CATÁLOGO
DE PRODUTOS
VEM DO XINGU

economia da
floresta em pé
A Rede de Cantinas da Terra do Meio, articulada por ribeirinhos
e indígenas da região de Altamira (PA), conta com miniusinas de
processamento multiprodutos instaladas dentro das comunidades para
agregar valor à economia da floresta. São castanha, óleos e farinhas que
compõem uma cesta de produtos diversificada com grande capacidade
produtiva, pronta para atender grandes mercados.
A região, com seus 8 milhões de hectares, produz para alimentar as
cidades do entorno e atrai a atenção de grandes empresas que já
entenderam o valor socioambiental do trabalho das comunidades.
A relação estabelecida entre compradores e comunidades opera em uma
lógica de contratos diferenciados para vendas significativas em volumes
e valores, em acordos definidos em reuniões anuais com total transparência.
A Rede de Cantinas da Terra do Meio é formada por 14 associações de
comunidades indígenas e ribeirinhas, que envolve mais de 600 famílias.
São mais de 15 produtos e 30 relações comerciais estabelecidas.
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A Rede de Cantinas faz parte da rede Origens Brasil®, que promove
relações comerciais éticas e transparentes entre empresas e comunidades
que contribuem com a conservação da Amazônia.
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CASTANHAS NO PAIOL DA COMUNIDADE MORRO
GRANDE, RESERVA EXTRATIVISTA RIO XINGU

Cidade de origem
Altamira (PA)
Prazo de pagamento
21 ddl
Prazo de entrega
5 semanas
NCM
0801.22.00

Embalagem de 350g

CASTANHA-DO-PARÁ
As castanhas-do-pará são coletadas
e beneficiadas por moradores de áreas
protegidas da região do Médio Xingu com
métodos que apoiam a conservação florestal.
A castanha é um produto do extrativismo,
rica em selênio, livre de qualquer insumo
agrícola ou agrotóxico. Ela gera renda para
as famílias e mantém a floresta em pé.
Saiba mais!
Assista ao documentário
Xingu: histórias dos produtos da floresta
http://isa.to/terradomeio

Produto

Tipo de embalagem

Peso

Caixa de despacho Validade

GTIN 13

GTIN 14

Produção anual

Sazonalidade

Castanha-do-Pará Desidratada

Saco plástico com zip

350g

12 x 350g

6 meses

7898655850087

17898655850084

10 mil

Ago/Dez

Castanha-do-Pará Desidratada

Embalagem aluminizada a vácuo + caixa de papelão

20kg

1x20kg

1 ano

27898655850081

27898655850081

9 mil

Ago/Dez

Castanha-do-Pará In Natura

Saco de ráfia

50kg

1x50kg

1 ano

–

–

4 mil

Jan/Ago

Prazo de entrega
5 semanas

O óleo de castanha-do-pará é extraído
por método prensagem mecânica a frio.
Na indústria de alimentos, pode substituir
óleos vegetais com ganho funcional e apelo
nutricional. Vem sendo utilizado na indústria
farmacêutica e cosmética por ser rico em
selênio e conter antioxidantes naturais, além
de um alto poder de hidratação.

NCM
1515.90.90

Conheça a linha de produtos Vem do Xingu.
Assista ao vídeo: http://isa.to/vemdoxingu

Cidade de origem
Altamira (PA)
Prazo de pagamento
21 ddl

Embalagem de vidro de 250ml

ÓLEO DE CASTANHA-DO-PARÁ

Produto

Tipo de embalagem

Volume

Caixa de despacho

Validade

GTIN 13

GTIN 14

Produção anual

Sazonalidade

Óleo de Castanha-do-Pará

Vidro

250ml

12 x 250g

1 ano

7898655850070

17898655850077

500 unidades

Ago/Dez

Óleo de Castanha-do-Pará

Plástico

20L

–

1 ano

–

–

20 unidades de 20L

Ago/Dez

Óleo de Castanha-do-Pará

Plástico

50L

–

1 ano

–

–

20 unidades de 50L

Ago/Dez

CACHO DE COCO BABAÇU NA
RESERVA EXTRATIVISTA RIO IRIRI

foto: Lilo Clareto/ISA

Cidade de origem
Altamira (PA)
Prazo de pagamento
21 ddl
Prazo de entrega
5 semanas
NCM
1106.20.00

Pacote de 350g

FARINHA DE BABAÇU
A farinha do coco babaçu é obtida a partir
da entrecasca do babaçu. A coleta do fruto é
realizada nos babaçuais nativos na bacia do
Xingu. É um ótimo substituto ao amido de milho
e à farinha de trigo nas receitas para preparo de
massas sem glúten, como bolos, tortas, pães,
biscoitos, e panquecas. É também utilizada como
espessante de molhos e cremes. Tem alto teor de
fibras, ferro e potássio em sua composição.
Baixe aqui o livro de receitas com farinha
de babaçu, produzido por Alex Atala, Bela Gil
e Neide Rigo: http://isa.to/merenda

Produto

Tipo de embalagem

Peso

Caixa de despacho

Validade

GTIN 13

GTIN 14

Produção anual

Sazonalidade

Farinha de Babaçu

Saco plástico com zip

350g

12 x 350g

2 anos

7898655850056

17898655850053

20 mil

Ano inteiro

Farinha de Babaçu

Saco plástico

1kg

30x1kg

2 anos

7898655850063

–

10 mil

Ano inteiro

Farinha de Babaçu

Saco plástico

20kg

1x20kg

2 anos

–

–

10 mil

Ano inteiro

Cidade de origem
Altamira (PA)
Prazo de pagamento
21 ddl
Prazo de entrega
6 semanas

Embalagem de 350g

MISTURA PARA BOLO (OU MINGAU)
DE BABAÇU COM CACAU
A mistura de babaçu com cacau é uma
mistura em pó, sem açúcar refinado, que
serve para o preparo de bolo integral,
chocolate quente cremoso, mingau ou
biscoitos. O cacau em pó é produzido a partir
da matéria-prima Cacau pela Cooperativa
de Agricultores da Transamazônica.
A Farinha de babaçu é obtida a partir
do mesocarpo do babaçu.

NCM
2106.90.30

Produto

Tipo de embalagem

Volume

Caixa de despacho

Validade

GTIN 13

GTIN 14

Produção anual

Sazonalidade

Mistura para bolo

Saco plástico com zip

350g

60 x 500g

6 meses

7898655850117

–

30 mil

Ano inteiro

Cidade de origem
Altamira (PA)
Prazo de pagamento
21 ddl
Prazo de entrega
5 semanas
NCM
1513.21.20

Embalagem de vidro de 180ml

ÓLEO DE BABAÇU
O óleo de babaçu é obtido por prensagem a
frio das amêndoas do coco babaçu. É um óleo
comestível, com sabor delicado, que pode
ser aquecido para frituras. Ao mesmo tempo,
o óleo tem uso cosmético, com aplicação
no cabelo e na pele ou, por exemplo, na
fabricação de sabonetes. A depender da
temperatura, o óleo pode se solidificar.
Assista ao vídeo e conheça o trabalho
conjunto de indígenas e extrativistas na Terra
do Meio: http://isa.to/semex

Produto

Tipo de embalagem

Volume

Caixa de despacho

Validade

GTIN 13

GTIN 14

Produção anual

Sazonalidade

Óleo de Babaçu

Vidro com tampa

180ml

24x180ml

1 ano

7898655850094

–

10 mil litros

ano inteiro

Óleo de Babaçu

Plástico

500ml

63x500ml

1 ano

7898655850131

–

10 mil litros

ano inteiro

Contato para vendas
Fabíola Silva e Naldo Lima
(representantes comerciais)

vemdoxinguvendas@gmail.com
+55 93 9 9193 3145
Instagram
instagram.com/vemdoxingu
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