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RESUMO – Este trabalho tem como objetivo analisar a importância dos Produtos Florestais Não-

Madeireiros (PFNM) no Sudeste Paraense, focando na economia e na produção do Açaí, Castanha-do-

Pará e Cupuaçu. A exploração demasiada dos recursos naturais tem levado a uma perda significativa 

de seus componentes, especialmente quanto ao componente florestal.  Para esse estudo fez-se uso de 

dados primários através de entrevistas e dados secundários provenientes de projetos, dissertações, 

teses, artigos e sites oficiais do governo. O método de análise utilizado baseou-se em comparar o 

quantitativo de Açaí, Castanha do Pará e Cupuaçu, produzidos nos anos de 2010, 2011 e 2012. Dessa 

maneira, o artigo propõe levantar a discussão sobre os fatores da produção, do meio socioeconômico, 

da economia familiar e da questão ambiental. O levantamento de dados apontou um aumento produtivo 

do açaí, devido à redução na produção do palmito do açaizeiro e pela popularidade que o açaí tem 

ganhado nos últimos anos, uma baixa queda na produção da castanha-do-pará, o que está 

intrinsicamente relacionado com o desmatamento das castanheiras na região, e um decaimento bem 

significativo na produção de cupuaçu, fator esse que está relacionado com as mudanças climáticas e a 

incidência de pragas nos cupuaçuzeiros. A partir das análises concluiu-se que os PFNMs têm 

contribuído significativamente para a economia da região sudeste, alcançando a indústria de 

transformação. 

PALAVRAS-CHAVES: Produtos Florestais Não-Madeireiros; recursos naturais; preservação ambiental.  

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Floresta Amazônica, na condição de maior bioma tropical do mundo, dispõe de uma 

grande quantidade de recursos naturais, entre eles o minério, o pescado, a água doce e os 

produtos florestais madeireiros e não-madeireiros. Além disso, possui uma alta diversidade 

biológica (RIBEIRO et al., 1999a; ROCHA; SILVA, 2002; BAAR et al., 2004), em grande parte 

ainda desconhecida. Embora esses recursos sejam abundantes, as formas como vêm sendo 

explorados nem sempre são sustentáveis. 

 A falta de métodos adequados nos modos de exploração tem levado a uma perda 

significativa de recursos naturais, especialmente quanto ao componente florestal. Na Amazônia 

brasileira, a perda da cobertura florestal vem ocorrendo de forma mais intensa nos últimos 30 
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A interdisciplinaridade na Educação, Saúde, Meio 
Ambiente e Tecnologia na Amazônia Paraense 

 27 a 29 de setembro de 2017 

 

 

 
2 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. 4, 2017. 

 

anos devido a questões de ordem econômica, incentivos governamentais e pressão populacional 

humana (KOHLHEPP, 2001). 

No Brasil, a extração de Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM) teve como um de 

seus propulsores a realização do evento Rio 92, na qual surgiu o conceito de sustentabilidade, 

cujo princípio é que a ação humana, no presente, não deve comprometer os recursos naturais e a 

qualidade de vida das gerações futuras (FIEDLER, N. C.; SOARES, T. S.; SILVA, G. F, 2008). 

 Desde o final do século XIX, é possível identificar grandes processos que deram sentido à 

ocupação territorial da Amazônia. Um deles é marcado pela influência internacional, quando a 

região se inseriu no mercado internacional por meio da produção e exportação da borracha 

(PRATES, C. R. BACHA, C. J. C, 2011). 

Ainda assim, a produção de PFNMs extrativista ou agroextrativista tem chamado a atenção 

da sociedade, de gestores públicos e legisladores, principalmente pelo potencial da atividade na 

geração de renda e preservação ambiental, estimulando nas últimas duas décadas, e mais 

expressivamente nos últimos cinco anos, a publicação e implementação de 2 Leis, políticas, 

planos e programas de estímulo e apoio ao extrativismo de PFNMs e seus mercados (AFONSO, 

2012). 

 

2. OBJETIVO 

 O objetivo desse trabalho é analisar a importância da produção não-madeireira no Sudeste 

Paraense, com relação a produção e a renda de produtos florestais não-madeireiros nos anos de 

2010, 2011 e 2012.  

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Área de estudo 

  

A mesorregião do Sudeste Paraense possui uma área de 297.344,257 km², população de 

1.819.301 hab. (2014) e PIB R$ 37.538.552.547 (IBGE 2012) formado 39 municípios agregados 

em 7 microrregiões, sendo estas, Marabá, Tucuruí, São Felix do Xingu, Paragominas, Redenção, 

Parauapebas e Conceição do Araguaia. 
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 O Sudeste do Pará tem destaque no que diz respeito ao seu grande dinamismo econômico e 

pelas transformações da sua base sócio-produtiva, onde o PIB cresceu 15% ao ano no período 

1970-2005, o dobro da média estadual. Sendo a região mais industrializada do Pará, com 48,6% 

(SILVA; SILVA, 2008). A Messorregião Paraense é, portanto, uma região onde a economia 

extrativista ainda é bastante intensa, voltada tanto para o consumo como para o mercado, 

destacando-se os produtos não-madeireiros como: Castanha-do-Pará, Açaí e Cupuaçu. A Figura 1 

mostra a localização da área de estudo com as mesorregiões delimitadas.  

 

Figura 1 – Localização da Mesorregião do Sudeste Paraense.  

 
Fonte: Autores, 2015. 
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3.2 Método 

Para justificar a importância da produção não madeireira no sudeste paraense. Levantou-se 

uma série de informações referente às microrregiões do sudeste do Pará sendo elas: Conceição do 

Araguaia, Marabá, Paragominas, Parauapebas, Redenção, São Felix do Xingú e Tucuruí. Para 

isso fez-se uso de dados primários através de entrevistas, que permitiu compreender de perto as 

influências desses produtos em relação ao meio socioeconômico. 

  Os dados secundários foram obtidos através de projetos, dissertações, teses, artigos e sites 

oficiais como o do Ministério do Meio Ambiente- MMA, Instituto Brasileiro de Geografia 

Estatística- IBGE, Instituto Nacional de Cidadania e Reforma Agrária- INCRA, Instituto de 

Pesquisas e Estudos Florestais- IPEF, Instituto do Homem e Meio Ambiente- IMAZON. A 

composição dos dados secundários teve grande relevância para o estudo, pois através dos dados 

quantitativos proporcionou analisar os fatores que impactaram a produção não madeireira e o 

valor que os produtos renderam anualmente no período analisado.  

 O método de análise utilizado baseia-se em comparar o quantitativo de Açaí, Castanha do 

Pará e Cupuaçu. Produzido nos anos de 2010, 2011 e 2012. Para então apontar o desdobramento 

ao decorrer dos anos dessa produção. Dessa maneira, o artigo propõe levantar a discussão sobre: 

os fatores da produção, meio socioeconômico, economia familiar, e a questão ambiental. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

A partir da década 1990, com o aumento da pressão internacional para a preservação da 

Amazônia, os produtos florestais não-madeireiros ganharam importância como alternativa para 

evitar desmatamentos e queimadas. Essa exposição da Amazônia, na mídia mundial, chamou a 

atenção para diversos frutos regionais, como o guaraná, cupuaçu, açaí, pupunha e o bacuri, entre 

os principais, que tiveram forte crescimento no mercado nacional e atraíram o interesse do 

mercado internacional. 

Com base no que foi exposto, a seguir podemos visualizar as tabelas, com os dados 

secundários obtidos através do site do IBGE, onde foram compilados para uma melhor 

interpretação. 
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Tabela 01: Produção Anual do Açaí em Tonelada 

Açaí Quantidade produzida (t) 

Microrregião 2010 2011 2012 

Conceição do Araguaia 480 480 0 

Marabá 80 290 290 

Paragominas 0 300 330 

Parauapebas 1,440 430 550 

Redenção 0 0 0 

São Félix do Xingu 0 0 68 

Tucuruí 17,340 26,490 26,890 

TOTAL SUDESTE PARAENSE 19,340 27,990 28,128 

        Fonte: IBGE (2015) adaptado pelos autores. 

 

O levantamento de dados apontou o aumento produtivo do açaí na análise dos últimos anos, 

como foi exposta na Tabela 1. Este aumento se dá pelo fato de ao passar dos anos o açaí ser cada 

vez mais notado através das mídias, como televisão e internet. Fazendo assim uma maior 

expansão do fruto e da polpa no mercado, onde o resto do Brasil e outros países passaram a 

conhecer e consumir este produto.  

Outro fator para o aumento da produção são os incentivos públicos e privados fornecido à 

comunidade ribeirinha, no qual estimula este mercado. Um exemplo disto é o Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), com apoio técnico e logístico, o Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que fornece banco de dados 

para armazenamento das informações coletadas e autoriza a exploração sustentável da área de 

várzea. 

 Como instrumento legal de estímulo ao mercado, a Câmara analisa o Projeto de Lei 

5346/13 que cria a Política de Incentivo ao Cultivo das Espécies Vegetais das quais se obtêm o 

Palmito e o Açaí. Tendo como objetivo estimular o manejo sustentado das formações nativas, o 

cultivo, a instalação de agroindústrias para processamento e embalagem, com a aquisição de 

máquinas e equipamentos necessários, e a colocação dos produtos no mercado.   

O açaí (Euterpe oleracea) é um produto sustentável devido ao fato de que pode ser 

totalmente aproveitado, se tornando matéria-prima de alta importância socioeconômica. As 

atividades econômicas ligadas á comercialização da fruta e os processos de extração e transporte 

do fruto são responsáveis pela geração de emprego e renda.  

 A polpa do açaí é usada para consumo in natura e bem como para fabricação de sorvetes, 

licores, doces, néctares e geleias, podendo ser aproveitado, também, para a extração de corantes e 
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no preparo de diversos pratos. O caroço é reaproveitado no artesanato e como adubo orgânico 

após sua decomposição.  

 A estirpe do açaí e as folhas da copa são utilizadas para cobertura de casas pelos 

habitantes locais, quando verdes, e as folhas do açaizeiro servem também como alimentação para 

bois e porcos. A tabela 02 apresenta o quantitativo de valores referente à produção de açaí na 

microrregião de Marabá nos anos de 2011, 2012 e 2013. 

 
Tabela 2: Geração de renda em relação à produção do açaí 

Açaí (Toneladas) Valor da produção (Um Real $) 

Microrregião 2010 2011 2012 

Conceição do Araguaia 384,000.00 1,200,000.00 - 

Marabá 80,000.00 252,000.00 318,000.00 

Paragominas - 79,800.00 427,901.00 

Parauapebas 1,152,000.00 410,000.00 627,000.00 

Redenção - - - 

São Félix do Xingu - - 81,620.00 

Tucuruí 29,216,000.00 39,879,400.00 50,218,805.00 

TOTAL SUDESTE PARAENSE 30,832,000.00 41,821,200.00 51,675,338.00 

Fonte: IBGE (2015) adaptado pelos autores. 

 

 O Pará é o maior produtor de açaí, no sudeste do estado a produção não é tão intensa 

quanto em outras regiões do estado. Além, do potencial comercial do açaí se destacar por sua 

capacidade sustentável. 

 Podemos perceber que na tabela 2 acima, duas microrregiões a de Conceição do Araguaia 

e São Félix do Xingu, não mantiveram um valor na produção nos três anos consecutivos. E a 

microrregião de Redenção, não apresentou valor algum ao longo dos três anos. Isso pode ser 

explicado pela premissa de que para mudar essa realidade, o pesquisador João Tomé de Farias 

Melo da EMBRAPA, diz que a impossibilidade de produzir açaí em terra firme sem irrigação, 

visto que a palmeira é nativa das áreas de várzea, onde passa a maior parte do tempo em solos 

inundados pelo movimento das marés. Ele diz que praticamente todos os produtores de açaí de 

terra firme do Pará já utilizam a irrigação, ainda que de forma empírica e sem medidas exatas 

para a melhor produtividade do plantio e rentabilidade da atividade. 
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 Além da questão econômica, o aumento do consumo do açaí tem outro ponto positivo, a 

redução na extração do palmito de açaí, com o aumento na venda dos frutos surgiu uma nova 

atividade econômica para os ribeirinhos, dessa forma a extração e venda do fruto do açaí gera 

economia local, trazendo benefícios e conservação ecológica para as palmeiras do açaí. 

Já a produção de castanha-do-pará decaiu nos últimos anos, reflexo disso é a redução 

significativa das castanheiras (Bertholletia excelsa) pelo processo de desmatamento ocorrido na 

região, que foram ocasionados por grandes projetos implantados e principalmente por exploração 

da árvore produtora do fruto em questão.  

Porém, com o passar dos anos a extração de produtos não-madeireiros vem ganhando 

notoriedade, pois não agride o meio ambiente como a atividade madeireira. Pode-se visualizar na 

tabela 3 que a produção de castanha apesar de não apresentar uma elevada quantidade, não 

mostra quedas bruscas na produtividade nos anos analisados.  

Com exceção da mesorregião de Marabá que apresentou um declínio produtivo 

característico do grande ciclo histórico da castanha-do-pará, responsável pela diminuição 

expressiva dos castanhais, ocorrida desde 1920 que estendeu-se até os dias de hoje categorizando 

o cenário de produção atual. 

É válido ressaltar que apesar da baixa produtividade do produto florestal não madeireiro em 

questão, oriunda de uma quase extinção da castanheira, ainda que impactante não estagnou de 

forma definitiva a produção da castanha-do-pará. Como podemos notar na tabela a baixo. 

 

Tabela 3: Produção da castanha-do-pará em toneladas. 

Castanha-do-Pará Quantidade produzida (t) 

Microrregião 2010 2011 2012 

Conceição do Araguaia 0 0 0 

Marabá 42 40 37 

Paragominas 0 0 0 

Parauapebas 12 14 16 

Redenção 3 3 4 

São Félix do Xingu 2 2 2 

Tucuruí 23 25 25 

TOTAL SUDESTE PARAENSE 82 84 84 

Fonte: IBGE (2015) adaptado pelos autores. 

  



 
 

A interdisciplinaridade na Educação, Saúde, Meio 
Ambiente e Tecnologia na Amazônia Paraense 

 27 a 29 de setembro de 2017 

 

 

 
8 

 

Universidade do Estado do Pará – Campus VIII/Marabá – Anais Eletrônico - ISSN: 2447-7605, n. 4, 2017. 

 

 O Estado do Pará é o primeiro produtor brasileiro de castanha-do-pará, a região norte é 

responsável por 98,72% da produção nacional de castanha do Brasil, o que representa cerca de 

R$ 30 milhões na economia local, gerando impactos na vida de comunidades extrativistas, 

pequenos agricultores e populações indígenas (MARTINS et al 2008 apud TONINI, 2007).

 Dentre os produtores de castanha do Pará a microrregião de Marabá, se destaca em 

relação as demais. A microrregião de Tucuruí segue em segundo lugar. Nova Ipixuna é um 

município pertencente a essa microrregião, onde fica localizado o único projeto de assentamento 

agroextrativista do Pará, chamado Praialta e Piranheira onde as famílias vivem da produção dos 

produtos não-madeireiros. 

 Em entrevista, com um morador do assentamento, Aldeli Santana que trabalha 

principalmente com a castanha do Pará. Relatou que desde que o INCRA passou a dar apoio e 

incentivos à produção. A sua família, bem como as demais famílias assentadas passaram a obter 

uma renda para ajudar no orçamento com a venda dos produtos extraídos. 

 É de suma importância enfatizar que o apoio e incentivo do governo federal através da 

autarquia pública, o INCRA, presente na fala no extrativista Aldeli, visa adequar os 

assentamentos a produção sustentável. Desse modo, os PFNM ganham destaque devido à 

economia gerada e a conservação dos recursos naturais, como a castanheira que há alguns anos 

passa por uma fase bastante difícil devido o cenário de desmatamento. 

  

Tabela 4: Geração de renda em relação a produção de castanha-do-pará da microrregião 

de Marabá 

Castanha-do-Pará  

(t) 
Valor da produção (um real $) 

Microrregião 2010 2011 2012 

Conceição do Araguaia  -     -     -    

Marabá  46,000.00   60,000.00   74,000.00  

Paragominas  -     -     -    

Parauapebas  12,000.00   28,000.00   31,000.00  

Redenção  3,000.00   7,000.00   7,000.00  

São Félix do Xingu  2,000.00   4,000.00   5,000.00  

Tucuruí  35,000.00   45,000.00   58,000.00  

TOTAL SUDESTE PARAENSE  98,000.00   144,000.00   175,000.00  

Fonte: IBGE (2015) adaptado pelos autores. 
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Em relação à valoração comercial, ouve aumento no período analisado que justifica-se pela 

diminuição produtiva que gerou menos oferta e maior demanda, no qual é explicada pela lei da 

procura e da oferta. Outro fator de aumento do valor comercial é o de exportação, pelo fato de ser 

produzida em poucas regiões do Brasil e do mundo, tornando-se referência nacional e 

internacional.  

A principal limitação apresentada pelos extrativistas é a falta de financiamento pelos 

bancos para a atividade de extrativismo de castanha. Em função disto, alguns coletores, menos 

capitalizados, vendem parte do produto antes da coleta e comprometem sua produção com preços 

abaixo do mercado, para poder custear a atividade, pois apesar dos incentivos governamentais 

nem todos são amparados. 

Dentre as frutas de potencial econômico da Amazônia destaca-se o cupuaçu (Theobroma 

grandiflorum) principalmente pelas características de sabor, aroma e possibilidades de utilização 

doméstica e agroindustrial da sua polpa.  

O cupuaçu tem uma polpa ácida, de cor amarela, branca, ou creme, de sabor agradável, 

sendo consumida, principalmente na forma de suco, picolé, creme, iogurte doce e outras iguarias 

(Souza et al., 1998). As sementes podem ser aproveitadas na fabricação de chocolate em pó e em 

tablete, são utilizadas também pela indústria de cosméticos na fabricação de cremes para pele 

(Muller et al., 1995).   

Além disso, a casca do cupuaçu pode ser utilizada como resíduo utilizado para a fabricação 

briquetes (Santos et al., 2004). Por essas razões a produção de cupuaçu se tornou tão efetiva e 

rentável em diferentes regiões amazônicas, incluindo o sudeste paraense.  

 A importância da comercialização do cupuaçu nativo a partir da década de 80, contribuiu 

para a conservação das matas remanescentes, onde havia a ocorrência de cupuaçuzeiros nativos e 

induziu o seu plantio racional nos locais de ocorrência em bases bastante rudimentares. 

 O cultivo e a comercialização do cupuaçu têm demonstrado efeitos positivos nos aspectos 

econômicos, sociais e ambientais das regiões onde essa cultura é desenvolvida. Ademais a 

floresta é valorizada pela manutenção e exploração do cupuaçu nativo e de outras espécies 

nativas de alto valor econômico. 

Na Tabela 5 contém os valores da produção total em toneladas de cupuaçu nas 

microrregiões do sudeste paraense nos anos de 2010, 2011 e 2012. As regiões de maiores 
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destaques são Tucuruí, Marabá e Parauapebas, sequencialmente, com uma larga produção acima 

de 1 toneladas.  

 

Tabela 5: Produção Anual do cupuaçu em Tonelada 

Cupuaçu  Quantidade produzida (t) 

Microrregião 2010 2011 2012 

Conceição do Araguaia 785 0 0 

Marabá 1,973 1,721 1,721 

Paragominas 770 362 684 

Parauapebas 1,335 1,200 1,200 

Redenção 123 140 140 

São Félix do Xingu 853 870 892 

Tucuruí 2,377 2,386 1,875 

TOTAL SUDESTE PARAENSE 8,216 6,679 6,512 

Fonte: IBGE (2015) adaptado pelos autores. 

 

 A partir da análise desses dados, pode-se perceber que a produção de cupuaçu decresceu 

em uma forte proporção durante os anos avaliados.  Entre os fatores que ocasionam a queda na 

safra estão as mudanças climáticas, com a redução das chuvas na região, e a incidência de pragas, 

em especial a conhecida como "vassoura de bruxa. Neste contexto, a Embrapa Amazônia 

Ocidental, em parceria com instituições como o Idam (Instituto de Desenvolvimento 

Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas), tem realizado capacitações, com 

o objetivo de ajudar o agricultor a identificar as principais ameaças aos plantios e as formas de 

controle destes problemas (Embrapa, 2014). 

 O mercado de processamento das sementes oferece muitas perspectivas para o seu 

aproveitamento que, quando beneficiadas, resulta na manteiga e na torta, sendo a primeira 

bastante utilizada pela indústria de cosméticos e a segunda, pela indústria alimentícia na 

fabricação de chocolates em barra e em pó e para a fabricação de ração para peixes e animais 

ranking das frutas de maior valor comercial e de grande potencial para indústria de alimentos 

(SAID, 2011). 

O mercado do cupuaçu vai sendo conquistado na medida em que o produto penetra em 

outras regiões que não a de sua origem. Atualmente, o cupuaçu ocupa um lugar de destaque no 

ranking das frutas de maior valor comercial e de grande potencial para indústria de alimentos. 
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Tabela 6: Geração de renda em relação a produção de cupuaçu na mesorregião do sudeste 

do Pará 

Cupuaçu  

(t) 
Valor da produção (um real $) 

Microrregião 2010 2011 2012 

Conceição do Araguaia 332,750.00 - - 

Marabá 1,294,000.00 1,132,600.00 1,165,360.00 

Paragominas 673,670.00 264,466.00 497,200.00 

Parauapebas 1,077,500.00 825,500.00 1,033,448.00 

Redenção 72,000.00 91,880.00 115,440.00 

São Félix do Xingu 416,900.00 490,000.00 686,712.00 

Tucuruí 2,059,070.00 2,612,600.00 1,655,992.00 

TOTAL SUDESTE PARAENSE 5,925,890.00 5,417,046.00 5,154,152.00 

Fonte: IBGE (2015) adaptado pelos autores. 

 

 A tabela 6 mostra a geração de renda na região de estudo. Em todos os anos a renda da 

produção ultrapassou a casa de 5 milhões, mesmo durante os anos que se iniciaram as quedas de 

produção (2010 e 2011).  Esse fato se dá, devido ao preço do kg do cupuaçu subir de acordo com 

a disponibilidade do produto na região.  Tal fato foi observado em entrevista com produtores, na 

qual eles relataram que o preço do quilo da fruta já havia chegado em até R$12,00.  

 

5. CONCLUSÕES 

Devido ao uso não sustentável e consequente perda de recursos naturais, a busca por novas 

formas de valorização econômica da floresta tornou-se uma questão central. Uma das formas de 

valorização econômica de florestas, mantendo-as em pé, é a exploração sustentável de recursos 

florestais não-madeireiros.  

Este tipo de exploração, além de conservar a floresta e manter os seus serviços, é uma 

atividade mais acessível e constante às famílias rurais, particularmente àquelas com menor renda. 

No Brasil, o estado do Pará mostra uma larga tradição de exploração de recursos florestais não-

madeireiros.  

A castanha-do-pará (Bertholletia excelsa) que ainda responde por uma importante parte da 

economia estadual, o cupuaçu (Theobroma grandiflorum), assim como o açaí (Euterpe oleracea), 

têm contribuído significativamente para a economia da região sudeste, alcançando a indústria de 

transformação. 
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