
 

EFEITO DIRETO  
Capacidades gerencial e técnica ampliadas em 

boas práticas extrativistas, implantação de 
sistemas agroflorestais (SAF) e gestão 

administrativa e financeira para o corpo técnico 
das associadas, técnicos extensionistas e famílias 

filiadas às aglutinadas 

EFEITO DIRETO  
Cadeias da castanha-do-brasil 

e de polpa de frutas com 
valor agregado ampliado  

EFEITO INDIRETO  
Componente Produção Sustentável (1) 

Atividades que mantêm a floresta em pé têm atratividade econômica 
em 14 municípios das regiões do Alto Acre, Baixo Acre e Purus 

PRODUTOS E SERVIÇOS 
Fortalecimento da rede de 

comunicação entre os 
associados e reformulação da 
estratégia de marketing para 

fortalecer a imagem dos 
produtos  

EFEITO DIRETO  
Atividades extrativistas de uso 

sustentável da floresta ampliadas 
em associadas à COOPERACRE 

(aglutinadas) 

PRODUTOS E 
SERVIÇOS 

Realização de 
estudos de mercado 
para diversificação 
de produtos das 

cadeias de 
castanha-do-brasil, 

polpa de fruta e 
outras cadeias da 

sociobiodiversidade 

PRODUTOS E 
SERVIÇOS 

Construção de armazéns 
comunitários na floresta 
para armazenamento de 

castanha-do-brasil e 
disponibilização de caixas 
de polipropileno para o 

transporte de frutas 
coletadas 

 

PRODUTOS E 
SERVIÇOS 

 
Ampliação da 
certificação de 

produção 
orgânica de 
castanha-do-

brasil  

PRODUTOS E 
SERVIÇOS 

Capacitação das 
associadas, dos 

técnicos da 
COOPERACRE e 

dos 
extensionistas 

em implantação 
de sistemas 

agroflorestais 
(SAF) e gestão 
administrativa e 

financeira  
 

PRODUTOS E SERVIÇOS 
Instalação de estufas e de 
briquetadeiras em usinas 

de beneficiamento de 
castanha-do-brasil da 

COOPERACRE  
 

EFEITO DIRETO  
Áreas desmatadas e 

degradadas recuperadas por 
meio de SAFs em imóveis 

rurais de famílias filiadas às 
aglutinadas 

  

PRODUTOS E 
SERVIÇOS 

Recuperação de áreas 
degradadas e/ou 

alteradas em 
colocações de famílias 

associadas a 
aglutinadas por meio 

de SAFs, consorciando 
espécies frutíferas, 

castanheiras e 
seringueiras, lavoura 
branca e adubo verde 

PRODUTOS E 
SERVIÇOS 
Prestação de 
serviço de 
assistência 

técnica para as 
aglutinadas, 

contemplando 
aspectos 

produtivos, 
gestão 

administrativa e 
financeira e 
agrofloresta 

Projeto: Extrativismo Sustentável – Fortalecendo a economia de base florestal no Acre 

Responsável pelo projeto: Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Estado do Acre 

(COOPERACRE) 


