O 
seringueiro realiza diariamente a coleta do látex nas estradas de seringa, 
previamente abertas com picadas na floresta, antes do amanhecer. Em cada 
árvore em porte produ�vo, ele realiza uma incisão transversal na casca, 
também chamado de painel, por onde escorre o látex, que é acondicionado 
em uma �gela de plás�co, na própria árvore. Passadas algumas horas, ele 
recolhe todo o látex, já com o coagulante, e os coloca em uma prensa de 
madeira para transformá-los nas pranchas, que são armazenadas na sua 
própria casa ou em pequenas coberturas adaptadas.  

Cocão e Murmuru

PRODUTOS FLORESTAIS 
A Coapex organiza e comercializa a produção extra�vista do município de Porto Walter, especialmente um 
�po de borracha natural da seringueira (Hevea brasiliensis): Cernambi Virgem Prensado – CVP e está se 
preparando para iniciar o beneficiamento do cocão (A�alea tessmannii) e murmuru (Astrocaryum spp.), para 
extração de óleo e manteiga.

Borracha CVPBorracha CVP

PRODUTOS FLORESTAIS 

Capacidade de produção e comercialização

A Coapex também comercializa os produtos da agricultura familiar de seus 
cooperados para o mercado local, oriundos os Sistemas Agroflorestais e dos 
roçados sustentáveis. 

Borracha Nativa
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ORIGEMO R I G E M

A usina da Coapex tem capacidade de produzir 10 toneladas/ano de óleos vegetais 
e oito toneladas/ano de borracha CVP. A venda dos produtos é realizada de acordo 
com o período da safra. As formas de envio, prazos e entregas são negociadas com 
o cliente.
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O processo de beneficiamento do cocão e do murmuru iniciam com a limpeza 
das trilhas de acesso e da área ao redor da palmeira realizada pelo 
extra�vista. Em seguida, é feita a coleta dos frutos, tendo o cuidado de deixar 
frutos para dispersão da espécie e alimentação da fauna. Em seguida, é 
realizada o processo de secagem. A secagem é feita em áreas assoalhadas, ou 
com auxílio de lonas, em alguns locais o processo é realizado nas barcaças de 
secagem de oleaginosas. Posteriormente os frutos são ensacados e 
transportado até o depósito da coopera�va.
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