
• tli~Hi 
Instituto Brasllelrode Educação em Negócios Sustentáveis 

ESTUDO DE MERCADO 
CASTANHA-DO-BRASIL 

T.I. KAYAPÓ: COMUNIDADES KlKRETUM, A'UKRE E MOIKARAKO 

MARIA lZABEL CAMARGO 
MONICA HITOMI MEKARU 

MAIO DE 2006 



SUMÁRIO 

1. Usos DA CASTANHA ....................•...........•......•.••.•.•.•.•.....•.............•..•............•..•..•..••. 1 

2. PRODUÇÃO DE CASTANHA ••...•••••.••..••..••.••.•..••.•..••.•.•........•......•..............•.................... 2 

3. MERCADO DE CASTANHA IN NATURA 7 

4. MERCADO DE CASTANHA DRY ............•...••.••.••.•..•..•..••.................................................• 9 

5. MERCADO DE CASTANHA AMÊNDOA EMBALADA A VÁCUO •.••.•.••...•.......................•...•.••.•.••.• 10 

6. MERCADO DE CASTANHA FRACTONADA ••....••.•••••..••.••.••••.••.••...•••.••••.••......•............•....... 14 

7. MERCADO DE ÓLEO DE CASTANHA E SUBPRODUTOS (TORTA, FARELO E LEITE) ...•...............••.. 16 

8. MERCADO INTERNACIONAL ........•..................................•....•..•.••...•....••...•..••.•.....••..... 23 

9. INFORMAÇÕES SOBRE A AFLATOXINA •.••.••.••.•••••..•.•.••••••••.••...•.•..•..............................•.• 27 

10. MERCADO PARA PRODUTOS CERTIFICADOS ..•...................••...•.••.••.•••••...•••••...••.•......... 28 

ANEXO 1 - ESTABELECIMENTOS CONTACTADOS PARA O ESTUDO DE MERCADO ........•..•....•....•••...... 30 

2 

1 
1 
.j 



2. PRODUÇÃO DE CASTANHA 

Até 1998, o Brasil foi o maior 

produtor de castanha no mundo, 

liderando esse mercado com 

52,36% (23.111 ton.) do total, 

sempre seguido pela Bolívia que, 

nessa data respondia por 34,89% 
___J 

(15.400 toor.a)'J: OOaffl@J ano seguinte, a Bolívia mudou esse quadro e permanece até 

hoje na liderança. No ano de 2004 contou com mais da metade da produção 

mundial: 52,91 % (38.500 toneladas) enquanto o Brasil extraiu 39, 16% (28.500 

toneladas). Sendo o segundo maior extrator mundial, sua produção segue uma 

série temporal relativamente estável, notando-se picos apenas nos anos de 1990, 

1994 e 1995. Dessa forma, excetuando-se esses extremos, em média, são 

produzidas 27.305 toneladas por ano. Essa movimentação pode ser vista na tabela 

e no gráfico abaixo: 

- - - -- -- ....•. -- - - - - . 
Ano Mundial Bolívia ºlo 'Brasil ºlo 
1990 74.834 17.000 22,72% 51.195 68,41 % 
1991 60.472 18.000 29,77% 35.838 59,26% 
1992 50.367 18.500 36,73% 25.303 50,24% 
1993 50.787 17.500 34,46% 26.505 52,19% 
1994 62.107 16.500 26,57% 38.882 62,60% 
1995 62.478 15.400 24,65% 40.216 64,37% 
1996 46.005 18.000 39,13% 21.469 46,67% 
1997 51.506 23.000 44,65% 22.786 44,24% 
1998 44.142 15.400 34,89% 23.111 52,36% 
1999 62.556 30.000 47,96% 26.856 42,93% 
2000 75.156 36.000 47,90% 33.431 44,48% 
2001 72.217 38.000 52,62% 28.467 39,42% 
2002 71.149 38.000 53,41% 27.389 38,50% 
2003 72.270 38.500 53,27% 28.000 38,74% 
2004 72.770 38.500 52,91% 28.500 39,16% 

Tabela 1: Produção mundial de castanha - Fonte: FAO 
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Gráfico 1: Produção mundial de castanha - Fonte: FAO 

Além disso, a cultura da castanha-do-brasil é caracterizada pela alta concentração 

da produção assim como pela baixa quantidade de estados produtores: Acre, 

Amazonas e Pará detêm 80, 7% enquanto os outros quatro, Rondônia, Amapá, 

Mato Grosso e Roraima totalizaram os 19,3% restantes em 2003. 

Na tabela e no gráfico abaixo estão registradas as quantidades de castanha 

produzidas por cada estado brasileiro. Percebe-se um gradativo decréscimo da 

quantidade produzida. Essa queda, de acordo com Peres (2003), é ocasionada pela 

exploração intensiva dos castanhais. Mais recentemente, um dos fatores que está 

contribuindo para a queda de produtividade é a redução das áreas de castanhais 

nativos, graças ao avanço da fronteira agrícola, principalmente da soja. 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Brasil 51.195 35.838 25.303 26.505 38.882 40.216 21.469 22. 786 23.111 26.856 33.431 28.467 27.389 24.894 27.059 
Norte 50.521 35.025 24.911 26.116 38.632 39.958 21.224 22.551 22.870 26.589 33.186 28.191 27.038 24.562 26.674 
Rondônia 1.472 1.080 1.043 1.118 794 792 461 461 2.063 1.935 6.508 5.481 4.385 3.357 2.830 
Acre 17.497 14.630 11.156 11.984 11.034 9.367 3.858 3.378 3.628 9.613 8.247 5.924 6.674 5.661 5.859 
Amazonas 13.059 7.957 193 4.267 15.465 15.727 6.670 7.357 7.368 7.467 7.823 8.352 8.685 9.068 9.150 
Pará 16.235 9.456 10.962 6.936 9.689 12.215 8.458 9.510 8.150 5.959 8.935 6.972 5.770 5.361 7.642 
Amapá 2.250 1.898 1.556 1.810 1.650 1.858 1.776 1.845 1.606 1.582 1.639 1.393 1.157 1.048 1.106 

Tabela li: Produção nacional de castanha (toneladas)- Fonte: IBGE 
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Gráfico li: Produção nacional de castanha - Fonte: IBGE 

De acordo com pesquisas realizadas no site da FAO notou-se que, de 1996 a 2003, 

a quantidade mundial produzida segue uma tendência de crescimento, com um 

pico atingido em 2000 (75.156 toneladas). Isso pode ser explicado em razão da 

disseminação da castanha-do-brasil em outros países principalmente em função 

das suas propriedades nutricionais bastante ricas. É possível observar no gráfico I 

e na tabela IV a evolução desses valores, assim como a produção boliviana e 

brasileira para fins comparativos. 

Nesse mesmo período, foram exportadas, em média, 33.337 toneladas de 

castanha, com e sem casca, por ano. Desse montante, a média da Bolívia 

representou 36,83% enquanto a do Brasil colaborou com 34,54% (Tabela VI). 

A partir de 1999, a Indonésia iniciou uma exportação significativa, passando de 

500 toneladas no ano anterior para 4.068. No entanto, sua exportação de 

castanhas com casca é mais representativa, totalizando 73,45% no ano de 2003. 
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Exportai coes - Qtde {ton} 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Global 23.629 28.862 30.963 28.252 44.997 35.586 37.101 37.308 
Bolívia 10.078 9.834 9.950 11.406 13.805 13.343 14.068 15.748 
Brasil 10.161 14.661 15.128 6.106 18.928 10.552 9.643 6.947 
Indonésia 2 320 550 4.068 6.518 4.871 4.959 5.770 
Outros 3.388 4.047 5.335 6.672 5.746 6.820 8.431 8.843 

Tabela Ili: Exportações de Castanha-do-brasil - Fonte: IBGE 
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Gráfico Ili: Exportações de Castanha-do-Pará - Fonte: IBGE 

Por possuir um valor agregado mais baixo, a castanha com casca representa uma 

porcentagem mais baixa do total exportado, correspondendo a apenas 35,42% 

deste. É possível observar a diferença entre os valores dos dois tipos de castanha 
na tabela a seguir: 

.. 
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Global 2,08 2,14 1,21 1,66 1,05 0,72 0,88 0,99 
Bolívia 2,76 3,13 0,67 1,32 1,21 o 0,88 1,06 
Brasil 1,31 1,36 1,02 1,54 0,98 0,79 1,06 1,28 
Indonésia 1,5 o 0,98 1,1 0,9 0,54 0,71 0,72 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Global 3,46 3,42 2,89 2,68 2,35 2,02 1,96 2,38 
Bolívia o o 2,84 2,71 2,46 1,99 1,95 2,33 
Brasil 3,24 3,51 2,87 3,06 2,67 1,84 1,95 2,78 
Indonésia o 0,82 0,78 1,36 0,95 1,08 0,99 1,01 

Tabela IV: Valores com casca x valores sem casca 
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Um fato interessante para ser analisado é que em 2003, embora a exportação de 

castanhas descascadas da Indonésia tenha superado em 203 toneladas a nacional, 

o valor gerado pela castanha brasileira foi 2,75 vezes maior que a da primeira. 

Pode-se observar nesse histórico que o produto oriundo da Indonésia é bem mais 

barato que os demais. Já entre Brasil e Bolívia, esse valor fica muito próximo, 

diferenciando-se apenas na quantidade produzida pelo segundo que é muito além 

da nacional. 

O exportador brasileiro, para não competir com a Bolívia e Indonésia, prefere 

aguardar o fim do estoque boliviano para começar a vender seus produtos. Isto 

pode ser um fator negativo para o produtor brasileiro, visto que precisa competir 

com a "sobra" de mercado. No caso dos produtos a partir do beneficiamento da 

castanha, o exportador brasileiro possui desvantagens competitivas referentes a 

altos encargos tributários sobre mão-de-obra assalariada: a Bolívia, por exemplo, 

possui incentivo fiscal do governo para o beneficiamento da castanha. 
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3. MERCADO DE CASTANHA IN NATURA 

Castanha in natura é o nome dado à castanha vendida na casca, sem qualquer 

beneficiamento. É um produto vendido a preços baixos e com pouca possibilidade 

de agregação de valor. O mercado intermediário é formado por poucas e grandes 

empresas que compram esta forma de castanha, agregam relativamente pouco 

valor ao produto (basicamente secagem e descasque) e exportam o produto com 

boa margem. Assim, verificamos que este mercado, no Brasil, vem sendo 

dominado há décadas por poucas famílias, que entre si formam praticamente um 

cartel, onde determinam o preço de compra das castanhas, explorando o produtor. 

Porém, esse contexto está sendo modificado nos últimos anos, em função de 

diversos fatores. Um deles é o forte crescimento da produção boliviana, que teve 

apoio do governo e alcançou a liderança na produção mundial. Isso fez com que 

os tradicionais exportadores de castanha no Brasil perdessem mercado e 

faturamento. Além disso, o trabalho da sociedade civil, apoiado por financiamentos 

de organismos multilaterais e governo, contribuiu para que algumas cooperativas e 

associações de produtores de castanha se fortalecessem e quebrassem com este 

ciclo vicioso da castanha. 

Dessa forma, atualmente, existe espaço para que as comunidades vendam a 

castanha in natura diretamente para os varejistas ou processadores de produtos, 

sem passar pelos tradicionais intermediários. 

Mas, para isso, os compradores exigem que a castanha seja manejada, de boa 

qualidade, separada por tamanhos e, em muitos casos, exigem prazos regulares e 

os pagamentos podem ser feitos com prazos longos. 

Os preços variam conforme o tamanho e a qualidade da castanha, variando ao 

redor de R$ 45,00 (mais baixo) até R$ 70,00 o hectolitro. Isto significa que, 

mesmo vendendo a castanha in natura, pode-se ter um preço mais interessante se 

o processo produtivo seguir um padrão de qualidade, usando algumas técnicas 

simples de manejo, como a construção de estruturas básicas como os mini-paióis e 
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os paióis centrais e uma simples capacitação técnica principalmente para o 

controle da umidade, armazenamento e gerenciamento do paiol central. Estes 

passos serão detalhados mais para frente. 
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4. MERCADO DE CASTANHA DRY 

Figura Ili: Castanha dry 

A castanha dry se diferencia da castanha in natura pelo simples fato de passar por 

um processo de polimento, que acarreta na diminuição da espessura de sua casca 

para facilitar sua quebra pelos consumidores finais. 

Embora a necessidade por equipamentos e mão de obra especializada seja 

bastante baixa, a comercialização da castanha dry é pequena. Isso ocorre porque 

a demanda por esse tipo de produto é muito sazonal (período natalino) e tem 

diminuído e, com isso, o preço também declinou. 

Ao mesmo tempo em que ocorre a diminuição do valor das castanhas com casca, é 

possível perceber a valorização daquelas descascadas (amêndoas). Foi constatado 

nas unidades de beneficiamento de outros projetos que os equipamentos para a 

produção da dry estão parados, visto que acaba sendo mais vantajoso vender a 

castanha in natura. 
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5. MERCADO DE CASTANHA AMÊNDOA EMBALADA A VÁCUO 

Como já foi dito anteriormente, a amêndoa é pesada e 
colocada em sacos aluminizados de 20 Kg que são selados 

a vácuo. 

Por meio de uma pesquisa de mercado realizada nas 

principais empresas que utilizam Castanha-do-Brasil como 

parte da composição de seus produtos, foi possível 

constatar a forma como o mercado atua. Geralmente, o 

saco de castanha de 20kg é vendido para empresas do 

ramo alimentício que agregam alguma forma de valor para 
Figura IV: Amêndoa embalada a vácuo revenda ao consumidor final. 

Para entender melhor este mercado, levantamos quais as finalidades mais comuns 

para a castanha embalada a vácuo e abaixo seguem os principais produtos 

advindos de empresas que compram a mesma: 

q FRACIONADA: A castanha é simplesmente fracionada e colocada em embalagens 

menores (ao redor de 100g a 250g), sejam elas plásticas ou metálicas, e é vendida 
para o consumidor final. O valor agregado é o da marca da empresa e da maneira 

como é disposta a embalagem, que pode ou não chamar a atenção do 

consumidor. A embalagem é feita com grande enfoque no consumidor final, ou 

seja, para vender em regiões (ou pontos-de-venda) de maior poder aquisitivo, a 

embalagem deve ser mais sofisticada (tanto na qualidade quanto na diagramação) 

e acaba sendo mais cara do que a castanha vendida em regiões de menor poder 

aquisitivo. A margem de lucro tanto da empresa quanto do ponto-de-venda é 
baseada nisso. 

q GRANEL: As vendas a granel são feitas geralmente em supermercados ou 

pequenos mercados de bairro, onde o produto não possui embalagem e é vendido 
diretamente ao consumidor. A venda a granel proporciona pequena margem de 
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lucro para a empresa compradora e revendedora já que o produto não possui 

nenhum tipo de valor agregado, somente aquele que já foi pago à comunidade 

pela coleta da castanha in natura. A grande vantagem das empresas para vendas 

a granel é a facilidade de acesso ao consumidor final pelos supermercados ou lojas 

quando comparados às próprias comunidades produtoras. Nas consultas feitas nos 

pontos-de-venda, chegou-se a um preço médio de venda de R$ 9,00 para cada 

150g de amêndoa sem casca. 

q CHOCOLATES: A indústria de doces geralmente utiliza a castanha como 

componente de produtos que têm o chocolate como ingrediente principal. As 

empresas preferem comprar amêndoas quebradas ou feridas por serem mais 

baratas que as inteiras, já que irão picá-las de qualquer maneira para misturar ao 

chocolate. Preferem também que estejam embaladas a vácuo, o que garante 

maior segurança e durabilidade do produto. Os dois principais sub-produtos deste 

mercado são: 

o BOMBOM: São feitos bombons por algumas empresas com a idéia de ser um 

produto com sabor diferenciado, justamente por derivar de um produto 

característico da Amazônia. O preço dos mesmos varia bastante em função 

do público-alvo. Alguns dos preços encontrados para os bombons de 

chocolate com castanha foram de R$ 6,00 a R$ 12,00 para 120g dos 

bombons de empresas distintas 

o BARRA: Encontramos apenas uma empresa de grande porte que produz 

barras de chocolate com pedaços de castanha: a Garoto. 

lançou em 1993 a linha de produtos chamada 

"Talento", que é composta por diversos tabletes 

de chocolates combinados com diferentes frutas 

secas, como castanhas, nozes, avelãs, amêndoas, 
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etc. Os produtos desta linha estão entre os mais vendidos do mercado. Para 

se tornar fornecedor da Garoto é necessário o envio de amostras e garantia 

de quantidade mínima. O preço ao consumidor final da barra de chocolate 

com castanha-do-brasil "Talento" pesando 100g é de cerca de R$ 3,00. 

e::> BARRA DE CEREAIS: Diversas empresas produzem barras de cereais a partir da 

castanha e também, assim como as empresas que 

produzem chocolates, podem comprá-la ferida ao 

Figura VI Barradecereais invés da Castanha inteira para reduzir CUStOS, já que 0 

produto final não contempla a castanha inteira. O preço dessas barras pode variar 

muito, mas uma das mais conhecidas, da marca Nutry, custa cerca de R$ 1,00 

com peso de 25g. Este é um mercado que está em expansão, cada vez mais com 

novos competidores e novos produtos. 

e::> GRANOLA: Outro produto que tem sido feito em grande 

granola feita com castanha pode ter diversos preços dependendo da 

composição geral, porém um exemplo de preço é o de cerca de R$ 5,00 para 300g 

em embalagem simples por uma das empresas consultadas. Também é um 

mercado em crescimento, pois constata-se que a maioria dos produtos está na 

fase inicial do seu ciclo de vida e há entrada constante de novas opções para o 

consumidor. 

e::> BISCOITO: São produzidos por algumas empresas e também não necessitam de 

castanhas inteiras. As empresas consultadas que o produzem são de pequeno 

porte e a escala de produção igualmente. Uma das empresas nos informou um 
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preço de R$ 4,80 ao consumidor final para 100g de biscoito, sendo esse de 

embalagem bastante sofisticada. 

Como se pode observar nas informações explicitadas é bastante difícil praticar 

políticas distintas na venda da castanha embalada a vácuo já que cada empresa 

que efetua sua compra (constituindo o mercado consumidor) pode utilizá-la de 

forma distinta e praticar um valor maior ou menor na venda do produto final em 

função do valor agregado, dos custos de produção e do público-alvo. O preço pago 

pela castanha embalada a vácuo também é um componente de grande 

importância na composição do preço final dos produtos, porém, com a pesquisa 

realizada foi possível constatar que as empresas costumam pagar preços 

semelhantes pelo quilograma da castanha embalada e esses valores giram em 

torno da média disposta a seguir (para os diversos tamanhos): 

'::t!amanho'' 
Graúda R$ 16,00 
Média R$ 14,00 

Pequena R$ 12,00 
Ferida R$ 10,00 

Tabela VIII: Precos médios per Ko de amêndoa a vácuo 
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6. MERCADO DE CASTANHA FRACIONADA 

Conforme já foi dito no item acima, a castanha fracionada é vendida para o 
consumidor final, que as compra principalmente nos supermercados e empórios. 

Costuma ser vendida em sacos plásticos (saches) de 150g a 200g, com preços 

para o consumidor final ao redor de R$ 8,00 a R$ 12,00 a unidade e preços para o 

varejo ao redor de R$ 4,00 a R$ 6,00. Assim como os outros produtos da 

castanha, a produção no Brasil é formada por poucas empresas grandes, que 

dominam o mercado. Levantamos as principais e os seus produtos podem ser 

vistos a seguir: 

:,.. Jorge Mutran: :,.. Iracema: );> Mr. Valley (Marca 
própria Pão de Açúcar): 

i;.. Agtal );> Frutt Nutt: > La Violetera: 

);> Miragina: :,.. Nutrilevis: );> Miragina (pote): 

Figura VIII: Embalagens fracionadas 
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Após analisar estas embalagens, percebe-se que a maior parte delas transpassam 

uma imagem de ser um produto extremamente industrializado. Também 

constatamos que quando dá para ver a castanha por fora (embalagens de plástico 

transparente), o produto final fica mais atrativo. 

Podemos inferir que o mercado não possui produtos que possuam uma identidade 

mais "natural", mais "artesanal", que explore o valor de produto que preserva a 

Amazônia e colabora para o desenvolvimento local. 

Verifica-se, portanto, que existe um nicho de mercado para a castanha fracionada, 

que poderia ser explorado no Brasil e no exterior, principalmente nas cadeias e 

redes de comércio justo ou nas lojas de produtos orgânicos. O mercado de 

produtos orgânicos tem aumentado 10% ao ano no mercado interno e entre 20 e 

30% no mercado externo (SOUZA, 2001) e, por isso, possui grandes 

oportunidades, principalmente na Europa. Para isso, seria interessante certificar o 

produto, depois de identificar qual seria a melhor certificadora para este caso (veja 

maia detalhes sobre certificação no item 2.11). Além disso, seria importante criar 

uma marca atrativa nestes mercados e uma embalagem que ressaltasse os valores 

intangíveis do produto, como conservação da Amazônia e a geração de renda para 

as comunidades. 

15 



7. MERCADO DE ÓLEO DE CASTANHA E SUBPRODUTOS {TORTA, FARELO E LEITE) 

Os óleos vegetais são divididos basicamente em duas categorias: os essenciais ou 

voláteis e os fixos. Os primeiros recebem essa denominação pois são extraídos via 

aquecimento, já os segundos são obtidos por processo de prensagem ou uso de 

solventes. Da castanha é possível apenas extrair o óleo fixo, sendo que, ao visar 
um produto orgânico, a unidade de processamento utilizará apenas o método de 

prensagem para obtê-lo, uma vez que não são aceitos resíduos de solventes no 

sistema orgânico de produção. 

Trabalhando nesse grupo, identificamos dois grandes mercados: alimentício e 

fármaco. Para compreender esses dois setores de óleo, é necessário saber quais 
são os critérios que os separam. A distinção principal se dá no método utilizado 

para extração do óleo da castanha, que é o fator chave para definir suas 

características físico-químicas, ou seja, se ele terá um grau farmacológico ou um 

grau comestível. A diferença essencial entre eles é o grau de pureza e 

refinamento, sendo o primeiro mais bruto que o segundo. 

~ ÓLEO COMESTIVEL 

O óleo usado como alimento, também chamado de azeite de castanha, tem 

coloração amarelada muito semelhante ao azeite de oliva, mas com cheiro e sabor 

próprios. Por causa do método de obtenção a frio, ele mantém toda a riqueza em 

ácidos graxos poli-insaturados que a castanha possui. Normalmente é utilizado na 

preparação de pratos mais elaborados ou como tempero em saladas. Como já foi 

dito, para ser comercializado, é necessário que o óleo seja extremamente puro, 

feito com as melhores castanhas da safra e manejadas seguindo rígidos critérios 

de qualidade. Além disso, é necessário um padrão de prensagem de alto nível, 

assim como bons métodos de envase e análises microbiológicas favoráveis. Ainda, 

é importante que seu índice de acidez seja baixo, inferior a 0,3%. Esses fatores 

garantirão sua venda como um azeite extravirgem e, portanto, com um maior 

valor agregado. Isso significa que existe um nicho de mercado que pode ser 
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explorado, como o setor de gourmet e culinária exótica. Poderia se pensar em um 

produto diferenciado, cuja comunicação ressalte o alto teor do mineral selênio, que 

é um anti-radical livre potente para combater o envelhecimento precoce. 

Este é um mercado com poucos produtores e pouco volume de produção, por isso 

poderia ser uma interessante oportunidade. Porém, possui custos altos de 

produção (mão de obra, refino) que acarretam em preços elevados, possibilitando 

a fácil substituição por produtos similares mais baratos: enquanto o azeite de oliva 

custa cerca de R$15,00/500ml para o consumidor final, o óleo de castanha-do 

brasil pode chegar a R$74,00/500ml (Óleo Vital Âtman). Além disso, a demanda é 

pequena, pois, além do custo e preço elevados, a população em geral possui muito 

pouco conhecimento sobre este produto. 

Q ÓLEO INDUSTRIAL 

O óleo da castanha-do-brasil extraído por prensagem é utilizado como matéria 

prima na indústria cosmética por possuir propriedades emolientes e hidratantes 

(contém ômega 6, um ácido graxo essencial que atua como hidratante) na 

produção de xampu, condicionador, creme para cabelo, sabonete líquido e em 

barra, óleo corporal hidratante, óleo para aromaterapia e outros produtos de 

higiene e saúde. Além disso, ele também pode ser utilizado para a produção de 

combustível para iluminação, tinta, vernizes, curtimento de couro e óleo 

lubrificante. 

Existe uma perspectiva inovadora de utilizar a propriedade anticorrosiva do óleo da 

castanha-do-brasil para preservar chips e peças de computadores. Essa 

comprovação foi feita por laboratórios americanos, europeus e asiáticos e está 

atraindo o interesse das indústrias de informática da Ásia. 
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Figura IX: Produtos cosméticos 

Para que o óleo seja comercializável no segmento de cosméticos e farmacêuticos, 

é necessário que suas características físico-químicas (pH, cor, cheiro, densidade, 

filtragem, ranço e quantidade de ativos) obedeçam às especificações do 

comprador, sendo comprovados por meio de análise laboratorial ou laudos 

técnicos. Alguns compradores identificaram a dificuldade de comprar óleo de 

produção comunitária decorrente da variação muito grande de algumas destas 

características (principalmente a cor) de uma produção para outra. A forma de 

envase utilizada para a comercialização, por sua vez, costuma ser em bombonas 

plásticas com capacidade entre 5 e 45 kg. 

Hoje, estima-se que a produção nacional de óleo para cosméticos seja de 15 

ton/ano, e para a produção de sabão seja de até 700ton/ano, mas estes não são 

valores certos visto que os poucos participantes do mercado não disponibilizam 

informações. Os principais produtores, no Brasil, são as processadoras Beraca, 

Cognis e Croda do Brasil, que respondem por quase todo o óleo cosmético vendido 

anualmente. Os produtores comunitários que pudemos identificar foram: 
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e:> Cooperativa Mista dos produtores extrativistas do Rio Iratapuru (COMARU), em 

Laranjal do Jarí-AP. Esta cooperativa comercializa a um preço de venda da 

safra de 2005 de aproximadamente R$30/kg vendendo para a Natura 

Cosmética. 

e:> Comunidade Kayapó da T.I Baú e Mekragnotire, que comercializou 4ton de óleo 

a um preço de venda da safra de 2006 de R$31/kg (Fonte: Luiz Carlos, IR). 

Os compradores potenciais são empresas ligadas ao setor de higiene e saúde, 

podendo ser de dois tipos: os processadores e empresas cosméticas e 

farmacêuticas com volume grande de compra e, por fim, as empresas com volume 

pequeno de compra. Para estudarmos este mercado, identificamos 701 empresas 

que atuam no Brasil, e contatamos 30 delas por telefone, reunião ou visita a feiras 

de exposição. 

o EMPRESAS COM GRANDE VOLUME DE COMPRA 

As processadoras, que compram para 

beneficiar o óleo bruto e depois vender à 
indústria de cosméticos/farmacêutica, são _ 
responsáveis pela compra de grande parte da .,_Ci_o-=--n_is _ 

Croda Amazon/Croda do Bras!I Ltda 
produção nacional de óleo bruto (70%) no Farmasetvice (Grupo Ion Qwmica) 

Brasil, são: Berece-Brssmezon. eroda do Brasil Tabela IX: Processadoras contactadas 

e Cognis. Estas processadoras dizem que priorizam a compra de óleo de 

comunidades. O preço de compra varia de R$12 a R$32/kg com uma diferença 

média paga pelo produto certificado de 20%. As três processadoras possuem selo 

de certificação FSC. 

A Natura Cosméticos, única empresa de cosmético com volume grande de compra 

de óleo, compra óleos vegetais de comunitários por meio da Cognis (a própria 

1 
A relação de todas as empresas, bem como o contato para possível fornecimento ou parceria encontram-se no Anexo I. 
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Natura afirma que apenas 5% do óleo que utilizam provem de comunidades). Esta 

se comprometeu a atender às especificações técnicas (propriedades físico 

químicas) do produto, repassando tecnologia básica de extração de óleos, 

praticando o chamado 'preço justo' e atentando para a estruturação de um manejo 

florestal participativo, respeitando a cultura, o estilo de vida e as tradições locais. 

Além da COMARU, fornecedor da Natura, a Cognis comprou cerca de 4 toneladas 

da Comunidade Kayapó (T.I Baú e Mekragnotire), como já foi dito anteriormente. 

Os processadores que, em geral, possuem a necessidade de obter grandes 

volumes de compra, se caracterizam por possuir uma demanda mais constante do 

que outros segmentos, e compram no período próximo ao da safra (dezembro a 

maio). Estes também possuem canais de transporte dos produtos próximos das 

regiões extrativas, o que facilita a compra de comunitários. 

Além do óleo, também se interessam em comprar a castanha quebrada ou 

pequena para fazerem extração do óleo, porém o preço de compra costuma ser 

baixo visto que seria o "refugo" da produção (a cotação feita pela Beraca foi de 

R$3,50/kg da amêndoa). 

o EMPRESAS COM VOLUME PEQUENO DE COMPRA DE ÓLEO 

O setor de cosméticos no Brasil se caracteriza por possuir um número grande de 

empresas de pequeno porte, as quais atuam em mercado regionais ou locais. Por 

esta razão, existe um universo significativo de empresas que compram volumes 

pequenos (menos de 100kg/ano) de óleo bruto para a fabricação de produtos 

cosméticos. Este segmento de mercado costuma comprar das grandes 

processadoras, em decorrência da facilidade de acesso à matéria-prima e da 

confiabilidade na entrega. Pelo fato de trabalharem com intermediários dentro da 

cadeia produtiva, costumam pagar preços mais elevados pelo produto ( o 

levantamento feito em 2006 variou entre R$5 e R$50/kg). 

A característica do setor cosmético de possuir produtos com ciclo de vida pequeno, 

trocando com rapidez os insumos utilizados (as empresas Contémlg e Vitaderm 

disseram que possuíam produtos com óleo em sua composição antigamente, mas 
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já deixaram de utilizar) faz com que isto se torne um aspecto negativo para a sua 

produção. 

O óleo de castanha-do-brasil possui muitos substitutos utilizáveis na indústria 

cosmética (ex. castanha-da-índia, amêndoa, cupuaçu, murmuru, andiroba), porém, 

possui vantagens sobre eles visto que: 

o O conhecimento sobre as propriedades e princípios ativos do óleo de 

castanha-do-brasil para produção de cosméticos são bem amplos, com 

diversas pesquisas realizadas; 

o O volume de produção é comparativamente maior do que a de alguns 

destes produtos florestais (cupuaçu, murmuru e andiroba); 

A conclusão a que se pode chegar sobre o mercado de óleo de castanha-do-brasil 

é a de que, embora exista algumas dificuldades de entrada, existe uma demanda 

potencial ainda não explorada, principalmente no 

que diz respeito a grandes empresas cosméticas 

que passivei mente podem se tornar 

EIT\presas,•11atloriais/ internadonatsv. 
r,:.i,, ~ ·• !l. _ ,,,_ -. . ;,; - . -~ ,,:;li{: que nao ut11izan:i castanha .1(:, 
Avon 
BDF Nívea 
Contém lg 
Davene 
L'acqua de Fiori 
O Boticário 
Vitaderm 

compradoras do óleo. Além disso, embora a 

relação de oferta e demanda pareça estável, as 

três grandes processadoras possuem interesse 

em adquirir a possível produção dos Kayapós. Tabela X: Emoresas oue não ulilizam a castanha 

q FARINHA 

A Farinha de castanha é obtida da massa residual após extração do óleo, através 

de secagem e moagem. Quando não beneficiada, os produtores de óleo buscam 

vender a farinha em sacos plásticos de 1kg. O preço de venda da farinha gira em 

torno de R$ 1,00 a R$ 3,50 o kg. O valor é baixo, mas por ser produto residual, 

costuma ser vantajoso produzi-lo. A COMARU vende a farinha para as escolas do 
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estado do AP, servindo como complemento nutricional das merendas. No caso dos 

Kayapós, uma alternativa de venda seria a formação de parceria com as 

Secretarias de Educação municipais ou então com as próprias escolas nas cidades 

de Tucumã, Ourilândia do Norte, São Felix do Xingu e Redenção. 

Os produtores que optam por beneficiar a farinha industrialmente podem utilizá-la 

como insumo para a panificação, em mingaus, bolos, biscoitos, suplementos 

protéicos, alimentos dietéticos, doces (ex. paçoca) e pastas cremosas. 

9 LEITE DE CASTANHA 

O leite de castanha-do-brasil é obtido através da trituração e prensagem da 

castanha não desidratada. Algumas aplicações são encontradas, como sucedâneo 

do leite animal, em bebidas dietéticas, sorvetes, suplemento protéico e elaboração 

de doce de leite. Hoje, existe uma experiência de transformação industrial em 

desenvolvimento no Acre, uma fábrica de leite de castanha ( empresa Sei/o 
Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda), com uma perspectiva de 

produzir aproximadamente 100 mil litros/mês de leite de castanha esterilizado e 

engarrafado, devendo se tornar o maior concorrente no uso culinário, do 

tradicional leite de coco importado da Malásia. 

Embora seja um produto com possíveis nichos de mercado, visto que é novo no 

mercado, ainda não conseguimos verificar uma demanda significativa que 

justifique investimento nesta produção. Além disso, o processo de extração do leite 

exige grandes investimentos de produção (maquinário), altos custos de mão de 

obra, e a necessidade de obedecer a condições sanitárias, o que inviabilizaria a sua 

produção na aldeia. 
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8. MERCADO INTERNACIONAL 

Para mensurar a importação mundial, bem como a exportação brasileira, foram 

utilizadas as fontes do Aliceweb e da FAO-Key Statistics, sendo que estas utilizam 

duas classificações: castanha-do-brasil fresca ou seca sem casca e castanha-do 

brasil fresca ou seca com casca. 

A quantidade mundial consumida de castanha segue uma tendência de 

crescimento, com um pico no ano 2000 (75.156 toneladas). Isso pode ser 

explicado em razão da disseminação da castanha-do-brasil em outros países. 

Os países que mais importaram castanha-do-brasil sem casca, em 2004 foram: 

EUA, Austrália, Países Baixos (Holanda) e Reino Unido. Existe uma variação entre 

períodos da posição dos 10 maiores países importadores, porém são estes que se 

mantêm como os grandes consumidores. 

Rankinq dos 10 maiores imoortadores de castanha sem casca - 2004 
Posição Pais Peso Liquido(Kg) US$ FOB 

1º ESTADOS UNIDOS 1.015.000 5.308.921 
2º AUSTRALIA 512.000 2.400.516 
30 PAISES BAIXOS (HOLANDA) 292.200 1.365.663 
40 REINO UNIDO 214.000 997.700 
50 ESPANHA 207.000 1.019.560 
6º NOVA ZELAN DIA 160.000 719.763 
70 CANADA 128.000 584.320 
8º BELGICA 126.840 571.498 
90 AFRICA DO SUL 118.000 625.843 
1uu ISRAEL 80.000 241.243 

Tabela XI: Ranklng de importadoras de castanha {Fonte: FAO key stetistics) 

Uma informação interessante referente aos importadores diz respeito aos preços 

praticados por cada país. Abaixo, segue a relação dos países que pagaram mais 

por unidade de castanha com e sem casca. 
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COM CASCA 

Ranking de países que pagaram mais por unidade de castanha - 2004 

SEM CASCA 
;, Qtde(t Valor(mil Val.or unlt Pais "/ on) ' :uss)•: ;JWssi 

1 Holanda 227 617 2,718 
2 Espanha 576 1.529 2,655 
3 Canadá 364 893 2,453 
4 Noruega 122 229 1,877 
5 África do Sul 126 209 1,659 
6 Estados Unidos 3109 4.918 1,582 
7 Egito 219 140 0,639 
8 Peru 120 76 0,633 
9 Algeria 138 72 0,522 
10 Nepal 159 70 0,44 

:::11mm ~ª,~~ i/!lt1 Qtde (t ,Valor(mil 'Valor'unit 
onl "" US$);! . (US$1Y 

1 Noruega 104 680 6,538 
2 Suíça 122 764 6,262 
3 França 198 944 4,768 
4 Espanha 488 2294 4,701 
5 Reino Unido 5780 26532 4,59 
6 Itália 932 4266 4,577 
7 África do Sul 206 922 4,476 
8 Holanda 1883 8354 4,437 
9 Nova Zelândia 207 910 4,396 
10 Austrália 1061 4545 4,284 

Tabela XII: Ranking de países que pagaram por castanha (Fonte: FAO Key statistcs) 

No caso da castanha brasileira, o mercado internacional absorve percentual 

significativo da produção. A maior parte é exportada para os EUA e União 

Européia. No ano de 2006 (janeiro a março), os EUA importaram do Brasil 

2.022.134 kg de castanha sem casca (preço médio de US$ 4,44 FOB) e a União 

Européia 37.000 kg (preço médio de US$ 3,56 FOB). 

Exportação brasileira - Volume 
castanha sem casca 

kg 
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Exportação brasileira - Volume 
castanha com casca 
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financiamento pelo Banco 

Mundial de agroindústrias 

na região da Amazônia 

boliviana). Outra 

constatação importante é 

a de que, desde 2001 os 

ganhos com importação 

de castanha sem casca 

vêm crescendo, enquanto a rentabilidade de castanha com casca se mantém 

Historicamente, as 

quedas das exportações 

brasileiras a partir de 

2000 podem ser 

explicadas pela entrada 

da castanha boliviana no 12.00 

mercado i nternaciona 1 

(resultado 

Exportação brasileira - Preço médio 
castanha sem casca 
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estável. É interessante notar também que o volume comercializado da castanha 

sem casca está aumentando e a com casca está diminuindo. Disto, podemos inferir 

que a preferência do mercado consumidor internacional seja por castanha sem 

casca, e os ganhos relativos deste beneficiamento são comparativamente maiores. 

Em geral, é possível dizer que o consumo mundial de castanha-do-brasil se 

mantém relativamente estável, dado o tipo de composição dos produtos serem 

manufaturados de baixo valor agregado, além do tipo de comercialização que 

permaneceu inalterado (exportação voltada aos EUA e União Européia) .. 

Alguns fatores de demanda do mercado externo devem ser considerados para a 

opção de exportar castanha, tais como a qualidade total do produto e a 

valorização do mercado externo por produtos naturais oriundos de fair trade, 

orgânicos, agroextrativismo e produção comunitária. Além disso, caso se opte por 
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vender a castanha fracionada, é necessário atender a algumas exigências do 

mercado dos EUA e União Européia sobre: 

~ Criar marca, divulgar o produto e fidelizar o cliente (rede de lojas com 

interesse em selo social); 

~ Inovação e padronização de embalagens (Pack, Lata, Plástico, etc.) para 

exportação; 

~ Controlar os níveis de aflatoxina, com rigorosas fiscalizações sanitárias do 

produto. É preciso que os procedimentos direcionados à qualidade do 
produto sejam aplicados desde a coleta até a embalagem para embarque. 

~ Propaganda e distribuição do produto (supermercado, máquinas de venda, 

lajas de conveniência, restaurantes, etc.). 

Aspectos importantes da oferta a considerar incluem a necessidade de manter 

contato permanente com importadores locais, participar de feiras setoriais nos 

principais mercados, além de se inserir em organizações que fortaleçam a cadeia e 

o escoamento da produção brasileira. Hoje, existem algumas instituições possíveis 

de se firmar parcerias para atuar no mercado externo, tais como: 

1. Agência de Promoção das Exportações - APEX 

2. Agência Nacional de Exportação - ARCO-BR, ARCO-Europa, ARCO 

Amazônia 

3. Instituto Brasileiro de Pesquisas e Estudos Ambientais (PRÓ 

NATURA) 

4. Ministério do Desenvolvimento Agrária - MOA 

Desde que se consiga atender às exigências do mercado internacional, a 

possibilidade de se exportar o produto dos Kayapó é bastante interessante, tanto 

pelo potencial de mercado quanto pelos preços pagos. Além disso, seria mais fácil 

valorizar o produto frente à prática de comércio justo e desenvolvimento 

sustentável no exterior do que no Brasil. 
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9. INF':)RMAÇÕES SOBRE A ÃFLATOXINA 

Para comercialização da castanha-do-brasil tanto no mercado interno quanto para 

exportação, é necessário que ela esteja de acordo com os padrões de 

contaminação por aflatoxina estabelecidos. 

Aflatoxinas (81, B2, G1 e G2) são substâncias produzidas principalmente pelos 

fungos "Aspergil/us flavus' e "Aspergil/us psresittcus" e incidem no amendoim e 

sub-produtos, no milho, no farelo de algodão, nas nozes em geral, nas sementes 

oleaginosas, nos fenos, no feijão e em muitos outros alimentos, sempre que 

ocorram condições favoráveis de umidade e temperatura. Sabe-se que, 

dependendo da quantidade e freqüência ingerida e da idade da pessoa, a 

aflatoxina provoca distúrbios e alterações nos órgãos, especialmente no fígado, em 

homens e animais. Além disso, pode provocar cirrose, hemorragia nos rins, 

necrose do fígado, e lesões sérias na pele, pelo contato direto. Interfere também 

no sistema imunológico da pessoa, isto faz com que a resistência às doenças em 

geral, diminua. Por fim, é comprovada a sua relação com a incidência da hepatite 

B e, a Organização Mundial da Saúde já concluiu que a aflatoxina pode elevar os 

riscos de desenvolver câncer primário no fígado do homem. 

Dessa forma, primando pela segurança, cada país ou bloco econômico estabelece 

os limites máximos de contaminação para que os produtos possam ser 

comercializados. Embora muitos não especifiquem todos os produtos que podem 

ser contaminados pelas aflatoxinas, é possível tomar como base os produtos 

semelhantes. 

O Mercosul, por exemplo, define como tolerável uma presença de até 20 µg/kg 

enquanto a União Européia, de acordo com o produto, varia entre 4 µg/kg e 15 

µg/kg. Vale lembrar que embora os blocos determinem esses valores, cada país 

tem a liberdade de adotar padrões mais rigorosos. 
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. 10. MERCADO PARA PRODUTOS CERTIFICADOS 

A certificação é um dos aspectos a ser considerado na comercialização de 

castanha-do-brasil. A opção por certificá-la pode gerar benefícios socioambientais 

e econômicos. A certificação valoriza a manutenção da atividade extrativa e a não 

degradação da região e, embora não se possa afirmar se o sobre-preço da 

castanha certificada venha do valor agregado ou de incentivo para a certificação 

por parte das empresas, é certo que ele existe e gira em torno de 20%. 

No caso do óleo, duas das maiores processadoras possuem selo FSC e precisam 

garantir 80% da compra com produto certificado visto que precisam manter a 

cadeia de custódia com produtos certificados. No que se refere aos produtores 

comunitários a COMARU possui selo FSC. As comunidades, em geral, tem mais 

facilidade na obtenção dos selos do que empresas. Existem três tipos de 

certificação possíveis para os Kayapó: florestal (selo FSC), alimentício/orgânica 

(diversos selos possíveis") e Fair Trade (comércio justo). É preciso analisar quais 
os critérios e princípios das certificadoras mais compatíveis para a adequação do 

manejo existente na aldeia. Sinteticamente, o processo de certificação ocorre 

através de visita técnica para a concessão e manutenção do selo, com um custo 

aproximado de R$ 15.000,00 anuais (varia conforme o custo de transporte, visita, 

hospedagem do técnico e administração da certificadora). 

A certificação de Fair Trade é um dos selos mais reconhecidos, sendo gerenciado 

pela Fundação Max Havelaar (suíça e Holanda). Hoje, o mercado de fair trede 

movimenta na Europa mais de US$ 230 milhões anuais, segundo estimativa da 

FTA (Fair Trade Association). A FTA e a FLO (Fairtrade Label/ing Organizations 

Intemsdonsh são exemplos de organizações certificadoras de fair trade, sendo 

que a última possui monitoramento externo que segue padrões internacionais de 

certificação. 

Segue abaixo uma tabela resumida com as principais vantagens das certificações 

Fair Trade e FSC: 

2 A relação de certificadoras pode ser encontrada no site www.planetorqanico.com.br 
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Fair.rriiiêC'!·iw \F$Ç 
Contato direto entre produtores e mercado Cuidados com a fauna, flora 
consumidor 
Transparência dentro da cadeia produtiva e Manutenção dos serviços ambientais (clima, água 
comercial etc) 
Transferência de informações do mercado para Recolhimento de impostos, através da 
os produtores regularização dos trabalhadores florestais e 
___________________ _ ---··--·--·-------------outras_ contribui~ões _leg_ais -----· -·· .. 
Preço mínimo para o produto Saúde e segurança do trabalhador 

·------------------ 
Produtores reunidos democraticamente Respeito à legislação nacional e acordos 

internacionais 
O beneficio do comércio atingindo toda Respeito aos Povos Indígenas, populações locais, 
comunidade produtora dentre outros 
----··------·----------·-------------- .. ·-·-----···-----------------------·---------·-------------------------·--·-·-·---··--------------·---------- Leis (trabalhistas) nacionais e internacionais 
respeitadas 
Fonte: http.//www.bsd-net.com Fonte: fl.ltQ:llwww. fsç. orq. br 

Tabela XIII: Vantaaens de cada certificadora 
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ANEXO 1 - ESTABELECIMENTOS CONTACTADOS PARA O ESTUDO DE MERCADO 

~,t:;;,: 11a 'ia\ • 

Tipo de Estabelecimento Estabelecimento site ,,. Telefone 
n 

Alimentos Agtal htt1:i: [lagtal.cQm.br 21 2289 3658 

Alimentos Benavides e Cia Ltda. ni 11 3227 2503 

68 3224 6482 
Alimentos MIRAGINA www.miragina.cQm.br 68 9985 2270 

68 3225 6828 

Alimentos Amendoceres www .amengocere:;. hQgvii;i. ig. com 11 5011 5062 .brltext.htm 

Alimentos La Violetera ni 41 3227 8200 

Alimentos Iracema 'f!.Ww.iracema.cQm.br 85 3288 5796 

Alimentos Villefrut (BM comercial) www.villefrut.cQm.br 31 2104 7400 

Alimentos Mr. Valley (marca PDA) ni 11 3886 3347 

Alimentos Frutos da Amazônia www.frJJtQSQª-ªflli!mia.com.br 11 5571 4738 

Alimentos Olvebra 'f!.WW.Qlvebra.cQm.br ni 

Alimentos Casa do Naturalista ni 19 3807 8422 

Atacadistas Assai ni 11 6190 6000 Intermediários 

Atacadistas 
AGSilva ni 11 6257 0730 Intermediários 

Barras de cereais Jasmine ni 41 2106 7850 Granola 
Barras de cereais Nutrimental www.nutrimental.cQm.br 41 3299 1161 Granola 
Barras de cereais Kobber alimentos (barrinha marca ni 11 4092 2170 Granola PDA) 
Barras de cereais Nutrilevis www.nutrilevis.cQm.br 11 4411 5032 Granola 
Barras de cereais Casa do Naturalista ni 19 3807 8422 Granola 

Barras de cereais Nutrihouse Brasil Alimentos Ltda www.vitaQ.cQm.br 41 3025 6500 Granola 

Chocolates Parajuá www.i;iarajua.com.br 81 9114 5994 
85 9944 4748 

Chocolates Casa Suica www.cªsªsuica.com.br 11 4141 5244 

Chocolates Arcor www.arcQr.cQm.br ni 

Chocolates Garoto www.garQtQ.cQm.br 
27 3320 1486 
27 3320 1460 

Chocolates Kraft www.kraftfoods.com.br 41 314 4486 

Chocolates Nestlé www.ne:;tli;:.com.br 11 5508 7992 

Chocolates PAN www.chocolateQan.cQm.br 11 4224 1666 

Chocolates Sabor da Amazônia ni 91 3211 2022 

Comunidades Noroeste do MT ni 65 3025 4331 
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Comunidades Cooperativa Cerrado fora do ar 62 3202 7515 

Comunidades ARQMO • Oriximiná ni 93 3544 2617 

Comunidades CMM • Manicoré ni 97 3385 1032 

96 3621 
Comunidades COMARU - Iratapuru ni 2709/3386 

96 81133656 

Produtor Luis Fernando Laranja ni 66 3521 8969 

Cosméticos 55 indústria e comércio de ni 1130624035 
cosméticos 11 50214600 

Cosméticos Abihpec www.s1bíh12er;;.Qrg.t;ir ni 

Cosméticos Agua de cheiro bttp:l/www,ilguades;h!a:iro,q;im,b[ 313689 9300 L 
Cosméticos Amazonia Natural www.amazonianatural.com.br 4130334343 

Cosméticos Avon www avon.com.br 11 55467341 

Cosméticos BDF Nívea htt1r//www.nivea com brlframeset 0800 776 48 32 .ono 
Cosméticos Bioessencia www bioessencia.com.br 14 36411522 

Cosméticos Buriti Cosmeticos Ltda ni 11 50581592 

11 
Cosméticos www.b:tsamia.com.br 36798001/7770 

Sv Sarnia aromateraoia 11 38684485 

Cosméticos Casa Granado reformando 91 3212 2354 

Cosméticos Christian Gray www.çhrist1angray.Ç;om.l.lr 47 3337 1245 

Cosméticos Contém lg www.i;;onrem1g.i;Qm.!;1r 
19 3634 1375 
19 3634 1362 

Cosméticos Davene www.davene çom br 11 
40538000/8056 

Cosméticos 
www.essenciasfloraisbrasil.com. 

11 38853601 Essencias florais Brasil br 

Cosméticos Farrnaervas www.farmaervas.com.br 1160972803 

Cosméticos Florestas www.florestas.com.br 1164834683 

Cosméticos Herbarium www.herbarium com br 41 2104 5503 

Cosméticos Juruá www.12rodutos1urua.com.br 9132297746 

Cosméticos L'acqua de Fiori www.lagiuadifiori.com.br ni 

Cosméticos Le claire ni 41 33822809 

Cosméticos Magia dos Aromas e Pharmakos ni (14) 3815·6817 
(14) 3813-8431 

Cosméticos Maracuíá Brasil www.mªrªQ.!ií!tlfí!Sil CQm !;!r 19 32135211 

Cosméticos Natuflora/Naturelle www.natuflora.com.br 11 32770953 
11 3209·1666 
11 

Cosméticos Natura www natura net 44462498/2000 

Cosméticos Naturais da Amazônia www.ns1!J.!rai5r;!ilamªionja.com.br 91 3285 9108 
9114 1477 
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11 4061 6007 
Cosméticos Nazca www.nazcª.cQm.br 11 4061 6030 

11 4061 6031 

Cosméticos O Boticário htti;i://www.oboticario.com.br (41) 381-7442 

Cosméticos Racco www.racco.com.br 41 341 8000 

Cosméticos Reserva Fólio www.resg~foljo,com.Qr 22 -25217302 

Cosméticos SuryaHenna www.suryahenna.com.br 11 37322417 

Cosméticos Totus Amazon ni (61) 3244-5341 

11 3871 6330 

Cosméticos Vitaderm www.v1taderm.cQm.br 
11 38716344 
11 38716330 
r.341 ou 324 

Cosméticos Weleda www.weleda.1:;Qm.tir 
11 36748383 
0800553266 

Cosméticos/ Assoe 
Assoe Bras estudos e pesquisas em www.aromaflora.com.br 11 59081650 
arornateraora - Aromaflora 
Beraca Sabará/Brasmazon- Ind. 11 55093722 

Cosméticos/Química Oleaginosas e produtos da www beraca.com.br 91 32732026/91 
Amai:on1a Ltda 91141477 

Cosméticos/Química Chemyunion www.ºhemyunion.com.br 
(15) 3235-2000 
(15) 3235-2016 

Cosméticos/Química Coanis www.cognis.com.br 12 39546385 

92 21013500/19 

Cosméticos/Química 
eroda Amazon - processadora www.croda.com.br 

81116816 
Croda do Brasil Ltda 19 37653566 

19 3765 3532 

Cosméticos/Química Farmaservice (Grupo Ion Química) www, iQDQ!.!imíi;;a .!:Qm. br 11 50318992 

Cosmétícos/Químrca Ipiranga Química 
httQ:/lii;iírangag!,!imica ig1ranga.co (11) 2195-9071 m br 

Farmácia 17 3826 3361 

Manipulação Vital Atman www.vitalatman.com.br 17 3826 1275 

Homeooa!ia 17 3826 3489 

Farmácia 
Manipulação ni 
Homeooatia FARMACIAS MILLENIUM 11 5087 9423 

Farmácia ni 
Manipulação FORMULA MEDICINAL 
Homeooatia FARMACIA DE MANIPULACAO 11 3062 0770 

Farmácia 
Manipulação ni 
Homeooatia MAGNA SEIVA 11 6261 4820 

Farmácia 
Manipulação EMPREENDIMENTOS PAGUE ni 
Homeooatia MENOS 11 5092 3313 

Farmácia ni 
Manipulação 
Horneocana HN CRISTIANO 11 5533 0516 

Produtos Naturais Alternativa ni 
11 3816 0706 
1138130469 

Produtos Naturais Sabor natura 1 www.sabomaturaLçç__mcQf 
1169787369 
11 6978 7369 

Produtos Naturais Ultrafitness www.u!traf1tnes~,!::QC!l,br 11 5072 2540 

Produtos Naturais Ype ni 11 6561 0228 
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Produtos Naturais Aromas e Segredos da Amazônia ni .,. .•.... "" 1130788885 

Produtos Naturais Empório Siriúba ni 11 30814303 

Produtos Natura rs ALIMENTICIO INTERNAC DE www.allflavQr~.çom.br l 
CACAU S/A INTER 11 5505 0999 

Produtos Naturais 
AURA NOVA PRODUTOS www.botícario,çom.br NATURAIS L TOA 1167835283 

Produtos Naturais 
GOLO VITA COMERCIO DE ni PRODUTOS NATURAIS 11 5925 1337 

Supermercados Pão de Açucar www.l2l!QQeaçu'ªr.i;om.br 11 3886 0541 

Supermercados Pão de Açucar (Caras do Brasil) www,carasdQbra:iil.t2m.br 11 3886 3693 

Supermercados Carrefour www.i;;acr!!fQIJr.çQm.br 11 3755 2300 

Supermercados Pastonnho ni 
116959 0544 
11 3835 9522 

Supermercados Wal·Mart ni 
112165 6200 
11 2103 5800 

Supermercados Luzi ta ni 113082 4356 

Supermercados Santa Luzia ni 11 3897 5000 

Supermercados Santa Maria ní 1137065240 

Supermercados Mercado Gualtieri ni 11 56611695 

Supermercados PASTORINHO ni 11 3835 9522 

Supermercados SUPERMERCADO PADRAO ni 11 5581 1638 

Supermercados 
SUPERMERCADO RIVIERA 

ni 11 5851 6515 

Supermercados 
ASSAI ATACADISTA 

ni 1162976500 

Supermercados 
ASSAI COMERCIAL E ni IMPORTADORA 1137738854 
MENDONCA ni 

Suoermercados (Sacolão) HORTIFRUTIGRANJE1RO 11 3836 5477 

Sucermercados /Sacolão\ SACOLAO DA FARTURA 
ni 11 6951 4800 

Suoermercados <Sacolão) 
ni 

SACOLAO PIO XI 11 3023 2580 
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