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COOPERMOGNO

Nos úl�mos anos, iniciou o desenvolvimento da cadeia 
de valor de óleos vegetais e da produção de carvão 
vegetal a par�r do resíduo do cocão (A�alea 
tessmannii). Também recebeu inves�mentos do 
governo do Acre, por meio do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, para a estruturação dessas 
cadeias, desde 2014.
Em 2017 recebeu o programa de capacitação em 
manejo sustentável de produtos madeireiros e não 
madeireiros e para o fortalecimento da organização 
social e gestão de negócios, executados pelas ONGs 
Imaflora e SOS Amazônia.

A Coopermogno foi criada por um grupo de 22 
pessoas, em junho de 2010, no complexo de 
florestas estaduais do rio Gregório, em Tarauacá, 

Acre, mo�vados em melhorar os preços de venda dos 
produtos da agricultura familiar.
Atualmente, tem o envolvimento de mais de 200 
famílias, situadas principalmente aos longos dos rios, 
igarapés e da BR-364 (sen�do Rio Branco-Cruzeiro do 
Sul) e em Unidades de Conservação (UC).

Cooperativa de Produtores Familiares e Economia 
Solidária da Floresta do Mogno - Acre

COOPERMOGNO

Extração de óleos vegetais, produção de carvão 
vegetal de cocão e fru�feras
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ESTRUTURA 
A coopera�va conta atualmente com um escritório, uma usina de 
óleos, além de estruturas para quebra e secagem de amêndoas, e 
máquinas para extração de óleos vegetais, localizadas na sede, 
instalada na BR-364, Floresta Estadual do Mogno. Possui ainda 
barcos, motocicletas e caminhão para transporte da produção 
das comunidades até a sede da coopera�va e para o transporte 
externo. Para a produção de carvão possui fornos para queima da 
casca e endocarpo dos frutos da palmeira cocão, que são 
embalados e comercializados. 

Aproximadamente, 220 famílias são envolvidas na cadeia de óleos e carvão vegetais na coopera�va e estão 
localizadas no Complexo de Florestas Estaduais do Rio Gregório, entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul.  Esse complexo 
é formado por três Unidades de Conservação Estaduais, sendo elas: Floresta Estadual do Rio Liberdade, Floresta 
Estadual do Mogno e Floresta Estadual do Rio Gregório. As três unidades somam mais de 480 mil hectares. A 
produção é oriunda principalmente das comunidades Acurau, Mamoré, Maracanã, Gregório Baixo, Gregório Alto, 
Taquari, Bo�nho, Boto, Tauari, São João, Extrema, Liberdade, Resex do Liberdade, Morro da Pedra e Bom Futuro.

E S T R U T U R A

Capacidade de produção e comercialização

A usina de óleos possui capacidade de produção de 10 a 15 
toneladas de óleo por ano. A comercialização dos produtos – 
óleo e carvão vegetal de cocão, é realizada de acordo com o 
período da safra. Oss prazos de entrega, formas de envio e 
pagamento de frete são negociados com o cliente, de acordo 
com o volume demandado.

Capacidade de produção e comercialização
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Borracha FDL

A Coopermogno desenvolve a cadeia de óleos vegetais e carvão, principalmente o da espécie cocão (A�alea 
tessmannii), muito abundante na região. 

Foto: Eliz Tessinari/SOS Amazônia

CocãoCocão
O fruto da palmeira cocão pode ter até 13 cm de 
comprimento e no seu interior há de 1 a 3 amêndoas, 
u�lizadas para a extração do óleo, que possui cerca de 47% 
de ácido láurico. A casca e o mesocarpo possuem alto 
poder calorífico e podem u�lizados para a produção de 
carvão vegetal, também aproveitados pela coopera�va 
para este fim. O carvão vegetal produzido pela 
Coopermogno u�liza-se do restante do fruto que sobra do 
processo de extração do óleo a par�r das suas amêndoas.
O óleo é um produto novo e possui um grande potencial de 
u�lização para produção de cosmé�cos e também para fins 
alimen�cios, por possuir propriedades que se assemelham 
ao azeite de oliva.
 

Carvão de cocão (F�o: Sérgio Vale/Secom)
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Análise realizada pelo Ins�tuto SENAI de Inovação em Química Verde/FIRJAN 

Dados ácidos do Cocão
Dados ácidos do Cocão

SAFRA
SAFRA

Cocão

Carvão vegetal

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

ORIGEMO R I G E M

Á cid o  graxo C o n ce n tração  (% ) 

Á cid o  Láu rico 4 7 ,3 

Á cid o  M irístico 1 4 ,0 

Á cid o  C ap rílico 1 0 ,3 

Á cid o  C áp rico 8 ,1 

Á cid o  c is-o leico 7 ,4 

Á cid o  P a lm ítico 6 ,8 

Á cid o  Este árico 2 ,6 

Á cid o  c is-lino leico 1 ,6 

Á cid o  C ap ró ico 0 ,8 

Á cid o  U n d e canó ico 0 ,1 
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