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 Através do projeto ECCOS, a Ecoa desenvolveu, entre os anos de 2018 e 
2020, documentos que consistem em planos de negócios de centros produtivos 
comunitários, para cadeias de valor baseadas em produtos da sociobiodiversidade do 
Cerrado e do Pantanal brasileiros. 
Paralelamente, organizações parceiras na Bolívia, integrantes do consorcio do referido 
projeto, também trabalhavam na elaboração de planos de negócios para organizações 
locais, o que nos proporcionou intercâmbios sobre metodologias, que não resultaram 
na padronização dos planos de negócios, por termos realidades bastante diversas, 
tanto entre as comunidades e cadeias produtivas envolvidas, quanto na relação entre 
organizações apoiadoras e grupos produtivos. 
No caso do Brasil, nossa experiência em anos anteriores com a elaboração e 
implementação de planos de negócios nos possibilitou repensar esse trabalho e 
desenvolver um modelo de documento com informações objetivas, simplificadas e 
com melhor acessibilidade e aplicabilidade para os grupos produtivos, visto que o 
modelo que define a elaboração desses documentos, o empresarial, mostrou-se com 
pouca consonância com os modelos de negócios comunitários das comunidades 
tradicionais e locais. 

O plano de negócios, que traz a combinação de vários elementos, interconectados, 
para sistematizar um empreendimento de várias partes e funções, exige em sua 
sistematização conhecimentos de tributação, legislação, contabilidade, matemática 
financeira, além de levar em consideração regimes de trabalho com tempos 
cronometrados, por exemplo. Dentro de uma empresa, esse sistema deve funcionar 
bem para alcançar o sucesso para o qual tal metodologia de estruturação de negócios 
é definida. 
Quando nos dedicamos a olhar os negócios comunitários, nos deparamos com 
realidades diversas que, igualmente pretende uma melhor estruturação para se lançar 
na concorrência de mercado, mas com peculiaridades históricas e culturais que não 
devem e não podem ser apagadas pelo modelo hegemônico de mercado. 
A maneira de atribuir valor a mão-de-obra em um sistema comunitário, por exemplo, 
desconsidera os meios tradicionais de planificação das horas trabalhadas, para 
considerar, de maneira comunitária e solidária, as condições e capacidades das 
pessoas integrantes de um grupo produtivo.

INTRODUÇÃO

 Outro elemento importante a se ressaltar diz respeito a dificuldade de grupos 
menores, marginalizados e com organizações sociais com menos anos de existência 
em realizarem sua própria gestão. A condição econômica nas comunidades tradicionais 
e locais do Cerrado e Pantanal brasileiros reflete a pobreza de povos em busca de 
alternativas de sobrevivência. O trabalho com cadeias socioprodutivas surge, muitas 
vezes, para suprir suas necessidades básicas de subsistência, em períodos em que 
a pesca é proibida para reprodução dos peixes, impactando diretamente a atividade 
turística, principal fonte de renda de mais de 50% dos grupos comunitários apoiados 
pela Ecoa. Este cenário impossibilita, sobretudo em momentos de crise ambiental e 
econômica como a pandemia do novo coronavírus, que uma associação produtiva 
comunitária disponha de serviços especializados de contabilidade como apoio fiscal, 
tributário e de gerenciamento financeiro. Algumas vezes, essa dificuldade é ainda 
maior e a própria organização interna não consegue gerenciar sua produção, falta 
recurso e qualificação para tanto.

Questões como essas, que precisam levar em consideração questões culturais, 
condições econômicas e dinâmica socioambiental, nos provocaram a desenvolver um 
modelo simplificado e aplicável de plano de negócios.



INTRODUCCIÓN

 Através do projeto ECCOS, a Ecoa desenvolveu, entre os anos de 2018 e 
2020, documentos que consistem em planos de negócios de centros produtivos 
comunitários, para cadeias de valor baseadas em produtos da sociobiodiversidade 
do Cerrado e do Pantanal brasileiros. 
Paralelamente, organizações parceiras na Bolívia, integrantes do consorcio do referido 
projeto, também trabalhavam na elaboração de planos de negócios para organizações 
locais, o que nos proporcionou intercâmbios sobre metodologias, que não resultaram 
na padronização dos planos de negócios, por termos realidades bastante diversas, 
tanto entre as comunidades e cadeias produtivas envolvidas, quanto na relação entre 
organizações apoiadoras e grupos produtivos. 
No caso do Brasil, nossa experiência em anos anteriores com a elaboração e 
implementação de planos de negócios nos possibilitou repensar esse trabalho e 
desenvolver um modelo de documento com informações objetivas, simplificadas e 
com melhor acessibilidade e aplicabilidade para os grupos produtivos, visto que o 
modelo que define a elaboração desses documentos, o empresarial, mostrou-se com 
pouca consonância com os modelos de negócios comunitários das comunidades 
tradicionais e locais. 

 A través del proyecto ECCOS, entre 2018 y 2020 Ecoa desarrolló documentos consistentes 
en planes de negocios para centros de producción comunitaria para cadenas de valor basados en 
productos de sociobiodiversidad del Cerrado y Pantanal brasileños.
Paralelamente, las organizaciones socias en Bolivia, integrantes del consorcio del citado proyecto, 
también trabajaron en la elaboración de planes de negocios para organizaciones locales, lo que nos 
brindó intercambios sobre metodologías, que no resultaron en la estandarización de planes de negocios, 
ya que tenemos realidades muy diferentes, tanto entre las comunidades y cadenas productivas 
involucradas, como en la relación entre las organizaciones de apoyo y los grupos productivos. 
En el caso de Brasil, nuestra experiencia en años anteriores con la elaboración e implementación 
de planes de negocios nos permitió repensar este trabajo y desarrollar un modelo documental 
con información objetiva, simplificada y con mejor accesibilidad y aplicabilidad para los grupos 
productivos, como el modelo que define la elaboración de estos documentos, el empresarial, mostró 
poca consonancia con los modelos de negocio comunitario de las comunidades tradicionales y locales.

El plan de negocios, que trae la combinación de varios elementos, interconectados, para sistematizar 
una empresa de diversas partes y funciones, requiere en su sistematización conocimientos de tributación, 
legislación, contabilidad, matemática financiera, además de tomar en cuenta regímenes de trabajo 
con tiempos cronometrados. , por ejemplo. Dentro de una empresa, este sistema debe funcionar bien 
para lograr el éxito para el que se define dicha metodología de estructuración empresarial.
Cuando nos dedicamos a mirar negocios comunitarios, nos enfrentamos a diferentes realidades que 
igualmente quieren una mejor estructuración para lanzarse a la competencia del mercado, pero con 
peculiaridades históricas y culturales que no deben ni pueden ser borradas por el modelo de mercado 
hegemónico. 
La forma de asignar valor al trabajo en un sistema comunitario, por ejemplo, desconoce los medios 
tradicionales de planificación de las horas trabajadas, para considerar, de manera comunitaria y 
solidaria, las condiciones y capacidades de las personas que forman parte de una actividad productiva. 
grupo.

Otro elemento importante a destacar se refiere a la dificultad de los grupos y organizaciones sociales 
más pequeños, marginados y con menos años de existencia para llevar a cabo su propia gestión. La 
condición económica de las comunidades tradicionales y locales en el Cerrado y Pantanal brasileños 
refleja la pobreza de las personas en busca de alternativas para la supervivencia. El trabajo con cadenas 
socio-productivas surge muchas veces para atender sus necesidades básicas de subsistencia, en 
períodos en los que la pesca para la reproducción de peces está prohibida, impactando directamente el 
turismo, principal fuente de ingresos para más del 50% de los grupos comunitarios apoyados por Ecoa. 
Este escenario hace que sea imposible, especialmente en tiempos de crisis ambiental y económica 
como la nueva pandemia de coronavirus, que una asociación productiva comunitaria cuente con 
servicios contables especializados como apoyo a la gestión fiscal, tributaria y financiera. En ocasiones, 
esta dificultad es aún mayor y la propia organización interna es incapaz de gestionar su producción, 
careciendo de recursos y cualificaciones para hacerlo.
Temas como estos, que deben tener en cuenta aspectos culturales, condiciones económicas y 
dinámicas socioambientales, nos llevaron a desarrollar un modelo de plan de negocios simplificado y 
aplicable. 

 Nossa tarefa se dividiu em 3 etapas para 
chegar ao modelo final consolidado: 

 Nuestra tarea se dividió en 3 pasos para 
llegar al modelo consolidado final: 

ETAPA 1. 
• Entrevistas semi-estruturadas para análise da organização social e 

principais produtos

ETAPA 2. 
• Oficinas nas comunidades para desenho dos mapas mentais

ETAPA 3. 
• Consolidação do conjunto Plano de Negócios + mapa mental do produto

ETAPA 1. 
• Entrevistas semiestructuradas para análisis de organización social y 

principales productos

ETAPA 2. 
• Talleres en comunidades para dibujar mapas mentales

ETAPA 3. 
• Consolidación del Business Plan + mapa mental del conjunto de productos



 As entrevistas semi-estruturadas foram feitas com lideranças de grupos 
produtivos e associadas. Como pontos centrais levantamos informações de identificação 
dos grupos produtivos; as formas de organização social em cada comunidade e o 
índice de participação social; as fontes financeiras dos grupos produtivos e parte 
documental sobre regularização fiscal; além do levantamento sobre infraestrutura, 
principais produtos desenvolvidos e principais produtos da linha de venda. 

Essas informações foram inseridas em um banco de dados organizado com 
informações de organização e gestão e com informações de cada fruto nativo ou 
espécie não madeireira cujos produtos da sociobiodiversidade foram apoiados pelo 
projeto ECCOS. 

Com base nesses dados, consolidamos os planos de negócios descritivos, cuja 
estrutura segue um mesmo formato para todas as comunidades. O conteúdo é 
simplificado e neles as comunidades conseguem resgatar informações importantes 
sobre seus grupos produtivos e produtos:

 Se realizaron entrevistas semiestructuradas con líderes de grupos productivos y asociados. 
Como puntos centrales planteamos información de identificación de los grupos productivos; las 
formas de organización social en cada comunidad y la tasa de participación social; las fuentes 
financieras de los grupos productivos y la parte documental sobre regularización fiscal; además 
de una encuesta sobre infraestructura, los principales productos desarrollados y los principales 
productos en la línea de venta.

Esta información se ingresó en una base de datos organizada con información de organización 
y manejo e información sobre cada fruta nativa o especies no maderables cuyos productos de 
sociobiodiversidad fueron apoyados por el proyecto ECCOS. 

Con base en estos datos, consolidamos planes de negocios descriptivos, cuya estructura sigue el 
mismo formato para todas las comunidades. El contenido se simplifica y en ellos las comunidades 
son capaces de recuperar información importante sobre sus grupos productivos y productos:

ETAPA 1

ETAPA 1

Entrevistas semi-estruturadas para análise da organização social e 
principais produtos

Entrevistas semiestructuradas para análisis de organización social y principales productos.

1. Comunidade Produtora 
 1.1. Localização
 1.2.  Organização Social Formalizada
  1.2.1 Centro de Processamento
 1.3. Estrutura de Produção
2.  Fruto Nativo ou outra espécie não madeireira (informações gerais de introdução)
 2.1. Produto principal
3.  Produção
 3.1. Quantas pessoas estão envolvidas na produção
 3.2. Quantas são mulheres
 3.3. Capacidade de ampliação da produção
  3.3.1 Distribuição da espécie no território
4. Produtos 
 4.1 Produtos desenvolvidos hoje
 4.2 Novos produtos possíveis para o futuro
	 4.3	Produto	Principal:	detalhamento	(processamento	e	custo	final)
 4.4 Sustentabilidade da atividade extrativista
 4.5. Projeção de crescimento da produção
 4.6. Canais de Comercialização
5.  Estágio do produto
 5.1. Valores Agregados
6.  Mapa mental

1. Comunidad de productores
 1.1. Localización
 1.2. Organización social formalizada
  1.2.1 Centro de procesamiento
 1.3. Estructura de producción
2. Fruta nativa u otras especies no maderables  
(información general de introducción)
 2.1. Producto principal
3. Producción
 3.1. Cuántas personas están involucradas              
 en la producción
 3.2. Cuántas son mujeres
 3.3. Capacidad para expandir la producción
  3.3.1 Distribución de la especie en  
  el territorio

4. Productos 
 4.1 Productos desarrollados hoy
 4.2 Posibles nuevos productos para el   
 futuro
 4.3 Producto principal: detallado   
	 (procesamiento	y	costo	final)
 4.4 Sostenibilidad de la actividad extractiva
 4.5. Proyección de crecimiento de la  
 producción
 4.6. Canales de marketing
5. Etapa del producto
 5.1. Valores agregados



 

                      
     

 

 
Mapeamento Projeto ECCOS – Plano de Negócio: Bocaiúva (Farinha) 

Pantanal e Cerrado 

IDENTIFICAÇÃO  
1.1Nome _________________________________________________ Sexo: (masc) (fem) Idade: _________ 

1.2 Comunidade/Grupo: _____________________________________ 1.2.1 Município: ______________________ 

1.3 Natural de:_____________________________ 1.4 Coordenadas:______________________________________ 

1.5 Profissão: ___________________________________ 1.6 Estado Civil: _________________________________ 

1.7 Qual sua principal fonte de renda? _______________________________________________________________ 

1.8 A atividade é formal ou informal?__________________________  1.9 Qual salário médio/mês? ______________ 

1.10 Para o caso do extrativismo ser atividade alternativa de renda, quanto agrega na renda mensal? 

_______________________________________________________________________________________________ 

SISTEMAS DE PRODUÇÃO/EXTRAÇÃO  
No entorno da comunidade/grupo quais são as plantas que ocorrem em maior quantidade? 

_______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Vocês aproveitam essas plantas ou os frutos delas para alimentação e/ou processamento?         (   ) Sim  (   ) Não  

Se sim, quais plantas______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Quais são comercializados? ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  

Pensa em novas possibilidades de produtos? __________Quais? ___________________________________________ 

Especificamente sobre a Bocaiuva: Quantos tipos de bocaiuva vocês utilizam?__________________ 

Porquê?________________________________________________________________________________________ 

Quais são os tipos de bocaiuva que vocês utilizam? E porquê? ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Quais produtos você produz?______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Qual(is) destes produtos poderia ser o(s) “carro(s) chefe(s)”?  _____________________________________________ 

Quais são comercializados hoje? ____________________________________________________________________ 

Como é aceitação dos clientes: ______________________________________________________________________ 

Como os espécimes/pés de bocaiuva estão distribuídos no entorno? ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Como realizam a identificação e a coleta? __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Exemplo de questionário de 
coleta de informações 

 

                      
     

 

Durante a safra trabalha todas as semanas com a bocaiuva?  (    )  Sim (    )  Não    Trabalha quantos dias por semana, 

em média, com a bocaiuva? _______dias     Qual o período da safra?________________________________________  

Quantas quilos de farinha de bocaiuva produz/semana? ___________________________________________________ 

Qual a quantidade de bocaiuva coletada por saída a campo/em média? ______________________________________ 

Qual a sua principal fonte de renda?______________________ Qual o papel da bocaiuva na renda 

familiar?________________________________________________ qual é a renda media?______________________ 

Possui uma rede de apoio/fornecedores? ______ Quem são?____________________________________________  

O que fornecem?_________________________________________________________________________________ 

Como é o processo de mobilização/compra?___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

Como as percorre e como transporta as bocaiuvas até o local de processamento? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Quais são as distâncias percorridas entre a coleta e o local de processamento? _______________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

Existem áreas com potencial para expansão de coleta: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

e de adensamento:________________________________________________________________________________ 

Possuem práticas sustentáveis em relação a coleta? __________________________________________ se sim, quais? 

(    ) percentual de coleta no campo de __________%    (     )Plano de manejo da espécie  

(    ) outra:______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________ 

Em relação a farinha de bocaiuva, qual o protocolo de processamento: _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Qual a durabilidade/validade do produto?______________Qual a embalagem da farinha (peso) é mais vendida? 

____________ 

Para o processamento de 1Kg de farinha de Bocaiuva quais são os gastos:   (   )não sabe   (   )sabe em partes   (   )sabe 

a) combustível/barco ou carro(?) para a coleta: _________________________________________________________  

Realizam comercialização fora da comunidade? ________ onde _______________________________________ como 

é o processo?____________________________________________________________________________________ 

Qual o gasto com o transporte/coleta/envio? ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

b) Energia elétrica _______________ c) Manutenção da estrutura __________________________________________ 

d) Itens de higienização: ___________________________________________________________________________ 

e) Equipamentos para produção: ____________________________________________________________________ 



 

                      
     

 

 Manutenção dos equipamentos_______________________________________________________________ 

f) embalagem e rotulagem: _________________________________________________________________________ 

Custo do material_____________________________________________________________________________ 

Custo da mão-de-obra para embalar e rotular________________________________________________________ 

g) telefone/internet para comercialização: _______________________ h) marketing e propaganda:_______________ 

PRODUÇÃO 
Como realiza a estocagem dos frutos coletados__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Quantos quilos de bocaiuvas (ou unidades do fruto) são necessários para produção de 1Kg de bifinhos/tiras de 

bocaiuva?__________________ 

Quantos quilos de bifinhos/tiras de bocaiuva utilizam para produzir 1Kg de farinha – produto final? ________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Em relação a bocaiuva in natura para o processamento da farinha, quais são os resíduos? _________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Seria possível desenvolver um outro subproduto com as “perdas”, qual? _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Qual a produção média/cacho de bocaiuva? __________________________________________ E isso renderia, 

quantos Kg de bifinhos secos: ______________________________________________________________________ 

Qual a época do ano com maior incidência? _________________________________(intervalo de mês x ao mês y) 

A produtividade das bocaiuvas sofre influência do clima? ______________________________________ se sim, qual? 

_______________________________________________________________________________________________  

COMERCIALIZAÇÃO: 
Atualmente qual o mercado? _______________________________________________________________________ 

Quem procura o produto? __________________________________________________________________________ 

Porque? ________________________________________________________________________________________ 

O que o mercado demanda e com qual frequência? ______________________________________________________ 

Por quê? _______________________________________________________________________________________ 

Sabe qual é o valor bruto por produto ________________ e o valor líquido/final ______________________________ 

Qual é o ganho final por produto?____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Onde está o maior gasto/entrave/problema da produção? _________________________________________________ 

Como melhorar/sanar? ____________________________________________________________________________ 

Como é a apresentação do produto? (embalagem, rótulo, informações). _____________________________________ 

Considera que é preciso melhorar? _______________ se SIM, O que? ______________________________________ 

O produto possui  informações nutricionais; de estocagem e de validade? _____________________________________  

Como é realizado o contato com os clientes? __________________________________________________________ 

 

                      
     

 

Tem retorno do cliente sobre o produto? ______________________________________________________________ 

Quem são os seus clientes finais? ___________________________________________________________________ 

Como seu produto chega até os clientes? _____________________________________________________________ 

Quais poderiam ser outros clientes potenciais _________________________________________________________ 

Já participou de alguma capacitação ou treinamento? (   )não    (   ) sim. Se sim, inclua as mais relevantes abaixo: 

Temática? Quando foi? Quem ofereceu? Utilidade? 

        

        

        

        

        

        

Qual a necessidade de outras capacitações e quais seriam os assuntos mais importantes para o desenvolvimento da 

produção? ______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Quais equipamentos seriam importantes para produção e que não possuem? 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Entrevistador(a) __________________________ Local e data:____________________________________________ 



 Esta base de datos foi desenvolvida para registar todas as informações 
recolhidas, o que nos permitirá uma atualização ao longo do tempo, em função da 
dinâmica de cada cadeia de valor.

 Por identificarmos que um dos principais entraves do desenvolvimento das 
cadeias produtivas está relacionado a gestão financeira e precificação dos produtos, 
elegemos um dos produtos, considerado o principal em vendas e desenvolvimento 
de receita, para consolidar os planos de negócios. Cada comunidade trabalha com 
um fruto nativo ou produto não madeireiro em específico, sendo que alguns frutos, 
em maior abundancia no território, são aproveitados em mais de uma comunidade, 
no entanto em condições e realidade diversas, de modo que, cada produto principal, 
em cada comunidade, precisou da estruturação de um plano de gestão de negócios 
específico

 Esta base de datos ha sido desarrollada para registrar toda la información recolectada, 
la misma que nos permitirá actualizar en el tiempo, en función a la dinámica de cada cadena de 
valor.

 Como identificamos, uno de los principales obstáculos en el desarrollo de las cadenas 
productivas está relacionado con la gestión financiera y el precio de los productos, elegimos uno 
de los productos, considerado el principal en el desarrollo de ventas e ingresos, para consolidar 
los planes de negocio. Cada comunidad trabaja con una fruta nativa específica o un producto 
no maderable, y algunas frutas con mayor abundancia en el territorio, se utilizan en más de una 
comunidad, sin embargo en diferentes condiciones y realidad, por lo que cada producto principal, 
en cada comunidad necesita la estructuración de un plan de gestión empresarial específico.

ID Nome Sezo: Idade Comunidade Município Natural de
corumbá 

Coordenadas
/

Profissão
catadora de 

Estado Civil
uniBo 

Participação 
social

 2.1 Quantas organiraçôes/associações/grupa 
sexistem na comunidade?

2 Elizete soares M 54 Porto da Manga Corumbá 2

3 Altair e Rosana M e F / Andalucia Nioaque 4

4 Diretoria / / ARAB Miranda /
/

/ / 2

5 Julia e Zilda F e F / APA Baia Fiegra Corumbá /
/

/ / 1, porém está pendente

6 Edil e Geison F e M 48 Maria Coelho Corumbá /
/

Extrativista / 1

7 Liezé M / APAIM Miranda Miranda
/

Pescador Casado 2

8 Leonida Aires de 
Souza

F 52 Barra de São 
Lourenço

Corumbá Corumbá
/

Pescadora e 
Artesã

Amaziada 2

9 Daniel e  Maciel de 
Moraes

M 32 Nosso Aparecidade - 
são Francisco

Corumbá Corumbá
/

Pescador casado Nenhuma

10 Rosiane Fanas de 
Souza

F 30 Barra do São 
Lourenço

Corumbá Corumbá
/

Pescadora Casada 2

11 Josilene da Silva 
Camargo

F 31 Paraguai Mirim Corumbá Corumbá
/

Pescadora Amaziada 1

12 Roseli dos Santos 
BastDs

F 41 Ilha do Baquan   SF Corumbá Corumbá
/

Pescadora Amaziada Nenhuma

13 Nathalia Silva de 
Oliveira

F / Porto Esperansa Corumbá Corumbá / Funcionaria Casada

 Foto Atividades da oficina. Arquivo Ecoa 

Tabela 1 Produtos produzidos nas associações



 O mapa Mental, que acompanha os planos descritivos, foi eleito como um 
recurso visual de impacto para os grupos produtivos. Fizemos oficinas presenciais, 
com grupos focais de produtoras e produtores, para construção conjunta desses 
mapas, direcionados para cada produto da sociobiodiversidade, ao todo 10 produtos. 
Nele é possível encontrar o detalhamento do manejo e processamento dos frutos e 
demais produtos não madeireiros, com objetivo de precifica-los. 

Além do processamento detalhado e precificado, com indicação do valor final do 
produto por quilo, tanto valor bruto, como o líquido e o lucro, com indicações de caixas 
reservas, também se encontra nos mapas mentais informações sobre sustentabilidade 
e capacidade de ampliação da cadeia, acesso a mercado e clientes, os demais 
subprodutos derivados da matéria-prima principal e os canais de comercialização. 

A crise do novo corona vírus nos impôs dificuldades na implementação dos planos de 
negócios, de modo que uma avaliação mais profunda sobre a absorção do conteúdo 
pelas comunidade, não foi possível ser feita. Os planos de negócio foram impressos 
e enviados para cada comunidade e os diálogos sobre o resultado final foi feito de 
maneira virtual em algumas comunidades, visto que o acesso à internet também é um 
problema para ser enfrentado em áreas mais remotas do Pantanal e Cerrado. 

ETAPA 2
Oficinas nas comunidades para desenho dos mapas mentais

 El mapa mental, que acompaña a los planos descriptivos, fue elegido como recurso 
visual de impacto para grupos productivos. Realizamos talleres presenciales, con grupos focales 
de productoras y productores, para la construcción conjunta de estos mapas, dirigidos a cada 
producto de sociobiodiversidad, en un total de 10 productos. Es posible encontrar detalles del 
manejo y procesamiento de frutas y otros productos no madereros, con el objetivo de fijar su 
precio.

Además del procesamiento detallado y tasado, con indicación del valor final del producto por kilo, 
tanto valor bruto, neto y beneficio, con indicaciones de cajas de reserva, también en los mapas 
mentales se encuentra información sobre sostenibilidad y capacidad para expandir la cadena, 
acceso al mercado y clientes, y los demás subproductos derivados de la principal materia prima 
y los canales de venta.

La crisis del nuevo coronavirus impuso dificultades en la implementación de los planes de negocio, 
por lo que no fue posible una valoración más profunda de la absorción del contenido por parte de 
la comunidad. Se imprimieron y enviaron planes de negocios a cada comunidad y se realizaron 
diálogos sobre el resultado final de manera virtual en algunas comunidades, ya que el acceso a 
internet también es un problema a enfrentar en zonas más remotas del Pantanal y Cerrado.

ETAPA 2
Talleres en comunidades para dibujar mapas mentales.



Elaboração do 
mapa mental 
Plano de Gestão 
para Negócios 
C o m u n i t á r i o s 
Doce em Calda 
de Jaracatiá  
Comunidade APA 
Baía Negra

Elaboración del 
Mapa Mental del 
Plan Empresarial 
Dulce en Calda de 
Jaracatiá - Área 
de Protección 
Ambiental Baía 
Negra



Elaboração do mapa mental Plano de 
Gestão para Negócios Comunitários 
Geleia de Laranjinha - de – Pacu 
Comunidade Porto da Manga.

ATIVIDADE MAPA MENTAL ACTIVIDAD MAPA MENTAL

Elaboración del Mapa Mental del Plan 
de Negocio Geleia de Laranjinha-de-
Pacu - Comunidad Porto da Manga.



 Nós buscamos, no desenvolvimento desses documentos, levantamento de 
dados e planos de negócios, contribuir para um olhar direcionado a realidade de 
povos locais e tradicionais, de maneira a contribuir com a valorização de seus saberes, 
história e dos produtos sustentáveis da sociobiodiversidade. Construir um modelo de 
gestão que atenda as especificidades de cada região e comunidade, em um processo 
coletivo e com participação social das pessoas envolvidas nas cadeias produtivas. 
Nosso objetivo é continuar desenvolvendo esse modelo adaptado de pensar os 
negócios comunitários e consolidá-los em planos de gestão que façam sentido aos 
grupos e promovam a autogestão.  

ETAPA 3
Consolidação do conjunto Plano de Negócios + mapa mental do produto

A seguir está o modelo de plano de gerenciamento para negócios da comunidade.

A continuación, se presenta el modelo de plan de gestión para negocios  comunitarios.

 En el desarrollo de estos documentos, recolección de datos y planes de negocios, 
buscamos contribuir a una mirada dirigida a la realidad de los pueblos locales y tradicionales, 
con el fin de contribuir a la apreciación de su conocimiento, historia y productos sustentables 
de la sociobiodiversidad. Construir un modelo de gestión que responda a las especificidades de 
cada región y comunidad, en un proceso colectivo y con la participación social de las personas 
involucradas en las cadenas productivas. Nuestro objetivo es seguir desarrollando este modelo 
adaptado de pensar los negocios comunitarios y consolidarlos en planes de gestión que tengan 
sentido para los grupos y promuevan la autogestión.

ETAPA 3
Consolidación del Business Plan + mapa mental del conjunto de productos

 
Grupo/ Comunidade Produto do Plano de Negocios 

Assentamento Andalucía Castanha de Baru 
Assentamento Bandeirantes Mel (Apis Mellifera) 
Porto Da Manga Geleia de Laranjinha - de - Pacu 
Porto Esperanca Farina de Acuri 
Antonio Maria Coelho Farina de Bocaiuva 
APA Baia Negra Polpa de Laranjinha - de – Pacu e Polpa de 

Jaracatiá 
Sâo Francisco Mel (Apis Mellifera) 
Sâo Lorenzo Artesanato de Aguapé 
Villa Amolar Mel (Apis Mellifera) 

 

Tabela 2 Produtos nas associações
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1. Comunidade Produtora - Porto da Manga  

 
1.1 Localização 
 

A Comunidade Porto da Manga está localizada no município de Corumbá, no estado 
de Mato Grosso do Sul. O acesso à comunidade pode ser via rio Paraguai ou via Estrada 
Parque Pantanal (EPP). A EPP ou a Rodovia MS-228 (antiga “Rodovia da Integração”) tem 
o seu início no entroncamento com a BR-262, no “Buraco das Piranhas”, segue até a 
margem esquerda do rio Paraguai onde é realizada a travessia por balsa. Continuando na 
margem direita do rio Paraguai, onde está a Comunidade do Porto da Manga, e volta a 
encontrar-se com a mesma rodovia BR-262 na localidade conhecida como “Lampião 
Aceso”. Os seus 120 km atravessam quatro sub-Pantanais: Miranda, Abobral, Nhecolândia 
e Paraguai, pelos quais estão distribuídas mais de 70 pontes, cujas estruturas são como 
observatórios da fauna e da flora.  

A região tem sua economia baseada no turismo de pesca e turismo ecológico. A 
pesca e coleta de isca no Pantanal, sendo atividades tradicionais, tem como base a 
necessidade da conservação ambiental e o fato de permitir a sobrevivência de milhares de 
pessoas, particularmente as pertencentes às comunidades.  

 
1.2.  Organização Social Formalizada  
 

Atualmente, a comunidade conta com um número aproximado de 250 pessoas, 
dispostas em 47 famílias. O grupo produtivo da comunidade está formalmente organizado 
na Associação de Mulheres Extrativistas do Porto da Manga, criada em fevereiro de 2015, 
com apoio/suporte da Ecoa e do Fundo Casa, tendo o registro em cartório sido realizado 
em junho do mesmo ano. Sua modalidade é sem fins lucrativos.  

Seu objetivo é congregar as pessoas naturais, do sexo feminino, da Comunidade 
Ribeirinha Porto da Manga, bem como mulheres que exerçam atividades econômicas como 
extrativismo e prestação de serviços, para promoção de atividades que ampliem a 
capacidade técnica e política de suas associadas e/ou de suas beneficiárias, realização de  
incidência política e o trabalho pelo aprimoramento da produção e melhoramento da renda 
das envolvidas.  

Hoje a Associação possui 7 associadas, sendo que 4 atuam no dia-a-dia das 
atividades promovidas, especialmente a produção de produtos do sócio biodiversidade 
pantaneira.  

A diretoria é composta por 4 cargos, Presidente, Vice-presidente, Tesoureira e 
Secretária, além do Conselho Fiscal formado por 3 pessoas, todas do gênero feminino.  

A associação não tem taxa de contribuição de participantes, o recurso para 
manutenção da estrutura vem das vendas de produtos.  

Como mencionado acima, esta iniciativa organizacional contou com o apoio da Ecoa, 
via Projeto “Rede de Mulheres Produtoras do Cerrado e Pantanal”, financiado pelo 



                                                          

 

Ministério do Desenvolvimento Agrário. Também contou com suporte financeiro da Fundo 
Socioambiental CASA e Fundo Socioambiental Caixa Econômica Federal e colaboração da 
Secretaria do Patrimônio União. 
 

 
1.3.  Tabela 1. Regularização Associativa. 

 
Organização Registro Vigência 

mandato 
CNPJ Regularização 

fiscal 
Escrituração 

contábil  

Associação de 
Mulheres 

Extrativistas do 
Porto da Manga 

 

Estatuto 
registrado 
em 2015 – 

feito 
assembleia. 
Falta registro  

2018/2021 – 
falta registro 

 

2021 - nova 
eleição de 
diretoria 

25.209.09
8/0001-

12 – Falta 
atualizaç

ão do 
quadro 

societário 

CRF (FGTS) – 
sim 

CND municipal 
– falta cadastro 

 CND estadual 
– sim 

 CND débitos 
trabalhistas - 

sim 

Escrituração 
contábil 2018 

– sem 
movimento 

ECD – sem 
movimento 

 

 
Documentos legais que a Associação possui: 
 
● Ata de Fundação 
● Ata de Eleição 
● Estatuto  
● Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 
● Livro Ata 
● Livro Caixa  
 
1.4. Estrutura de Produção 
 

A Associação possui sede própria, construída com o apoio técnico da ECOA e apoio 
financeiro do Fundo Socioambiental CASA e Fundo Socioambiental Caixa Econômica 
Federal, além da colaboração da Secretaria do Patrimônio União. 

A estrutura é feita no parâmetro de uma construção conceito, a Cozinha apresenta 
tecnologias construtivas, sustentáveis e de baixo custo, com mecanismos adequados para 
fazer frente a eventos climáticos extremos e outros fenômenos naturais da planície 
pantaneira. Possui sistemas integrados para captação e tratamento de água, módulos 
desmontáveis e transferíveis e sistema construtivo de palafita, comumente utilizada em 
áreas tropicais de alto índice pluviométrico. A elevação da construção em palafita evita a 
presença de cobras, escorpiões e onças e proporciona conforto térmico, visto que permite 
ventilação na parte inferior da casa.  

O telhado por ser inclinado e ter dimensão maior que a casa, é favorável à insolação 
local, faz a captação de água da chuva e possibilita, no sistema integrado com a caixa 
d’água, a reserva a ser tratada para consumo, principalmente, no período da decoada, um 
fenômeno natural caracterizado pelo processo de decomposição de matéria orgânica, em 

                                                          

 

que há consumo de oxigênio e liberação de dióxido de carbono livre, e somado às altas 
temperaturas que aceleram tal processo, resultando na contaminação da água do rio. 

As placas modulares utilizadas nas paredes e pisos são feitas de tubo de pasta de 
dente reciclado, formado essencialmente de alumínio e plástico. O uso de materiais de 
longa durabilidade, em conjunto aos fatores da cor clara e aspecto reflexivo das placas, 
permite a barragem do calor e proporcionam melhor sensação térmica, dado que a 
temperatura da região ultrapassa muitas vezes os 40°C. 

O sistema dos módulos é esquematizado com o propósito de ser aplicável a qualquer 
outro local, seja este alagável ou não, além da possibilidade de uso para outras edificações, 
a baixo custo, mas com alto impacto social, como escolas públicas, base de pesquisa, 
receptivo turístico, entre outros. 

As telas de nylon são utilizadas em todas as aberturas da cozinha como nas portas 
e janelas para prevenir a presença de mosquitos, frequentes, sobretudo, no período de 
cheia no Pantanal. 

A construção possui 4 cômodos, uma varanda, um banheiro, uma sala de recepção 
e uma cozinha onde processam os produtos oriundos do extrativismo de frutos nativos. 
Possui fossa para despejo dos resíduos sanitários e água encanada, do rio, tratada com 
cloro. Os equipamentos instalados e em uso estão descritos na tabela 2: 

 
 

Tabela 2. Equipamentos instalados na cozinha da Associação de Mulheres do Porto 
da Manga. 
     

Tipo Qtd Capacidade Fonte 
de 

energia 

Estado 
atual 

Manutenção Financiador 

Freezer 1 250 Litros Elétrica Funcionando Sim Fundo 
Casa/Ecoa 

Fogão Industrial 1 2 bocas Gás Funcionando Sim Fundo 
Casa/Ecoa 

Forno industrial  1 Pequeno Gás  Funcionando Sim Fundo 
Casa/Ecoa 

Balança 1 5 kg Pilha Funcionando Não Fundo 
Casa/Ecoa 

Liquidificador 1 2 litros Elétrica Funcionando Não Fundo 
Casa/Ecoa 

Utensílios de cozinha 
(copos, pratos, 

talheres, panelas) 

- - - Funcionando - Fundo 
Casa/Ecoa 

. STIHL ROCADEIRA 
FS160 TRIMCUT 

1 - Gasolina Adquirida em 
2020 - novo 

Sim União Europeia/ 
Projeto ECCOS 

Armário de cozinha, 
aéreo, 3 portas 

1 - - Adquirido em 
2020 - novo 

Não União Europeia/ 
Projeto ECCOS 

 
 
 
 

 



                                                          

 

2.  Fruto: Laranjinha – de – Pacu1 
 
 

                                                                                            (Foto: Luana Campos) 
 
Nomes Populares: Moranguinha, laranjinha, laranjinha-de-pacu, macondjê. 
 
Nome Científico: Pouteria glomerata (Miq.) Radlk. 
 
Características: Árvore ou arbusto da família Sapotaceae, pode chegar até 10 metros de 
altura, bem ramificada desde a base, apresenta folhas simples e alternas, inteiras e verde-
pálidas com inflorescências aglomeradas. O fruto é globoso, amarelo-esverdeado, mas com 
aspecto enrugado, aproximadamente 3 cm e internamente com polpa branca.  

A Laranjinha apresenta sabor azedo acentuado, com baixa percepção de açúcar, 
sendo comparado ao do fruto tamarindo, porém emite odor agradável, suave e adocicado. 

Apresenta como sinonímias Lucuma torta (Mart.) A.DC., Labatia torta Mart., e 
Guapeba torta (Mart.) Pierre. Apesar do nome "laranjinha" em comum, não deve ser 
confundida com Pouteria torta (Mart.) Radlk.  

A espécie é nativa, porém não é endêmica, e no Brasil possui distribuição por todas 
as regiões sendo recorrente em fitofisionomias de florestas úmidas como matas ciliares, 
mata atlântica e floresta estacional semidecidual. 

Segundo a CNCflora 20182 a espécie para o Brasil é categorizada no status de 
menor preocupação (LC).  

A fruta pode ser consumida in natura ou processada para obter a polpa, sendo assim 
possível produzir sucos, caldas, geleias e sorvetes e popularmente é utilizada 
principalmente como isca para peixe (como o pacu) e também no consumo e prevenção da 
anemia e no combate ao envelhecimento, na tabela 3 estão listadas as informações 
nutricionais do fruto. 

                                                 
1 Fontes: Programa Sabores do Cerrado e Pantanal - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. ECOA – Ecologia e Ação. FERREIRA, 
Jéssica Alves. Caracterização Química da Laranjinha-de-Pacu (Pouteria Glomerata (MIQ.) RADLQ.) e elaboração de Sorvete. 
Dissertação (Saúde e Desenvolvimento na Região Centro-Oeste) - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Campo Grande, 2015.  
2 CNCFlora. Pouteria glomerata in Lista Vermelha da flora brasileira versão 2012.2 Centro Nacional de Conservação da Flora. 
Disponível em <http://cncflora.jbrj.gov.br/portal/pt-br/profile/Pouteria glomerata>. Acesso em 19 agosto 2019. 

                                                          

 

 
Floração: Ocorre, geralmente, do mês de Janeiro a Abril. 
 
Frutificação: Ocorre, geralmente, do mês de Maio a Julho. 
  
Influência de Mudanças Climáticas: Este fruto tem ocorrência, principalmente, à beira rio 
e áreas alagadiças, depende da presença de água para seus estágios de floração e 
maturação. O Pantanal é um ambiente propício e por isso o território de predominância da 
espécie. Por ser um ecossistema movido pelos pulsos de inundação hídrica anuais de cheia 
e seca, a Laranjinha floresce e amadurece no período da cheia, entre outubro e abril. O 
nível dos rios na cheia varia conforme o índice de chuvas, sobretudo nas cabeceiras, sendo 
inconstante ano após ano. Em anos de menor cheia, a produção do fruto fica comprometida, 
visto a dependência da espécie da água fluvial. Neste ano, 2019, ano de pouca cheia, a 
floração e maturação tiveram atraso, sendo prevista a colheita para maio e junho.     
 
Tabela 3. Informações Nutricionais do fruto laranjinha de pacu. 

 
Mineral Polpa  Casca  Benefícios  

Manganês 2,05 0,86 Contribui para saúde óssea, eficiência no controle de açúcar no 
sangue, auxilia na absorção de vitaminas, manutenção do 

funcionamento do trato digestivo, entre outros. 
 

Zinco 8,45 1,42 Promove o funcionamento adequado do sistema imunológico e 
do sistema circulatório, combate sinais de envelhecimento, entre 

outros. 
Cobre - 16,00 Promove o funcionamento adequado do sistema imunológico e 

absorção eficaz da vitamina C pelo organismo, auxilia no 
combate a anemia, é um importante nutriente que desempenha o 
papel na síntese de hemoglobina, mielina, melanina e colágeno, 

previne envelhecimento precoce, entre outros. 
 

Ferro 12,50 9,25 Elemento vital para a saúde dos músculos, auxilia no combate a 
anemia e fadiga, auxilia na capacidade de concentração, entre 

outros. 
 

3.  Produção 
      

3.1. Quantas pessoas envolvidas na produção 
 

Sete pessoas. 
 

3.2. Quantas são mulheres  
 
A atividade é executada apenas por mulheres no local. 
 
3.3. Capacidade de ampliação da produção 
 



                                                          

 

A ampliação da produção depende da demanda exigida e, também, do fortalecimento 
do trabalho colaborativo entre as mulheres extrativistas da comunidade, que vem sendo 
feito através do projeto ECCOS- Ecorregiões, Conectadas, Conservadas, Sustentáveis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.1 Distribuição da espécie e produção de frutos no território  
 

A espécie tem ampla distribuição em áreas de mata inundável as margens do rio 
Paraguai, apresentando densidades de até 10 indivíduos por hectare. Apesar da espécie 
ser relativamente abundante, não existem ainda estudos que abordem os parâmetros 
populacionais da espécie, o que seria de interesse da comunidade, sob o ponto de vista 
produtivo, para isso, seria de grande importância o fomento e a aproximação da 
universidade com a comunidade, em busca de parcerias visando agregação de 
conhecimento, troca de experiências e estudos aplicados. 
 
3.3.2 Maior envolvimento de extrativistas no trabalho 
 

Há cerca de outras 3 mulheres interessadas na produção e que podem integrar o 
grupo. A Associação é aberta a receber novas integrantes e o incentivo à produção é o 
principal motivo do trabalho coletivo.  

O que aparece como dificuldade é a não responsabilização de todas pela 
organização sociopolítica do grupo, quem costuma fazê-lo é a pessoa que responde pela 
diretoria ou presidência. Essa dinâmica precisa ser revista, considera o grupo.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pontos Fracos  
 

▪ Dificuldade no escoamento 
da polpa refrigerada 

▪ Coleta não vindoura em 
função do clima/ cheias 

amenas no Pantanal 
 ▪ Inserção do produto no 

mercado 

Pontos Fortes  
 

▪ Oferta de frutos na região  
▪ Outras associações 

trabalhando no 
processamento e coleta da 
laranjinha (São Lourenço, 
APA Baía Negra e Porto 

Esperança) 
. Embalagens e Rótulos 

dentro das normas 
  
 

    
    
    

   
 

     
    

 

Ampliação 
da 

Produção 

                                                          

 

4. Produtos  
 

4.1 Produtos desenvolvidos hoje: 
 
Polpa, geleia, pão, bolo, pudim, biscoito e suco.  
 
4.2 Novos produtos 
 
Laranjinha – de – Pacu desidratada,  geladinho e sorvete. Estes novos produtos precisam 
passar por testes.  
 
A geleia de Laranjinha-de-Pacu passou por análise do curso de nutrição da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, chegando a uma nova receita, com menos adição de 
açúcar, o que enaltece o sabor do fruto. 
 
Esta análise apresenta as seguintes indicações: 
 
→ Não pode usar muito açúcar, a proporção ideal é 1 para 1 (1 kg de polpa para 1 kg de 
açúcar) e 1 litro de água.  
 
. É considerado, no Brasil, uma geleia comum, a que possui 60% de açúcar e 40% de polpa. 
Uma geleia extra possui 50% de açúcar e 50% de polpa. É o caso da geleia de Laranjinha 
– de – Pacu do Porto da Manga, uma geleia extra. 
 
. Porém, há muita adição de água, que implica em maior tempo de cozimento, 
caramelizando o açúcar. Isso deixa a geleia mais escura e com sabor acentuado do açúcar, 
ao invés do fruto. 
 

Geleia de Laranjinha-de-Pacu  
Observações Produção Porto da 

Manga 
Teste Nutrição/UFMS 

Proporção de 
ingredientes 

1 kg de polpa para 1 kg de 
açúcar 

1 kg de polpa para 1 kg de 
açúcar. (água para diluir a 
polpa, deve ser em menor 
quantidade)  

Textura Mais fina e líquida Mais sólida, pastosa  
Coloração Amarelo escuro Laranja escuro 

Sabor Acentuado do açúcar Acentuado da fruta 
Tempo de cozimento 40 minutos 20 minutos 
Superfície de contato Panelas grandes Panelas grandes, mas 

nunca ultrapassar 3 dedos 
de massa para cozimento, 
pois a superfície de 
contato com o fogo não 
deve variar muito, panela 
muito cheia causa 
variações de cozimento 
para uma mesma feitura.  



                                                          

 

 
Geleia de Laranjinha-de-pacu  
 
4.3.1. Processamento4  
 
Coleta   → Higienização → Armazenamento pós – higienização → Processamento → Estoque → Venda 
 
Descrito em detalhes no mapa mental em anexo.   

 
4.4 Sustentabilidade 

 
4.4.1. Produção média por pé 
 
Retira-se até 2 baldes de 15 litros/cada, por pé 

                  1 balde/ 15 litros = 7,5 kg de fruto 
                  7,5 kg de fruto = 3 kg de polpa 
                  3 kg de polpa = 6 kg de geleia 
 

● Percentual de coleta/retirada de frutos: retira-se até 80% dos frutos disponíveis em 
cada pé de árvore.  
 

● Mudas: 
 

➔ Plantio e manejo: período de cheia (de outubro a março); 
➔ Produção de mudas: a comunidade não produz muda, pois a espécie existe em 

abundância na região; 
➔ Tempo para uma muda, após plantio, frutificar: cerca de 4 anos; 
➔ Mudas da espécie são comercializáveis? nunca obtiveram demanda, por precisar de 

muita água para se desenvolver, as mudas só evoluem em regiões bem próximas a rios.  
 
 

4.5 Projeção de crescimento 
 

● Quantos são os pés de coleta? Durante as ações realizadas na comunidade estimamos 
que as coletoras tenham acesso a aproximadamente 50 indivíduos em fase produtiva, de 
forma periódica. Essa informação, apesar de incipiente, nos indica que o aumento da 
produção não é tolhida pela abundância da espécie e sim pelas dificuldades logísticas 
inerentes ao modo de vida da comunidade. Existe também competição pela coleta nos 
indivíduos mais próximos à comunidade (pescadores e piloteiros x coletores). 
Nos anos de 2019 e, principalmente, 2020, a região foi muito prejudicada pelas queimadas 
e pelo período de estiagem, que afetam diretamente a espécie que depende da cheia dos 
rios para uma boa frutificação. Para ter uma projeção de crescimento significativa, é 
importante realizar o adensamento da espécie.  

 
● Conhecem outros locais de coleta? Sim, e são acessíveis, mas não tem tanta demanda 
pelo produto. 
 

                                                 
4 Detalhamento e custos no Mapa Mental (em anexo) do produto.  

                                                          

 

 
Geleia de Laranjinha-de-pacu  
 
4.3.1. Processamento4  
 
Coleta   → Higienização → Armazenamento pós – higienização → Processamento → Estoque → Venda 
 
Descrito em detalhes no mapa mental em anexo.   

 
4.4 Sustentabilidade 

 
4.4.1. Produção média por pé 
 
Retira-se até 2 baldes de 15 litros/cada, por pé 

                  1 balde/ 15 litros = 7,5 kg de fruto 
                  7,5 kg de fruto = 3 kg de polpa 
                  3 kg de polpa = 6 kg de geleia 
 

● Percentual de coleta/retirada de frutos: retira-se até 80% dos frutos disponíveis em 
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➔ Tempo para uma muda, após plantio, frutificar: cerca de 4 anos; 
➔ Mudas da espécie são comercializáveis? nunca obtiveram demanda, por precisar de 

muita água para se desenvolver, as mudas só evoluem em regiões bem próximas a rios.  
 
 

4.5 Projeção de crescimento 
 

● Quantos são os pés de coleta? Durante as ações realizadas na comunidade estimamos 
que as coletoras tenham acesso a aproximadamente 50 indivíduos em fase produtiva, de 
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produção não é tolhida pela abundância da espécie e sim pelas dificuldades logísticas 
inerentes ao modo de vida da comunidade. Existe também competição pela coleta nos 
indivíduos mais próximos à comunidade (pescadores e piloteiros x coletores). 
Nos anos de 2019 e, principalmente, 2020, a região foi muito prejudicada pelas queimadas 
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rios para uma boa frutificação. Para ter uma projeção de crescimento significativa, é 
importante realizar o adensamento da espécie.  

 
● Conhecem outros locais de coleta? Sim, e são acessíveis, mas não tem tanta demanda 
pelo produto. 
 

                                                 
4 Detalhamento e custos no Mapa Mental (em anexo) do produto.  

                                                          

 

 
Geleia de Laranjinha-de-pacu  
 
4.3.1. Processamento4  
 
Coleta   → Higienização → Armazenamento pós – higienização → Processamento → Estoque → Venda 
 
Descrito em detalhes no mapa mental em anexo.   

 
4.4 Sustentabilidade 

 
4.4.1. Produção média por pé 
 
Retira-se até 2 baldes de 15 litros/cada, por pé 

                  1 balde/ 15 litros = 7,5 kg de fruto 
                  7,5 kg de fruto = 3 kg de polpa 
                  3 kg de polpa = 6 kg de geleia 
 

● Percentual de coleta/retirada de frutos: retira-se até 80% dos frutos disponíveis em 
cada pé de árvore.  
 

● Mudas: 
 

➔ Plantio e manejo: período de cheia (de outubro a março); 
➔ Produção de mudas: a comunidade não produz muda, pois a espécie existe em 

abundância na região; 
➔ Tempo para uma muda, após plantio, frutificar: cerca de 4 anos; 
➔ Mudas da espécie são comercializáveis? nunca obtiveram demanda, por precisar de 

muita água para se desenvolver, as mudas só evoluem em regiões bem próximas a rios.  
 
 

4.5 Projeção de crescimento 
 

● Quantos são os pés de coleta? Durante as ações realizadas na comunidade estimamos 
que as coletoras tenham acesso a aproximadamente 50 indivíduos em fase produtiva, de 
forma periódica. Essa informação, apesar de incipiente, nos indica que o aumento da 
produção não é tolhida pela abundância da espécie e sim pelas dificuldades logísticas 
inerentes ao modo de vida da comunidade. Existe também competição pela coleta nos 
indivíduos mais próximos à comunidade (pescadores e piloteiros x coletores). 
Nos anos de 2019 e, principalmente, 2020, a região foi muito prejudicada pelas queimadas 
e pelo período de estiagem, que afetam diretamente a espécie que depende da cheia dos 
rios para uma boa frutificação. Para ter uma projeção de crescimento significativa, é 
importante realizar o adensamento da espécie.  

 
● Conhecem outros locais de coleta? Sim, e são acessíveis, mas não tem tanta demanda 
pelo produto. 
 

                                                 
4 Detalhamento e custos no Mapa Mental (em anexo) do produto.  

                                                          

 

Acréscimo de 
ingredientes 

1 colher sopa de amido de 
milho 

Não é necessário 
acrescentar nenhum 
ingrediente. O amigo de 
milho altera a composição 
do produto.  

 
 
 
Resultados: 
 
→ Não é necessário a adição de pectina. Quando adicionada, fica muito sólida, vale para 
fazer doces em barra, docinhos e recheio de bombom. A própria fruta possui pectina natural.  
 
→ Condições ideais:  
. PH 3,2 
. Sólidos 67 a 68 
 
→ Não é possível retirar o açúcar dessa geleia, pois o fruto é muito ácido e de sabor azedo, 
fica inapropriado ao paladar. Proporção máxima: 60% de polpa e 40% de açúcar.  
 
→ Receitas da nova geleia de Laranjinha-de-Pacu: 
 
Geleia de Laranjinha – de – Pacu 
1kg de polpa 
1 kg de açúcar 
1 litro de água 
 
Colocar a polpa no liquidificador, ir adicionando a água aos poucos, enquanto bate.  
Colocar a polpa diluída na panela, mexendo sempre. 
Inserir o açúcar aos poucos, enquanto a polpa diluída cozinha. 
Média de cozimento: 20 minutos.   
Fazer o teste da água gelada para ver o ponto.  
Teste da água gelada: em um recipiente, coloque água gelada e uma pequena porção 
(colher de café da geleia em processo de cozimento. Em contato com a água, se a geleia 
se desfizer e diluir na água, sua textura ainda não é consistente o bastante. Ponto ideal 
para geleias é que, em contato com a água gelada, o produto desça ao fundo do recipiente 
e permanece com solidez, no ponto de poder ser tocado com a ponta dos dedos, sem diluir-
se e misturar-se na água)  
 
Doce de Laranjinha-de-Pacu  
(receita da geleia de laranjinha, com acréscimo de pectina - 1% do total dos demais 
ingredientes, polpa e açúcar).  
 
4.3 Produto Principal: detalhamento3 

                                                 
3 Descrito no mapa mental (em anexo) e em resumo neste documento. 
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● Infraestrutura para melhoramento de produção: 
 
➔ Produção de rótulos (sendo produzidos pela UFMS – curso de Nutrição); 
➔ Testes para desidratação de frutos e maquinário para desidratar  
 
● Envolvimento de outras comunidades e grupos produtivos: 
 
➔ Mulheres produtoras da APA Baía Negra, do Porto Esperança e da Barra do São 
Lourenço se organizam para produção de derivados de frutos nativos, incluindo a 
Laranjinha-de-Pacu, disponível em seus territórios, aumentando a capacidade de 
fornecimento dos produtos.  
 
4.6. Tabela 5. Comercialização.  
 
 
 
 
 
Ferramentas 

 
 

Presencial  

Loja Cozinha Porto da Manga, vendem pouco atualmente, 
porque o turismo tem diminuído  

Eventos Festival América do Sul (para isso tem custos de 
deslocamento, hospedagem e alimentação) e outros 

eventos na cidade de Corumbá.  
 
 

Virtual  

 
Página 

CerraPan 

A comunidade não tem acesso à internet, por isso, as 
encomendas que chegam de fora vêm via página da 
CerraPan, no facebook, assistida pela equipe ECOA. 

Página https://pt-br.facebook.com/CerraPan/ 
WhatsApp A venda hoje também é realizada via WhatsApp, 

diretamente com as agroextrativistas 
 
 

 
Transporte/envio 

 
Corumbá/MS 

Na cheia – de barco – custo de 180 reais 
 

Na seca – de carro – custo de 70 reais 

 
 

Imposto e 
encargos 

Emissão de nota pelo estado – 
17% 

Emitida pela AGENFA, no município. Pode-se 
emitir nota, mesmo na condição de isqueiras. 
Pode ser na mesma nota de iscas, emitida na 
AGENFA, nota de venda de produto (fazem 

uma para cada item vendável) 

Emissão de nota Interestadual – 
12%  

Emitida pela AGENFA, no município. Pode-se 
emitir nota, mesmo na condição de isqueiras. 
Pode ser na mesma nota de iscas, emitida na 
AGENFA, nota de venda de produto (fazem 

uma para cada item vendável) 

 
 
4.6.1. Tabela 6. Projeções de venda/ Crescimento do mercado. 
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Mercado/
Clientes 

Setor Quem são Produtos 

 
     

Mercado/ 
Clientes 
atuais 

Turistas da Estrada 
Parque  

Visitantes do Pantanal  Geleia, farinha desidratada, sorvete, 
biscoito 

Evento em Corumbá  Festival América do Sul (1 vez 
ao ano) 

Geleia, sorvete, geladinho, bolo, biscoito 

Outros eventos 
eventuais na região 

Feiras, encontros Geleia, pão, bolo, biscoitos, farinha 
desidratada 

 
 
 
 
 
 
     

Mercado/ 
Clientes 
Futuros 

Empresa de 
chocolates  

Angí Chocolates Fruto para desidratação 

Setor Gastronômico 
de MS  

Parceria com Associação de 
Profissionais da Gastronomia 

de Mato Grosso do Sul 

Geléia, polpa, farinha desidratada 

Barcos – Hotéis do 
Pantanal 

Joice Tour Corumbá Polpa e Geleia 

Empresa de 
chocolates 
artesanais  

Angí Chocolates Farinha desidratada 

Feiras fixas em 
Corumbá 

A exemplo feira semanal na 
UFMS – Campus Pantanal 

Geleia, farinha desidratada, pão, bolo, 
biscoito 

Restaurantes na 
cidade de Corumbá, 

Campo Grande e 
São Paulo.  

A exemplo, Cozinha Mandioca 
em São Paulo 

Geléia, polpa e farinha desidratada 

Feira Central  Presidenta da feira central 
(através de contato com 

Sebrae) 

Polpa 

Central do Cerrado  Loja Pinheiros – São Paulo 
(necessita do rótulo e 

informações nutricionais para 
comercializar na loja) 

Geleia, farinha desidratada 

 
 
5.  Estágio do produto  
 

A geleia de Laranjinha – de – Pacu, até 2020, era vendida em potes de 200 gramas, 
de vidro, com a tampa coberta por um tecido chita florido e acompanha um cartão da 
Associação, com informações de sobre o nome do produto, data de fabricação e valor, além 
dos telefones de contato. 
 

Para seu melhoramento, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, curso de 
Nutrição, desenvolveu a tabela de valores nutricionais da Geleia de Laranjinha.  
 

Três rótulos foram desenvolvidos para os produtos, respeitando as normas da Anvisa 
(ainda sem as novas regras, publicadas em final de 2020, que entram em vigência 
obrigatória dentro de 3 anos).  Os rótulos contêm informações essenciais para acesso a 
mais mercados.  

Rótulos desenvolvidos: Polpa de Laranjinha-de-Pacu (1 kg), e Geleia de Laranjinha-
de - Pacu (150 gramas e 100 gramas). Modelo:  
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5.1. Valores Agregados  

 
  ● Alimentação para bem-estar e qualidade de vida 
 ● Produto natural com sabor exótico, regional e saboroso 
 ● Feito com responsabilidade socioambiental 
 ● Lembrança para turistas levarem do Pantanal 

 
 

6.  Mapa Mental (Em anexo) 
 
● Base de cálculo do valor da mão-de-obra de trabalho é baseado do valor do salário-
mínimo rural, que em 2020 era de 1.061,90. 
 
● Os custos de combustível diferem dos valores tabelados ou padrões da área urbana, 
porque nele é incluído o custo de deslocamento até a comunidade. 1 litro de gasolina na 
cidade hoje custa em média 5 reais (Corumbá), na Comunidade do Porto da Manga custa 
8 reais.  
 
● Há dois tipos diferentes do fruto, um de aparência mais enrugada, cuja árvore costuma 
dar mais frutos e ter mais incidência no pantanal, outro de aparência mais lisa. Ambos têm 
o mesmo sabor e as árvores são iguais também.  
 
● Todo tempo gasto na produção, desde o deslocamento da coleta, até o envase do produto 
e venda dele é contabilizado e inserido no valor final do produto.  
 
● Como em outras atividades extrativistas realizadas no Pantanal, a produção de laranjinha 
está diretamente ligada às flutuações decorrentes dos regimes anuais de cheias e vazantes 
da planície.  No ano de 2019 e 2020 a safra sofreu mudanças em decorrência da cheia com 
volume baixo e chegada lenta à região. Isso ocasionou mudança no período de maturação 
de mais de 1 mês e os frutos foram acometidos por bichos. 
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