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1. Apresentação 

A Associação Vida e Ambiente -AVA (sucessora da Fundação Mata Virgem) vem de 
senvolvendo, já há alguns anos, um plano integrado para o Parque Indígena do Xingu (PIX) 
que visa apoiar os povos xínguanos no difícil contato com a sociedade nacional, com dígnída 
de e respeito aos seus direitos e culturas. Como um dos componentes do plano, destaca-se o 
Projeto de Apoio à Comercialização de Excedentes Ocasionais, objeto de análise no presente 
documento. 

Nesta avaliação, procuramos abordar vários aspectos relacionados à coerência e à via 
bilidade econômica, técnica, social e cultural da proposta. Para a realização do trabalho, nos 
baseamos nas seguintes fontes de informação': 
• documentação específica produzida pela AVA; 
• entrevistas com técnicos e dirigentes da AVA; 
• entrevistas individuais e coletivas em algumas aldeias do PIX; 
• entrevistas com antropólogos e outros especialistas ligados à questão indígena; 
• levantamento de dados sobre mercado para os produtos do PIX; 
• consultas técnicas e bibliográficas. 

A maior dificuldade por nós enfrentada para a avaliação econômica foi a completa au 
sência de dados quantitativos confiáveis sobre o volume de produção dos diferentes produtos 
do PIX potencialmente comercializáveis, sobre as produtividades dos produtos agrícolas e so 
bre a sazonalidade das produções. Diante desse quadro, tomou-se impraticável a realização de 
um estudo de viabilidade econômica strictu sensu, motivo pelo qual optamos por realizar uma · 
avaliação qualitativa baseada na conjugação de vários atributos, dentre os quais aqueles de or 
dem mercadológica, tecnológica e cultural. 

1. Maiores detalhes no final deste documento. 
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! 2. Pressupostos do Projeto de Apolo à 

Comercialização dos Excedentes Ocasionais 
O Projeto de Apoio à Comercialização de Excedentes Ocasionais executado no PIX foi 

concebido no sentido de viabilizar e concretizar alguns mecanismos que possibilitassem a venda 
de produtos do Parque em mercados que os remunerem em condições mais vantajosas do que as 
comumente conseguidas nas iniciativas de venda das próprias comunidades em cidades próximas 
e em outros mercados não-diferenciados. Estão compreendidos nesses mecanismos, entre outros: 
• o aproveitamento econômico de vários produtos como forma de proteção contra as in 

constâncias de mercado e incentivo à continuidade dos padrões tradicionais de produção; 
o apoio institucional à Associação Terra Indígena do Xingu - ATIX, que será o órgão res 
ponsável pela articulação das iniciativas dos diversos povos no campo da comercialização; 
a criação de uma estrutura logística para dar suporte às atividades de transporte, embala 
gem, beneficiamento, controle de qualidade, etc.; 
o desenvolvimento de estratégias de marketing, procurando-se evidenciar o valor diferen 
ciado do ponto de vista cultural e ambiental dos produtos xinguanos; 
a capacitação de representantes dos índios (nas comunidades e na Associação) na gestão 
administrativo-financeira do processo de comercialização; 
a difusão de tecnologias facilmente assimiláveis para o beneficiamento in locu dos produ 
tos primários, com o intuito de agregar valor e permitir maior conservação pós-colheita; 
a adequação da produção e do armazenamento aos padrões dos diversos mercados . 

Faremos, aqui, uma breve apresentação dos prindpios que fundamentam esse projeto, 
apresentação essa baseada em dois documentos produzidos pela AVA a que tivemos acesso2• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 

2.1. Da participação 
A participação das comunidades indígenas no processo de ''desenvolvimento" é um 

dos princípios básicos previstos, de forma que "o projeto deverá servir como meio de consoli 
dar o controle dos povos indígenas sobre seus recursos e seu próprio desenvolvimento, apoi 
ando a capacitação das próprias comunidades para gerenciarem e manejarem seus próprios 
projetos. Suas atividades se constituirão, em todas as suas etapas, em um processo participati 
vo de aprendizagem que leve a uma análise compartilhada e um.entendimento comum das 
várias situações. Busca-se a participação ativa e permanente dos índios, não como 'donos' ou 
vítimas, mas como-catalizadores e 'sócios' no desenvolvimento do projeto."(1) 

Para alcançar essa participação, são desenvolvidas algumas "formas inovadoras", 
entre as quais destacam-se as seguintes: 
• "Apoio à equipe indígena de coordenação e articulação do Projeto", visando a que ela 

"adquira maior compreensão dos mecanismos econômicos da sociedade envolvente", de 
forma a se constituirem "no germe de um quadro técnico que apreenda e assuma, paula 
tinamente, as práticas econômicas que se desenvolverão no projeto" ;(1) 

• realização de diagnósticos participativos; 
• formação e capacitação de multiplicadores indígenas em tecnologias apropriadas para pro 

dução e processamento e para a gestão administrativa das atividades de comercialização. 

2.2. Da agregação de valor aos produtos xinguanos 
Partindo-se do "principio de que o produto indígena, além do valor de uso que lhe é 

))ato, possui outros atnbutos que devem ser valorizados por nossa sociedade"(2), o projeto pre- 
2. Esses documentos são: 

(1) Auto-sustentação no Parque do Xingu: pressupostos Por AV ~ s. d. 
(2) Projeto de Apoio à Conservação, ao Processamento Por A V~ s. d. 

2 
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tende desenvolver mecanismos que visam agregar valor, seja por suas características culturais 
e ecolõgicas, seja através do processamento in locu dos produtos de origem agroextrativista. 

Para a agregação de valor cultural/ ecológico aos produtos xinguanos, o Projeto prevê 
o "desenvolvimento de mecanismos de marketing ( ... ) através da cristalização de uma grife e 
estratégias de conscientização do consumidor ( ..• )''.(1) 

2.3. Da diversificação da produção e dos mercados 
A diversificação dos produtos comercializáveis é uma meta a ser alcançada. Nesse ca 

so, parte-se da premissa de que "quantc mais diversificados forem os produtos a serem comer 
cializados, maior será a capacidade das comunidades manterem a autonomia perante as in 
constâncias do mercado, bem como será um incentivo aos padrões de produção e subsistência 
indígenas, tradicionalmente diversificados."(1) 

A diversificação dos mercados também está sendo incentivada "como um mecanismo 
para reduzir o risco geral das perdas."(1) 

2.4. Da adequação do produto ao consumidor e do consumidor ao 
produto 

Para que determinados produtos produzidos no Parque tenham aceitação nos merca 
dos dos brancos, o projeto visa estabelecer um processo de adequação desses produtos às nor- ' 
mas e aos padrões aceitos. Esse processo se baseia "em um trabalho de educação das comuni 
dades envolvidas sobre a necessidade de cuidados higiênicos na manipulação dos produtos a 
serem comercializados, bem como a construção de unidades de processamento adequadas no 
nível das aldeias." (1) 

"A adequação do mercadoao produto indígena" é outra meta proposta para o Projeto, 
e baseia-se na informação dos consumidores a respeito "das peculiaridades dos produtos dos 
índios e sobre suas formas tradicionais de preparo, uso e consumo" (1) 

2.5. Do apoio ao desenvolvimento e à difusão de tecnologias 
apropriadas para produção e processamento dos produtos 
agroextrativistas 

Considerando que as tecnologias tradicionais foram desenvolvidas para "suprir as de 
mandas de outra realidade" e que a realidade de contato criou novas demandas, o Projeto pre 
vê o "aprimoramento dos processos produtivos tradicionais", de forma a "maximizá-los". 

Esse aprimoramento "baseia-se na introdução de tecnologias apropriadas." ( ... ) "Por 
tecnologia apropriada considera-se aquela não-geradora de impactos sócio-culturais e ambien 
tais desagregadores de baixo custo e à qual todo o conhecimento sobre a mesma possa ser inte 
gralmente apropriado pelas comunidades, garantindo minimamente a autonomia do grupo 
que a utilize."(1) 

Para a difusão das tecnologias apropriadas, o Projeto prevê a figura do ''multiplicador 1 

indígena", que deverá ser escolhido por seus pares nas próprias comunidades. 

r- 2.6. Do apoio à estruturação da comercialização 
Nesse aspecto, o projeto prevê o estabelecimento de uma "articulação/ cooperação en 

tre as comunidades, a AVA, a FUNAI, associações de consumidores e redes de comercialização 
nacionais e intemacionais."(1)' 

3 
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Faremos aqui uma breve apresentação das diferentes percepções dos povos por nós 
visitados no PIX sobre o Projeto Comercialização, com o objetivo de confrontá-las com os 
pressupostos considerados pela AVA. Esta apresentação será feita com base na reprodução 
comentada de alguns depoimentos coletados sobretudo junto às lideranças desses povos. 

3.1. Os Kayabi 

r: 

3.1.1. Makupa Kayabi - uma grande liderança dos Kayabi, reconhecido como tal em todos os 
povos visitados. Já foi chefe da aldeia Tuiararé e atualmente exerce o cargo de Secretário de 
Meio Ambiente e de Assuntos Indígenas da Prefeitura de São José do Xingu. J! um dos 
diretores da ATIX). 

"Muitos índios ainda niio viram a importância da comercialização. Estão muito acostumados 
com o paternalismo." 
"O índio aprendeu a usar todos os equipamentos que vêm da cidade, mas não tem dinheiro 
para comprar." 
"Quando falamos em associação, temos que pensar com calma. Com a comercialização, as 
coisas podem melhorar mais do que com o apoio da FUNAI." 
A coisa tem que começar pequenininho. Cada comunidade não pode pensar em produ - 
zir toneladas." 
Quem decide os trabalhos somos nós. Temos que ir fazendo aos poucos." 
(Referindo-se à remuneração dos produtos prevista no projeto): " ... não é que nem o 
Noel (comerciante de artesanatos em São Félix do Araguaia) e a Artíndia que não pagam 
nosso trabalho." 

3.1.2. Mairawê Kayabi - presidente da ATIX. Já residiu em Brasília alguns anos como 
funcionário da FUNAI. Atualmente, é chefe do Posto Indígena do Diauarum (está deixando o 
cargo para se dedicar exclusivamente à ATIX). 

"O índio não pode deixar de fazer suas coisas para se preocupar só com a comercialização;" 
(A comercialização) "vai mexer com muita coisa. Não vamos discutir só o dinheiro. Temos 
que discutir como é que vai ficar o pessoal que não vai produzir." 
(Referindo-se às iniciativas anteriores de comercialização conjunta): "Com pequena 
(quantidade de) venda, já houve desentendimento. É importante que eles (os índios) en - 
tendam (o projeto) para poderem decidir." 
(Referindo-se aos custos administrativos que deverão ser descontados do preço de 
venda dos produtos):"Para nós (da Associação) vai ser muito complicado, porque o índio 
que entrega acha que vai receber pela quantidade que deu." 
'1 Eu espero que haja muito entendimento na venda dos produtos dos índios. Vamos conver - 
sar com o pessoal (os índios) para que haja muita união nesse sentido." 
11 Podemos estar criando uma cobra que vai morder a gente." 
110 problema do produto não é só o preço, mas também a dificuldade de transporte." 
1'Na região do Leonardo, o pessoal tem a visão diferente." 

-3.1.3. Carúzio - liderança dos Kayabi. Reside na Aldeia Sobradinho. Também está na diretoria 
daATIX. 

11 É possível produzir farinha para vender. Acho que dá para produzir de 40 a 50 sacos para 
teste." 
"Acho que os alimentos têm mais chance de venda." 

r: 

r=, 

r. 
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3.1.4. Moiowê - índio da aldeia Tuiararé. 
"Todos têm que dizer o que acham, não só o cacique." 
"Os indios não têm aproueitada os projetos que vêm de fora. (cita como exemplo um pro 
jeto de sementes da FUNAI). Temos que aproveitar esse projeto da AVA." 
"Chega de depender da FUNAI. Temos que ter recursos próprios." 
"Se a comunidade quer ter alguma coisa na vida, tem que trabalhar. Nós temos produt.os e 
temos terra." 

3.1.5. Muatari -cacique da Aldeia Tuiararé. 
"Concordei com o projeto (de comercialização) porque acho que vai diminuir as 
dificuldades." 
"Não estou gostando que o pessoal da AVA está deixando os índios sem nada para produzir'' 
(referindo-se aos equipamentos). 

3.1.6. Piauí - índio da Aldeia Tuiararé. 
"Gostaria que fizesse um projeto de apicultura." 

3.1.7. Aturi - monitor do Projeto Educação na aldeia Tuiararé. 
"Os brancos precisam entender que as coisas que têm no mato é para nós e para as crianças 
que vêm." 
"Nós entendemos o que os brancos falam de nós. Eles vêm atrás do que nós temos mas não 
sabem cuidar do que é deles. Depois, vêm dizer que o índio é preguiçoso. Se o índio não sou - 
besse trabalhar não poderia viver. O indio sabe levar a vida. Não é igual a vocês brancos que 
vêm aqui para atrapalhar a gente." 

3.1.8. Tacape Ani - mestre das peneiras na aldeia Tuiararé. Ensina os jovens. 
"Se produzir muitas peneiras, vai faltar material." 

. .,,,_ 

r- 

3.2. Os lkpeng {antigos Txicão) 
8.2.1. cacique Melobu 

"Queremos provar para os brancos que também trabalhamos e porque temos tanta terra." 
11 Estamos preparando para começar a comercialização. Já estamos construindo a casa de pro - 

. dução. Para este ano não vai ter produção para vender. Só ano que vem." 
,-, 

3.3. Os Trumai 
3.3.1. Cacique Ará - da Aldeia Terra Preta. 

1'No momento, não estamos pensando em produzir nada para vender. Vamos esperar funcio - 
nar para ver. Não podemos mais acreditar na conversa dos brancos porque já passaram mui - 
tos brancos por aqui prometendo melhorar a vida dos índios e nada aconteceu. Conheço a 
FUNAI desde pequeno e sempre ouvi promessas." 
"Para vender sem receber logo, eles (os índios) preferem vender diretamente" (referindo-se 
ao pagamento da produção pela Associação só após a venda. Os índios preferem re- 
ceber de imediato). · 

3.3.2. Cacique Kowó - da Aldeia Boa Esperança. 
"Acho certa essa idéia da AVA. Eles estão querendo que o inâio aprenda a fazer alguma coisa 
para ter alguma coisa para a comunidade." 
11Eu estou querendo entrar no projeto, mas até agora não temos material" (referindo-se ao 
material para o processamento de derivados da mandioca). 
"Tem que ter alguém da AVA para ensinar. Farinha, nós sabemos Jazer para o nosso consu - 
mo. Para vender, parece que temos que melhorar e, por isso, tem que vir gente nos ensinar." 

5 
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'' Estamos querendo trabalhar com polvilho. Se entrasse um trator e um arado para preparar 
a terra para a mandioca seria melhor, porque poderiamos trabalhar várias vezes na terra" 
(referindo-se à dificuldade de cultivar seguidamente em uma mesma parcela). 

3.4. Os Kamaiurá 
.- 8.4.1. Cacique Sucuri - da Aldeia Morená. 
• 

11 Estamos começando a abrir roça agora para produzir mandioca para a AVA." 
"Ano que vem vamos plantar banana, cana e outras coisas para vender.'' 
"Como o material atrasou muito, não começamos ainda a fazer o poluilho para vender. Agora 
vamos começar." 

:. 3.5. Os Yawalapíti 
"" 8.5.1. Cacique Aritana-grande liderança do Alto Xingu. Falou como representante dessa 
,.,.. região. 

(Quanto à preocupação de se estragar a cultura dos índios com os projetos de fora): 
"Tenros que tomar muito cuidado com isso." 
(Quanto à gestão financeira do projeto): ''Não dá para trabalhar tudo junto. Cada povo 
tem seu dinheirinho e isso tem que ser trabalhado separado." 
(Quanto ao projeto): "Todos nós (do Alto Xingu) estamos na espera. Não é que nós não 
querenws. O nosso medo é que fizemos um estoque de polvilho que foi levado até o limite do 
Parque e ficou ld. Depois começou a perder com ataque de ratos." 
"O artesanato aqui (na sua aldeia) só é Jeito quando o pessoal tem vontade de vender." 

,,. 3.6. Os Kalapalo 
,,..___ 3.6.1. Manuá Kalapalo - da aldeia 'Ianguro (a reunião foi realizada na aldeia Kalapalo). 

"Para vender polvilho, teremos que fazer ele mais limpo e mais fino. Não dá para 
usar nossa esteira para coar. Parece que para coar, além da esteira precisa de 

,---. passar por quatro sacos de pano." 

Foto 1. Reunião do povo Kayabi na Aldeia Tuiararé 

6 
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4. Avaliação do potencial de produção e 
comerclallzação de excedentes do PIX 
4.1. Análise crítica produto a produto 
4.1.1. A mandioca e seus derivados • 

A mandioca (Manihot esculenia Crantz), da familia Euphorbíaceee, é de origem brasilei 
ra, possivelmente do Brasil oriental tropical (Amazônia), de onde distribuiu-se, em direção ao 
norte, até as Antilhas, a América Central e o sul da América do Norte' e, para o sul, ao longo da 
orla atlântica, até o estuário do Prata. (Conceição, 1987). 

Ao chegarem ao Brasil, os portugueses encontraram a mandioca sendo usada e culti 
vada pelos povos nativos. 

A produção anual de mandioca no Brasil está em tomo de 46 milhões de toneladas, 
ocupando cerca de 3 milhões de hectares. A produtividade média está em tomo de 17 tonela 
das por hectare, sendo esses dados de 1985, segundo Conceição (1987). 

O principal derivado da mandioca é a farinha, consumida em todo o país. Nas Regiões 
Norte e Nordeste, chega a constituir a principal fonte de energia. O consumo total de farinha 
em 1981 foi de 5,6 milhões de toneladas, sendo que, per capita, chegou a 55,9 kg/ ano (MA, 
SNA, CTNP, 1981). Segundo Nobre (1976), citado por Conceição (1987), de 1961 a 1970, a pro 
dução se expandiu 5% ao ano (indo de 3,2 milhões para 5,2 milhões de toneladas) nesse perío 
do. A disponibilidade per capita foi de 41 kg/ habitante/ ano. 

A mandioca é colhida para processamento entre 18 a 24 meses após o plantio. Sua 
composição aproximada pode ser verificada nas Tabelas 1 e 2. 

Tabela 1. Composição média aproximada da mandioca 
Componente % 

Umidade 61,00-66,00 
Amido 20,00-34,00 

Proteínas 1,00-1,50 
Gorduras 0,18-0,24 
Açúcares 0,50-1,00 
Fibras 0,70-1,06 

Cinzas(*) 0,60-0,90 
(*) As cinzas apresentam principalmente sais de cálcio, fósforo e ferro. 

Tabela 2. Composição média aproximada de vitaminas 
do complexo Bem 100 g de mandioca 

Vitamina Quantidade (mg) 

TI a mina 
Riboflavina 
Nicotínamída 

0,26 
0,07 
2_,_20 

Quanto à toxidez, as variedades quer bravas ou mansas contêm um glícosídeo, mani 
hotoxina ou manotosídeo, cujo aglicon é o ácido cianídrico. As bravas o contêm em qualquer 
estágio e as mansas somente em estágio de desenvolvimento incompleto e em pequena pro 
porção. Por ação enzimática, o glicosídeo libera o ácido cianídrico, o qual pode atingir 0,2% ou 
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mais nas variedades bravas. O calor elimina o ácido cianídrico, mas o tempo de cozimento de 
ve ser diretamente proporcional à quantidade de glícosídeo. A água que escorre da prensagem 
da mandioca pode matar pequenos animais (aves, porcos, etc.), e até mesmo crianças são enve 
nenadas ao comerem, incidentalmente, ramos ou massa de mandioca que não esteja cozida ou 
tostada. Alguns autores relatam a morte de animais de maior porte (gado vacum) contamina 
dos pelo ácido cianídrico da mandioca. No entanto, segundo Carneiro (1976), a ação enzimáti 
ca que libera o ácido cianídrico somente começa a operar depois que as raízes são extraídas do 
solo e expostas ao ar. 

Os tipos de farinha consumidos nas diferentes regiões do Brasil são bastante diferenci 
ados. No Norte do país, preferem-se as farinhas do grupo d'água. No Nordeste e no Sul, as do 
grupo seca são as mais apreciadas (ver Anexo 4). Dentro desses grupos, existem preferências 
específicas em cada centro consumidor, o que induz a diferentes comportamentos de preços 
em uma mesma época, de acordo com a oferta de cada farinha, (MA, SNA, CfNP, 1981). 

O documento Normas de identidade, qualidade, embalagem, armazenamento e transporte da 
farinha de mandioca (MA, SNA, CTNP, 1981), aprovado pela Portaria Ministerial nº 244, de 
26/10/1981, mais o documento de mesmo titulo, aprovado pela Portaria nº 554, de 
30/08/1995, estabelecem a normalização para comercialização da farinha de mandioca (ver 
Anexo 4). 

Além da farinha de mandioca, os seguintes derivados podem também ser obtidos: bei 
ju, polvilho doce, polvilho azedo, fécula, tapioca, raspas, farinha de raspas. Há, ainda, outros 
derivados, dos quais não nos ocuparemos no presente relatório pois são de tecnologia sofisti 
cada, não interessando aos povos do PIX: glicose, xarope de glicose, dextrinas, xaropes de dex 
trinas, gomas, etanol, butano}, acetona, etc. Passaremos, agora, a apresentar uma rápida descri 
ção dos produtos de maior interesse no que concerne ao PIX. Essas informações foram obtidas 
em documento não-datado, mimeografado; de autoria do prof. Leme Júnior, da ESALQ-USP . 

-- 

. ,.-.. 

,,- . 4.1.1.1. Farinha de mandioca 
A) Processo industrial 

Entende-se por farinha de mandioca o produto obtido de raízes provenientes de plan 
tas da família das euforbiáceas, gênero Manihot, tratadas por processo tecnológico adequado, 
esquematizado no Quadro 1 e descrito a seguir. _,.___ 

, I 

Quadro 1. Processo industrial para obtenção da farinha de mandioca 

COLHEITA RESFRIAMENTO - MOAGEM - 

t f • LAVAÇÃO TORRAÇÃO PENEIRAÇÃO 

• t t 
DESCASCAMENTO 2• RALAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

• t t 
RALAÇÃO - PRENSAGEM ARMAZENAMENTO - r: 

8 



,,.- 
,..-., 

r 

r: 

. r 

,,-._ 

r: 

r: 

-- 

1 
Estamos considerando, aqui, o processo industrial como normalmente é executado. 1 

Existem sistemas mais artesanais que, no entanto, utilizam maquinário que, mesmo rústico, fa 
cilita muitas das etapas do processo, como descascamento, ralação, prensagem, etc. Como vere 
mos mais adiante, o processo adotado no PIX é bastante primitivo, praticamente todo manual. 

Descreveremos, agora, cada uma das etapas. 
a) Colheita 

Deve ser realizada, preferencialmente, entre 16 e 20 meses após o plantio. O processa· 
mento deve iniciar-se, no máximo, 36 horas após a colheita, caso contrário começa a ocorrer a 
deterioração da mandioca. 
b) Lavação 

É feita em lavador, que, muitas vezes, faz também o descascamento. É necessária para 
retirar a terra e as pedras aderidas às ramas. Freqüentemente, esses materiais chegam a consti 
tuir 5% do peso da matéria-prima. 
c)IJescasca111.ento 

Essa operação deve ser completa, retirando-se a película parda e a casca branca, que é 
rica em substâncias tóxicas. Se conservadas, o produto ficará escuro. 

Existem lavadores/ descascadores mais complexos, com ação em dois estágios, e ou 
tros mais simples, constituindo-se de um cilindro suspenso, que gira a 18-20 rpm. Durante esse 
movimento, as raízes recebem jatos d'água. Dentro do cilindro, existem sarrafos, e os choques 
dos ramos como esses sarrafos e com outros ramos liberam a película parda e a casca branca. 
d) Ralação 

Para a fabricação da farinha, a ralação é a seco (para o amido, é úmida) . 
O ralador mais comum é o tipo que consta de um cilindro, geralmente de madeira, on 

de estão presas lâminas de serras, dispostas longitudinalmente. O conjunto é protegido por um 
cofre metálico que tem no poste superior uma moega. As serras devem ser de aço resistente. 

O rendimento está ligado à velocidade do tambor, ao seu diâmetro e à distância entre 
ele e a base da moega. 
e) Prensagem 

· Cerca de 60% da raiz da mandioca é constituída de umidade, que deve ser retirada pa 
ra facilitar a torração. Na indústria usam-se prensas manuais, de parafuso, de catraca ou hí 
dráulicas, que são mais eficientes. 

Quanto mais rápida for feita a prensagem após a ralação, melhor, pois existem subs 
tâncias que podem oxidar e escurecer o produto. Cerca de 20% a 30% da umidade deve ser re 
tirada na prensagem. Para isso, pressão exercida deve ser de 25 a 30 kg/ cm2• 

f) 2ª ralação 
Serve para desfazer os blocos resultantes da prensagem. É realizada por uma 

esfareladeira compota de serras. 
g) Peneiração 

Ao ser realizada, permite a passagem de partículas menores de polpa, retendo pedaços 
de casca e raiz. 
h) Torração 

É realizada ~m fomos especiais que podem ser: 
uma chapa de ferro sobre uma fornalha, a fogo direto; 
cilíndrico; 
tipo planetário . 

• 
• 
• 
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O mais comum, em sistemas semi-artesanais, é o tipo planetário, constituído de uma 

chapa de ferro ou cobre, circular e côncava, disposta sobre uma armação circular, sob a qual é 
feito o aquecimento (lenha ou óleo combustível). Possui um eixo central onde está uma peça 

- móvel que gira, revolvendo a massa para impedir que ela queime. O fogo deve ser brando. 
i) Resfriamento 

Pode ser feito num cilindro oco, que gira em posição levemente inclinada. É necessário 
para que os torrões possam se desfazer ao serem triturados na etapa seguinte ao invés de fica 
rem amassados. A goma endurece ao esfriar, permitindo a trituração. 
j) Moagem 

É feita em moinhos comuns, de ferro, constando de dois cilindros acanalados, girando 
um próximo ao outro, sendo a distância entre eles variável para proporcionar maior ou menor 
energia de esmagamento. 
k) Peneiração 

Oitenta e quatro por cento da farinha torrada deve passar por seções com crivos de 0,2 
a 1 mm de diâmetro. 
1) Classificação 

Deve ser feita, pelo menos, em três tipos: grossa, média e fina. 
O rendimento é de aproximadamente 25% a 30%, ou seja, a partir de 100 kg de mandi 

oca, pode-se produzir 25 a 30 kg de farinha. 
A composição da farinha pode variar, mas, em média, ela é considerada conforme 

mostra a Tabela 3. 

Tabela 3. Com posição média da farinha de mandioca 
Componente % 
Fécula (amido) 

Proteínas 
Celulose 

Não-nitogenados 
Cinzas 

Umidade 

75,00 a 76,50 
1,10 a 1,35 
5,20 a 5,50 
2,85 a 4,67 
1,10 a 1,15 

12,50 a 13,50 

B) Processo do PIX 
No PIX, a mandioca constitui, sem dúvida, o principal produto agrícola cultivado e a 

mais importante fonte de carboidratos (energia), para a população que lá habita. 
O processo de produção da farinha de mandioca no PIX é extremamente rüstico, pri 

mitivo mesmo. Quando se fala em produção de farinha de mandioca artesanal, logo pensamos 
nas casas de farinha construídas pelos portugueses desde o início da colonização, ainda hoje 
funcionando em muitas regiões, com energia hidráulica e outras a diesel ou elétrica. Mesmo 
esse sistema conta com uma série de implementos, já descritos (descascador, prensa, torrador, 
etc.), que os povos do Xingu não têm. A produção de farinha de mandioca é um processo ma 
nual árduo, lento e pouco produtivo, mas cultural, no qual impera a ação feminina. Os homens 
se ocupam da roça: desmatamento, queima, plantio e capina. A partir da colheita, entra o ele 
mento feminino, sendo que desde mulheres, raparigas e até mesmo meninas participam do 
processo de produção da farinha, esquematizado no Quadro 2 e descrito a seguir. 
a) Colheita 

Feita com o uso de implementos como um bastão de madeira fina e de ponta afiada, 
que é usado para liberar as raízes do solo. 
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Quaâro 2. Processo-para-obtenção-da farinha-·deinandioca no PIX 

COLHEITA 

• TANSPORTE ARMAZENAMENTO 

+ t 
LAVAÇÃO ESFRIAMENTO 

+ f 
DESCASCAMENTO TORRAÇÃO MANUAL 

+ t 
RALAÇÃO MANUAL - PRENSAGEM - (TIPITI) 

b) Transporte 
Feito em cestos de palha, normalmente levados sobre a cabeça. 

e) Lavação 
Manual, retirando-se a terra. 

d) Descascamento 
É feito raspando-se a casca da rama. Em algumas aldeias, observamos que são utiliza 

dos pedaços de latas de alumínio (normalmente a parte superior ou inferior de latas de cerveja 
ou refrigerante). Nesse processo, boa parte da casca branca interior permanece, ao contrário do 
que ocorre no processo industrial. 
e) Ralação 

É manual, feita em ralador de metal ou noutro de madeira, no qual estão espinhos de 
buriti, afiados com dentes de piranha. 
f) Prensagem 

O tipiti usado pelos povos do PIX é diferente daquele usado pelos caiçaras do litoral 
brasileiro. Normalmente, estes últimos utilizam um tipiti que é um tipo de cesta, onde a massa 
úmida é colocada e, depois, prensada numa prensa de madeira, tipo parafuso. No PIX, o tipiti 
é um instrumento de palha fina e comprido, onde se coloca a massa e se estica bastante, pren 
dendo-o em uma árvore ou suporte qualquer. Isso provoca a prensagem da massa. 
g) Torração 

Normalmente, é feita em recipientes de barro não muito grandes. Vimos tachos de tor 
ração semelhantes àqueles das casas de farinha apenas numa Aldeia. Noutras Aldeias, a com 
pra desse tacho era uma reivindicação, assim como a de outros implementos. O recipiente é o 
mesmo utilizado para fazer o beiju. 
h) Esfriamento/armazenamento 

A farinha, após torrada, é armazenada em gamelas, potes de cerâmica ou sacos de 
plástico. 
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Foto 2. Menina Ikpeng raspando mandioca 
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Foto 3. Mulher Suyá ralando mandioca 

r: 
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Foto 4. Secagem de mandioca (em cima) e polvilho -Aldeia Yawalapíti 
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: Foto 5. índio Suiá mostrando polvilho Foto 6. índio Suyá mostrando beiju 

r: 
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Avaliação do potencial de comercialização da farinha de mandioca produzida pelo PIX 
Como já ficou claro anteriormente, a farinha de mandioca produzida no PIX teria difi 

- culdade de ser aceita no mercado consumidor, dadas as condições em que é produzida. 
No processo de produção, não existe a 2ª ralação, nem a moagem, nem a peneiração/ 

,. classificação. Formam-se grânulos bastante duros que não se quebram ao serem pressionados 
,---. entre os dedos. Esses grânulos, formados pelo endurecimento da goma, seriam eliminados 
,..... quando da moagem. 

Essa farinha pode se adequar ao mercado local do PIX pois, na Região Norte, o seu 
consumo é comum, o que não ocorre nas Regiões Sul e Nordeste. Ou seja, os consumidores 

r-, não aceitam esse tipo de farinha. 
Avaliação econômica do potencial de comercialização da farinha de mandioca do PIX 

Para realizar-se um estudo de viabilidade econômica, o insumo fundamental é a infor 
r"" mação. Dados sobre produção, produtividade, índices, etc. são necessários. Tivemos grande 
,. dificuldade em coletar essas informações, quando de nossa estada no PIX, mas, para efeito de 
,,,_ avaliação econômica da viabilidade de comercialização da farinha de mandioca produzida no 
,..... PIX, vamos lançar mão de um artifício, explicado a seguir. 
r- Sabemos que boa parte da mandioca consumida não é exatamente sob a forma de fari- 

. nha, mas também de polvilho, para fazer o beiju (cujo processo de produção descrevemos 
' mais adiante). No entanto, para facilitar a análise, vamos considerar que todo o consumo fosse 

sob a forma de farinha. 
r> Segundo informações colhidas no PIX com Canízio Kayabi (Aldeia Capivara) e com 
r> Yonkonberi Suyá (Aldeia Suyã-Missu), o consumo da farinha de mandioca (aqui consideran- . ~ 
,.. do-se a farinha propriamente dita e o polviho) é de cerca de um saco (50 kg) em 25 dias para J ;] 
,,-- uma familia de oito pessoas. Isso daria 1,25 saco de farinha por mês (30 dias). Como na Aldeia ;. 

· Suyá vivem 208 habitantes, pode-se estimar um consumo mensal de 32,5 sacos de 50 kg e anu- ·J. 

r- al de 390 sacos ou 19.500 kg ou, ainda, 19,5 t. -~ { .'.J 
--- Para o PIX como um todo, podemos considerar o consumo de 6.714,4 sacos/ ano ou < ... ~ 3' 
,.. 335.719 kg ou, ainda, 336 toneladas de derivados da mandioca. Esse dado~ importante pois j ;:~ 
,,....... permite uma noção do consumo no PIX para que se possa ter uma idéia de um possível exce- ; 
,,..... dente comercializável. ( 

Consideraremos, então, um suposto excedente comercializável equivalente a um au 
,,_... mento de 50% na produção atual de derivados da mandioca, que cobre as necessidades dos 

povos do PIX. 
Produção atual para consumo = 336 t/ano 
Produção para comercializar (50% de aumento)= 168 t/ano 

Então, temos que essas 168 t dariam, no mercado do Rio de Janeiro, o equivalente a R$ 
r> 33.600,00, conforme o seguinte cálculo: 

168.000 kg x R$ 0,20 (preço por kg) = R$ 33.600,00 
Tal valor não inclui os custos com o frete. Considera-se que o frete de 1 kg de mercado 

.,,..... ria do norte de Mato Grosso até o Rio de Janeiro custaria R$ 0,10. Dessa forma, para transpor 

.- tar as 168 t, ou 168.000 kg, até o Rio de Janeiro, seriam gastos R$ 16.800,00. Como o preço obti 
,,.... do pela venda da farinha seria de R$ 33.600,00, se subtrairmos o valor do frete, teremos: 

R$ 33.600,00- R$16.800,00 = R$16.800,00 

,,--. 

Esse seria, portanto, o valor obtido com a venda do produto, já com o transporte. 
Se considerássemos (hipoteticamente, pois sabemos que não serianecessariamente 

.,..... assim) que todos os 17 povos do PIX houvessem contribuído com a mesma quantidade de 
farinha para a produção dessas 168 t, teríamos que dividir o dinheiro obtido por 17: 

rr- 

R$ 16.800,00 + 17 = R$ 988,24 
Essa seria, então, a quantia que caberia a cada um dos povos. 
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Podemos concluir que, do ponto de vista econômico mercadológico: 
é inviável, economicamente, vender farinha de mandioca no mercado do Rio de Janeiro 
(por extensão, também nos de São Paulo e Belo Horizonte); 
existe potencial para comercializar no norte de Mato Grosso, em cidades próximas ao PIX, 
nas quais o hábito alimentar aceita o tipo de farinha produzida pelos povos indígenas; 
para comercializar essa farinha em pacotes pequenos (no varejo) fora do Mato Grosso, se- 
ria necessário obter o SIF (Selo de Inspeção Federal), o que seria muito difícil, dadas as 
condições de manuseio e higiene em que ela é produzida; 
comercializar no atacado (sacos de 50 kg) seria possível, desde que se conseguisse estabe 
lecer um representante comercial local (nas cidades onde será feita a comercialização), 
que se encarregaria de embalar e comercializar o produto. 

Mercado alternativo 

• 

• 

• 

• 

O mercado alternativo pode ser considerado de muitas formas, mas pelo menos três 
merecem ser destacados: 
• o mercado de produtos naturais, para alimentação vegetariana natural, macrobiótica ou 

ainda dietética; 
• o mercado de delicatessen, mais sofisticado; 
• o mercado "solidário", com cunho social/ cultural. 

,,... No mercado natural e de delicatessen, a farinha do PIX não tem chance de ser comercia- 
lizada, em função de seu aspecto visual e sua textura mais grosseira, que não são aceitos nes 
ses mercados. 

No mercado "solidário", seria possível obter-se alguma renda, com agregação de valor 
através de uma embalagem artesanal, com rótulo explicativo dos povos do PIX. No entanto, as 
quantidades possíveis de serem escoadas nesse mercado seriam muito pequenas, e o baixo va 
lor da farinha de mandioca, mesmo agregando-se um valor "social-solidário", não compensa 
ria. Por outro lado, na Europa e nos EUA não existe hábito de consumo de farinha de mandio 
ca como se dá com o café, produto vendido com a marca Campesino no mercado "solidário" pe 
la Fundação Max Avelar, na Europa. 
Conclusões gerais sobre a produção e a comercialização de mandioca no PIX 

Em que pesem as variáveis econômicas que, por si só, já condenam a produção da fari 
nha de mandioca para a comercialização, cabem ainda outras observações gerais sobre essa 
questão. 

A rigor, não existe excedente do produto para comercialização. Segundo Carneiro 
(1976), havia um aparente excedente de produção de mandioca entre os Kuikuro que, na ver 
dade, servia para cobrir eventuais perdas excessivas, causadas por porcos do mato ou formi 
gas, além de prevenir possíveis frustrações futuras. 

Segundo Lima (comunicação pessoal), os índios Juruna e em geral no PIX, constumam 
manter aparentes excedentes que se destinam a trocas interpovos, mantendo um clima de ami 
zade e boa vizinhança, já que, até os anos 50, esses povos combatiam valentemente entre si em 
guerras e lutas. 

Outro aspecto é que o aumento da produção de farinha de mandioca vai impor um 
acréscimo de trabalho, o que levará os povos do PIX, especialmente as índias (velhas, jovens e 
meninas), a uma sobrecarga insuportável de trabalho, visto que, por uma questão tradicional/ 
cultural, a produção de farinha de mandioca, Polvilho, Beiju, etc. faz parte exclusivamente do 
universo feminino. 

A possível tecnificação da produção da farinha de mandioca, dado o prinútivismo do 
processo, praticamente todo manual, traz um provável problema. 
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Os antropólogos (segundo Lima, em comunicação pessoal) utilizam o conceito de fato 
r: social total para se referirem ao complexo sistema estabelecido pelos povos indígenas em tor 
,,... no da aplicação de conhecimentos produtivos. Quando um elemento do processo é alterado, 
,,--- os índios normalmente abandonam a produção, não retornando à tecnologia anteriormente 
r: utilizada. O referido autor citou o exemplo da cerâmica dos Kayabi. Devido à mudança desses 
,,.... índios para o PIX e a conseqüente modificação do tipo de argila disponível, eles deixaram de 

produzi-la. Isso levanta uma séria preocupação pois, ao se alterar tecnologicamente o processo 
~ de ralação ou descascamento da mandioca, ao quebrar-se um dos implementos introduzidos, 
, simplesmente pode haver o abandono da produção ou sua redução num nível insuficiente pa- 

ra alimentar adequadamente os habitantes do PIX, o que hoje ocorre com certa folga. 
,---- Deve-se tomar extremo cuidado com essa questão pois pode-se cometer um enorme 
,,..... equívoco ao se tentar aumentar a produção de farinha de mandioca ou de outros derivados 
.---.. dessa planta, levando-se os povos do PIX a uma "camponização" e empobrecimento. A prática 
r: de produção da mandioca é milenar e não é apenas uma técnica: está ligada a todo um contex 
r: to histórico/ místico/ cultural que não se deve tentar alterar. Em principio, dados os fatores 
~ condicionantes econômicos e comerciais relativos ao tipo de farinha e de polvilho, esses pro 
,,_ dutos deveriam ser mantidos como produção de subsistência, pois representam 80% das ne- 

cessidades alimentares desses povos, tendo ainda um valor cultural que supera em muito o 
,,.... baixíssimo valor econômico que poderiam obter fora do PIX. 

O bom estado nutricional dos povos do PIX se deve, em parte, à farta disponibilidade 
de derivados da mandioca. Convém não estimular a comercialização desses produtos, sob o 

,,.... risco de romper esse frágil equilíbrio que tem permitido uma sobrevivência digna (e auto-sus 
r: tentável), melhor, inclusive, que a de boa parte dos pequenos agricultores, camponeses, sem 
,__ terra ou assalariados rurais do Brasil. 
~ Por fim, resta ainda a questão ambiental, pois aumentar a produção para a obtenção 
,,......_ de excedentes comercializáveis de derivados da mandioca colocará a necessidade do aumento 
~ 

1 
da exploração dos recursos naturais no PIX. O sistema agrícola adotado é do tipo agricultura 

,- itinerante ou shifting cultivation ou ainda slash and burn agriculture. Segundo informações levan 
,,.... tadas, é necessário aguardarem-se 30 anos para se retornar a um mesmo local, o que faz com 

que a área necessária para o cultivo de uma aldeia tenha que ser multiplicada por 30. Dessa 
forma, como para alimentar os povos do PIX é necessária uma produção anual de 336 t, e con 

,,--- siderando-se os dados de produtividade de Carneiro (1976), para o povo Kuikuro, temos cerca 
,,...... de 16,44 t/ha/ ano. Assim, seriam necessários 20,43 hectares cultivados por ano para alimentar 
,,- os habitantes do PIX. No entanto, como cada hectare produzindo necessita de cerca de 30 em 
,- pousio, temos que multiplicar por esse número. Portanto, 20,43 hectares x 30 = 612,9 ou seja, 
~ 613 hectares devem estar vinculados à mandioca em plantio, em produção ou em pousio. 
,,--.. Um aumento de 50% da produção para comercialização necessitaria de mais 10,22 ha 
~ em produção por ano, mais 307 ha envolvidos com a cultura. Isso daria um total de 920 ha. 
,,--- Uma vez que as áreas agricultáveis devem estar próximas às aldeias e que na época das chu- 

vas boa parte delas fica alagada, deixando de ser produtiva, consideramos que o aumento da 
,- produção poderá levar a um desequilíbrio no frágil ecossistema, acarretando-uma diminuição 
,-- da produtividade, que hoje mostra-se boa. 
,,,---. Os solos são em geral latossolos, associados a areias quartzosas ou a podzólicos. São 
,,--- solos distrõficos, pobres em bases trocáveis, ácidos e com baixos teores de matéria orgânica e 
,,..._ nitrogênio. Por isso, necessitam de tantos anos de pousio para sua recuperação. A derrubada 
,- da mata e a intensificação do uso desses solos, com a diminuição do pousio, levará, certamen 
-~ te, a uma acelerada diminuição da fertilidade e à queda na produtividade da mandioca. Isso 
,,,.... pode levar à necessidade de adoção de técnicas agrícolas estranhas aos indígenas, com o uso 
,,..._ de fertilizantes minerais e pesticidas, o que, evidentemente; não recomendamos. 
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Atualmente, estão disponíveis técnicas agroecolõgícas, como a agrossílvícultura, que 
têm dado ótimos resultados em diversos países do mundo (África, Ásia, América Latina), in 
clusive no Brasil. Entretanto, a adoção dessas técnicas pelos povos do PIX exigiria um acompa 
nhamento técnico especializado que, em nossa opinião, somente para produzir derivados da 
mandioca, não valeria a pena. Seriam, por outro lado, interessantes para a diversificação da 
produção, melhorando a dieta e talvez trazendo alguns produtos cujos excedentes seriam me 
lhor comercializáveis que os subprodutos da mandioca. 

É interessante notar que diversos povos indígenas dominavam - e ainda dominam - 
a arte da agrossilvicultura, muito antes dela existir como ciência. Ver, por exemplo, Posey 
(1986a), em Ribeiro, B. G. (coord. 1986). Segundo esse mesmo autor, solos férteis, como a "terra 
preta" da Amazônia, poderiam ter origem antropogênica, isto é, indígena. 

4.1.1.2. Polvilho 
A água resultante da prensagem da massa da mandioca ralada para obtenção de fari 

nha contém cerca de 5% a 7% de fécula em suspensão, além de sais em solução. 
Como a mandioca apresenta cerca de 60% de umidade, ou seja, em 100 kg de raízes, 

60 kg são constituídos de água e desta, cerca de 5% a 7% é fécula em suspensão, então 100 kg 
de mandioca devem produzir, aproximadamente, 5 kg de polvilho. 

Essa água, resultante da prensagem, é colocada em tanques ou cochos de madeira para 
sedimentar, retirando-se então o líquido sobrenadante. Industrialmente, lava-se por várias ve 
zes com água limpa, com um volume de água dez vezes maior que o de amido, deixando-se 
sempre decantar até retirar-se outra vez o sobrenadante e trocar-se a água. Ao final do proces 
so, obtém-se o chamado polvilho doce. A fécula de mandioca é um produto obtido da mesma 
forma, só que com um número maior de purificações. 

O polvilho azedo é obtido se for trocada a água apenas uma vez, deixando-se fermen 
tar por cerca de 15 dias (ou mais). O produto apresenta cheiro e gosto azedos devido à fermen 
tação butírica. Esse cheiro é bem característico e, para muitos, desagradável. 

Deve-se proceder a secagem ao sol ou em estufas, para o armazenamento e embala 
gem. Esses derivados são largamente utilizados na culinária brasileira para o preparo de bolos, 
biscoitos, pães de queijo, etc. Alguns desses produtos exigem o polvilho azedo para que bons 
resultados sejam obtidos (Leme Júnior, s. d.), 
A) Produção de polvilho no PIX 

Grande parte da mandioca do PIX (pelo menos nas áreas em que estivemos) é consu 
mida sob a forma de beiju, que vem a ser um produto feito com a mistura da massa da mandi 
oca com o polvilho. 

O polvilho é produzido passando-se a massa da mandioca por uma esteira de palha, 
que permite a passagem de uma fração mais fina. Essa esteira é colocada sobre uma panela 
grande, e os índios passam as mãos sobre a massa, jogando água sobre ela para que escorra. A 
parte que permanece em cima, mais grosseira, será embolada com as mãos, formando uma 
massa compacta, com formato semelhante ao pão de forma, que será colocada para secar sobre 
suportes de madeira. 

O material que passou pelas frestas da esteira decantará no fundo da panela e, após a 
retirada do líquido sobrenadante, será também colocado para secar, no mesmo local onde já 
está a massa mais grosseira. Esse material mais fino (polvilho), é retirado cortando-se ao meio, 
no fundo da panela (lembra um grande pedaço de queijo branco). . 

O polvilho pode ficar durante muito tempo (meses) secando no inverno (época em que 
praticamente não ocorrem chuvas e que pode ir de abril a outubro). Quando se quer fazer bei 
ju, para comer com peixe, simplesmente pega-se uma porção de polvilho e outra da massa 
mais grosseira, pila-se num pilão, mistura-se com um pouco de água e coloca-se numa grande 
forma de barro sobre o fogão, obtendo-se um produto que lembra uma grande massa de pizza, 
com aspecto algo úmido e mole. 
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Os povos usam comer esse alimento como se fosse uma espécie de panqueca, com o 
peixe colocado dentro do beiju. 

Notamos que o grau de umidade do beíju, assim como sua espessura, variava de 
povo para povo. Não sabemos se essa variação é constante, ou se depende de quem. o está 
produzindo. 
B) Comercialização do polvilho 

Cabem, aqui, as mesmas e extensas observações que realizamos ao analisar a comerci 
alização da farinha de mandioca. Não vamos repeti-las. 

Embora o polvilho obtenha melhor valor no mercado (R$ 0,44/ kg), o produto produzi 
do no PIX deixa a desejar com relação à textura, que é muito grosseira para determinadas recei 
tas, como a do pão de queijo, que "emborracha", não crescendo como normalmente acontece. 

Outro problema são as exigências sanitárias. O produto industrial deve ser lavado 
diversas vezes com água limpa, o que, nas condições do PIX, é muito difícil. A água é trazida 
dos rios, sendo carregada em baldes. 

Acreditamos que o melhor destino do polvilho produzido no PIX é alimentar os povos 
que lá habitam. Não há destino mais nobre do que esse, que vem sendo cumprido a contento. 
Competir no mercado com o polvilho produzido no centro-sul do país, em condições extrema 
mente mais favoráveis, não tem o mínimo sentido. 

,. 4.1.2. Banana passa 
Dentre os produtos agroextrativistas que observamos no PIX, um dos que mais cha 

r: • mou a atenção foi a banana passa, devido às condições altamente ecológicas e sustentáveis em 
que é produzida, embora ainda em pequeníssimas quantidades. Essa é uma importante inicia 
tiva da AVA, que deve ser apoiada e incentivada. 

A banana (Musa sp.) é uma planta altamente adaptada às condições do PIX e, apesar 
de exigir solos relativamente férteis, ricos em matéria orgânica, encontra diversos locais no 
Parque onde pode ser explorada. Seu sistema reprodutivo, por brotação, formando o que se 
chama de "família", permite a organização da produção e a manutenção do cultivo por muito 
tempo.Além disso, o sistema de secagem, usando energia solar, é também altamente eficiente, 
do ponto de vista energético, e muito apropriado ecologiacamente. 

Como se trata de uma atividade nova, estranha aos povos do PIX, pode ser introduzi 
da, como vem ocorrendo, sem causar muitos problemas, pois não existem tradições culturais 
em torno dessa produção que possam vir a ser desestruturadas. 

Outro aspecto interesante é que, em geral, os jovens estão assumindo essa tarefa, o que 
pode, com o passar do tempo, torná-la parte dos sistema de produção de seus povos. 

Além de ser um produto de bom potencial de comercialização e ecologicamente 
correto, a banana passa constitui ótima opção e alternativa alimentar aos próprios habitantes 
do PIX, pois pode ser armazenada por longo tempo, ao contrário da banana natural que, após 
o amadurecimento, deve ser rapidamente consumida. Em nossa visita ao PIX, pudemos 
constatar que tem havido ótima aceitação da banana passa como produto alimentar. A Tabela 4 
confirma suas ótimas condição nutricionais. 

.~ 

4.1.2.1. Informações básicas sobre a produção de banana passa 
Sendo a banana natural um produto sujeito à rápida deterioração, são necessários pro 

cessos de preservação, que podem ser assim divididos: 
• tratamento com água salinizada e secagem natural ou com luz artificial (infravermelho); 
• secagem natural com luz solar; 
• secagem em secadores mecânicos, usando-se eletricidade; 
• secagem usando-se energia de biomassa (lenha); 
• secagem usando-se gás (GLP ou biogás). 
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Tabela 4. Composição química da banana passa ( por 100 g) 
Componente I Quantidade 
Calorias 1 292 cal 
Água 13 a 15% 
Proteínas 
Lipídeos 
Glicídeos 
Enxofre 
Fósforo 
Cloro 
Sódio 
Potássio 
Magnésio 
Cálcio 
Ferro 
Zinco 
Manganês 
Cobre 
Ácido ascórbico (vitamina C) 
Ácido nicotínico 

4,0% 
1,2% 
66,0% 
36mg 
90mg 
300mg 
9mg 
1.140mg 
105mg 
21mg 
1,80 mg 
2,60 mg 
2,60 mg 
0,66 mg 
3,59 mg 
2,90m 

Fonte: IFAC, Paris, FAO-IG/WG,88, 8 Abril,1971. 

• 
As fases do processamento da banana passa são as seguintes: 

tratamento da fruta antes da secagem; 
• condução da secagem; 
• embalagem e apresentação; 
• aparelhamento. 

Ver na parte referente às Normas para Comercialização. Classificação e Fatores de Qualidade 
e Acondicionamento, o que se aplica no caso da banana passa. 

O Quadro 3 ilustra o processo de secagem da banana passa, independentemente do ti 
po de secagem. 

A secagem é feita em túnel de ar quente, a uma temperatura de 70° C, durante 12 ho 
ras, deixando-se o produto com 20% de umidade final. 

A embalagem é de celofane ou plástico, em pacotes de 100 g a 250 g, acondicionados 
em caixas de madeira ou papelão. 

A desinfecção é para prevenir o aparecimento de problemas com insetos e 
microrganismos. 

4.1.2.2. Algumas informações sobre as etapas do processo industrial 
A) Descascamento 

As bananas são descascadas manualmente, com cuidado para não ferir a polpa. Não se 
conhece, até o momento, máquinas para o descascamento mecânico. 

As frutas podem secar inteiras, cortadas longitudinalmente ou ainda em rodelas. 
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Quaâro-3-:-Fluxograma da produção de banana passa 

.. 

RECEBIMENTO 

t 
ARMAZENAMENTO 

t 
AMADURECIMENTO 

• SELEÇÃO 

t 
DESCASCAMENTO 

+ 
PRé-TRATAMENTO ~ 

Todo material que entra em contato com as frutas na secagem deve estar limpo e 
seco. Os utensfilos e os vasilhames utilizados devem ser de aço inoxidável para evitar que a 
polpa adquira uma coloração escura, depreciando o produto final e conferindo-lhe sabor 
desagradável. 
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B)Secagem 
Quando a luz solar for suficiente para produzir uma temperatura média de 38° C den 

tro da câmara durante o dia, o tempo necessário para a secagem será de cerca de dez dias, e as 
bananas deverão ser viradas somente uma vez. Quando a temperatura for de apenas 21 a 26° 
C, haverá necessidade de virarem-se as frutas duas ou três vezes nesse mesmo período de dez 
dias. 

l 

1 

O excesso de exposição à luz solar resultará em um produto marrom escuro, completa 
mente seco, semelhante ao couro, que será difícil de ser consumido. 

Em alguns casos, usa-se luz artificial para a secagem, mantendo-se a temperatura de 
35° C com lâmpadas infravermelhas, distantes 0,3 m das bananas, por cinco dias. É preciso que 
as frutas sejam viradas pelo menos duas vezes. 

Seja com luz solar ou artificial, as bananas apresentam uma redução de volume de cer 
ca de 50% e um sabor doce após o processo de secagem. 

Cornejo et al. (1991) desenvolveram, na EMBRAPA- CTAA, um secador solar para fru 
tas que não usa energia suplementar de lâmpadas, mas sim de GLP em botijões de 13 kg. É um 
modelo sofisticado, em certo sentido, mas, como usa a energia solar e GLP (acessível em qual 
quer parte do país) e não permite o contato direto da luz solar com as frutas, produz uma ba 
nana passa de ótima qualidade. Usa temperatura mais elevada e exige menos tempo de seca 
gem. 

Esses autores apresentam os seguintes dados com relação ao desempenho de seu 
equipamento: 
• a temperatura do ar de secagem no interior do gabinete é de 65° C; 
• o ar úmido é retirado através de uma turbina eólica; 
• possui quatro bandejas que podem secar 40 kg de bananas descascadas; 
• a umidade final do produto é de 25%; 
• 40 kg de banana in natura produzem 13 kg de banana passa (rendimento de 32,5% ); 
• gasta 5 kg de GLP (temperatura ambiente máxima de 27º C); 
• a varidedade utilizada foi a banana d' água (Musa sp, subgrupo cavendish, var. nanica) . 

Em dias ensolarados, o coletor solar gera uma temperatura próxima de 70° C. Na ante 
câmera, ocorre uma perda do aquecimento e a temperatura cai para 45° C. 

Para a produção de banana passa, é necessário submeter-se a matéria-prima a um perí 
odo de aproximadamente 30 horas, a uma temperatura de 65° C. 

Dessa forma, para obter-se o produto em um período inferior a esse, usa-se o sistema 
do GLP acoplado ao secador solar, mantendo-se a temperatura em 65° C durante todo o dia e, 
à noite, aumenta-se a chama para manter-se essa temperatura, já que não se pode contar com a 
energia solar. O controle da temperatura é feito com um termômetro apropriado. 

4.1.2.3. Produção de banana passa no PIX 
Não foi possível avaliarmos a produção atual de banana passa no PIX. As aldeias em 

que percebemos movimento em torno dessa produção foram Capivara (Kayabi), Tuíararé 
(Kayabi); Ikpeng (lkpeng); Cururu (Kayabi). 

Os povos indígenas gostaram do sabor da banana passa, e esta tem passado a constitu 
ir parte de sua dieta. Para a comercialização, seria necessária uma ampliação considerável do 
plantio de bananeiras. 

Ressaltamos que esse é um dos produtos agrícolas de maior potencial (juntamente com 
o mel), dadas as características ecológicas de sua produção. A bananeira possui um sistema de 
reprodução vegetativa altamente eficiente e adaptado às condições ecológicas do PIX. O 
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Para a secagem das bananas, adotou-se um modelo de secador, bastante rústico, de 
-- formato retangular (Foto 8), construído com madeira, plástico transparente e metal. Esse metal 
.,.... é, .na verdade, o aproveitamento de latas de 25 kg (normalmente utilizadas para acondicionar 
,,__ óleo vegetal ou margarina), que são cortadas e colocadas no fundo da caixa retangular, sendo 

pintadas de preto para absorver mais calor. A tampa é uma estrutura de madeira coberta com 
plástico transparente. Dessa forma, os raios solares atravessam o plástico, aquecem o metal, e o 

,,__ ar quente sai apenas por pequenas aberturas laterais, levando consigo a umidade. 
,--.. Trata-se de um sistema bastente simples, rústico mesmo, barato e que funciona. No en 
~ tanto, conforme as informações já apresentadas anteriormente, para uma boa qualidade do 

.,....... produto, não dever-se-ia permitir o contato direto dos raios solares com a banana, o que causa 
,,_ sua caramelização e endurecimento, com a conseqüente queda da qualidade. 

A solução para esse problema poderia estar 
na adoção do modelo de secador da EMBRAPA 
CTAA (Figura 1). No entanto, seu custo gira em 
tomo de R$ 600,00 a 800,00, o que pode inviabilizar 
a produção a curto e a médio prazo. Porém, a longo 
prazo, essa solução pode ser estudada, pois o tem 
po de secagem da banana pode ser reduzido de 8 a 
10 dias para cerca de 30 horas, garantindo-se, ain 
da, a produção de um produto de alta qualidade. É 
preciso lembrar também que, para penetrar no 
mercado do centro-sul, um dos requisitos necessá 
rios é o da regularização da produção durante todo 
o ano. Sabemos que nos meses de outubro a março 
(época das chuvas) será muito difícil manter-se a 
produção de banana passa usando-se o atual mo 
delo de secador. Aliás, o depoimento de diversos 

. índios envolvidos com essa produção confirmam 
,,-- Figura 1. Secador de frutas- EMBRAPA/CTAA tal dificuldade. O modelo de secador da EMBRA- 

PA-CTAA, ou outro que possa ser desenvolvido a partir dele, mais simples, sem a turbina 
,,-.. eólica, por exemplo, poderia constituir uma alternativa a ser adotada. 

Com relação ao uso do GLP, é preciso acrescentar, ainda, que ele permitiria a secagem 
r> mesmo nos meses das chuvas, que representam metade do ano. As horas de sol no verão for 
,,_ neceriam a energia necessária e, em sua falta, o botijjão de gás manteria o processo. O custo es 
r: limado do gás é de cerca de R$ 2,70 para cerca de 40 kg de banana natural, que produziriam 
r: 13 kg de banana passa. Como veremos mais adiante, os povos do PIX poderiam receber cerca 
,,...... de R$ 3,90 por quilo de banana passa. Dessa forma, o custo do gás para secar um quilo de ba- 

nana seria da ordem de R$ 0,21, não constituindo, assim, um gasto elevado e permitindo, para 
r- o produto, melhor qualidade, melhor adequação ao mercado e melhor preço de venda. 

-· 4.1.2.4. Avaliação econômica do potencial de produção de banana passa no PIX 
O preço da banana passa pode variar, no mercado do Rio de Janeiro, dependendo não 

apenas da loja, mas também do fornecedor. A CAPINA informou um preço médio de R$ 1,00 / 
100 g. No entanto, esse é o preço do mercado no varejo, já incluídos aí o lucro do lojista, o frete, 

r: a embalagem e demais custos. 
Quando estivemos no PIX, adquirimos alguns pacotes na Aldeia Ikpeng ao custo de 

R$ l,18/100 g. 
Vamos considerar um custo de frete de R$ 0,10 por quilo do, produto, do PIX ao Rio de 

r- janeiro, um custo de R$ 0,10 pela embalagem e rótulos (pacotes de 100g) e, ainda, que o lojista 
costuma aplicar uma margem de lucro de 20% a 100% sobre o preço de compra. Como o preço 

,,-- de venda é de R$ 1,00, o preço para o lojista seria de R$ 0,50 por 100 g, conforme os cálculos a 
seguir. - 
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Frete R$ o.oi 
Embalagem R$ 0,10 
Lucro líquido R$ 0.39 
Preço de venda R$ 0,50 
Lucro do lojista R$ 0,50 
Preço de venda no varejo R$ 1,00 

Os povos do PIX poderão vender a banana passa por R$ 0,50 cada lOOgramas, ou 
R$ 5,00 por quilo. 

O mercado que consome a banana passa é, de certa forma, um núcleo especial. São 
consumidores de produtos naturais ou de delicatessen; que valorizam produtos isentos de açú 
car branco, aditivos e conservantes. Outro tipo de consumidor é aquele acostumado ao consu 
mo de doces derivados da banana. 

É possível pensar-se num marketing especial, que poderia agregar valor através do uso 
de embalagem especial, artesanal, e rótulo identificando o produto como originário do PIX. 
No entanto, é preciso lembrar que existem diversos fornecedores tradicionais desse produto. 
No mercado do Rio de Janeiro, identificamos fornecedores de Santa Catarina, de Minas Gerais 
e pelo menos três do próprio Estado. Esses produtores têm regularidade de produção e oferta, 
nome reconhecido e espaço garantido no mercado, com qualidade reconhecida. Não será fácil 
obter-se um preço melhor do que aquele que hoje é praticado. Mesmo assim, os preços que cal 
culamos para a venda da banana passa parecem suficientemente compensadores. 

4.1.2.5. Mercado alternativo 
De certa forma, o mercado consumidor de banana passa é, por si só, alternativo, con 

forme já descrevemos anteriormente. No entanto, nesse momento, queremos abordar a possi 
bilidade de venda no mercado internacional, no chamado mercado ecossolidário. É possf vel 
que se possa agregar valor à banana passa do PIX através desse mercado, e apresentaremos, 
no Anexo 2, alguns endereços de possíveis compradores. Os preços podem ser atrativos, em 
bora o último plano econômico tenha criado uma moeda supervalorizada frente às internacio 
nais, trazendo problemas para os exportadores. 

Os produtores de açúcar mascavo, por exemplo, têm conseguido preços bem acima 
dos praticados no mercado nacional. Como eventuais exportadores de banana passa (Ernst 
Gõtsch, por exemplo), também têm conseguido preços de duas a três vezes maiores. A 
logística de exportação, entretanto, vai exigir uma boa capacidade de marketing. 

Finalmente, para que se obtenha sucesso na comercialização da banana passsa, 
recomendamos: 
• ampliação dos bananais; 
• regularização da produção para atendimento ao mercado, pois os comerciantes de bana 

na passa somente aceitam um fornecedor caso ele possa assegurar regularidade e rapidez 
no fornecimento do produto; 

• aperfeiçoamento dos secadores, buscando-se maior eficiência, melhor qualidade e ade 
quação ao mercado consumidor; 

• desenvolvimento de um sistema de embalagem mais adequado, com rótulo indicando o 
produto e o povo que o produziu, além das informações de praxe. Para a possível expor 
tação, a embalagem poderia ser trabalhada usando-se artesanato, o que poderia agi:egar 
considerável valor. 

4.1.3. Amendoim 
O amendoim, cujo nome científico é Arachis hypogae, por ser uma leguminosa, realiza 

simbiose com as bactérias do gênero Rhizobium, fixando o nitrogênio do ar atmosférico. Tra 
ta-se, desse ponto de vista, de uma planta bastante adaptada a sistemas agrícolas de baixos 
insumos. 
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Foto 7. Aspecto da banana passa produzida na aldeia capivara 
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Foto 8. Secador solar utilizado no PIX (Aldeia Capaivara/Kayabi 
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Foto 9. Variedades de amendoim cultivadas pelos Kayabi 
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Foto 10. Detalhe de amendoim Kayabi 
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É originário da América do Sul, sendo considerado esse continente seu centro de ori 
,--. gero, conforme os trabalhos clássico de Vavilov. A região considerada como seu local de ori 
,.,,..... geme dispersão está em terras pertencentes ao Brasil e ao Paraguai. 

No atual cenário econômico, o amendoim tem grande importância e muitas aplicações 
,,--., industriais. Suas sementes possuem de 45% a 50 % de óleo, do qual cerca de 10% é comestível. 
,,,...... Esse óleo, purificado e refinado, é muito usado na indústria farmacêutica como veículo de 

emulsão para produtos injetáveis. Como combustível, tem sido usado como fonte de ilumina 
,,...__ ção para os mineiros que atuam na exploração subterrânea de minérios. É também matéria 
---- prima para produção de sabões e lubrificantes. O farelo, obtido após a extração do óleo, é lar 
r- gamente utilizado como alimentação para animais. Possui cerca de 45% de proteínas, além de 
,,_. outros importantes componentes nutritivos. 

O amendoim possui elevada quantidade de calorias e grandes quantidades de fósfo 
ro, potássio, cálcio, cobre, ferro e vitaminas Bl, B2 e E. Sua composição média encontra-se na r--. 
Tabela 5. 

r--, 

Tabela 5. Composição nutriva do amendoim (por 100 g) 
Componente I Cru I Torrado com sal ;--_ 
Calorias 549 595 
Proteínas(%) 23,2 23,2 
Cálcio (mg) 43 42 
Fósforo (mg) 409 3;,9 
Ferro (mg) 3,8 1,6 

•i 

Vitaminas + ~ 

A(µg) 
Bl (mg) 
B2 (mg) 
C(mg) 

' 5 
0,79 

16 
0,032 
0,13 0,14 

r: 
Fonte: San Martin, 1985. ,,-..._ 

1,00 

r--- No ano de 1984, o Brasil exportou as seguintes quantidades do produto e seus 
,,..... derivados: 

-- • 24 mil toneladas com casca; 
" . 40 mil toneladas sem casca; 
,.-... . 41 mil toneladas de óleo; 
,--, • 53 mil toneladas de farelo . 
,.-. O ciclo da cultura dura de 90 a 120 dias, e plantios bem-conduzidos podem chegar a 
_. produzir cerca de 2.500 kg/ ha de amendoim com casca , o que significa cerca de 2.000 kg/ ha 
'do produto sem casca. 

/"'- 
Outro aspecto importante a ser considerado é que, após o plantio, o amendoim apre- 

,-~ senta em torno de 35% a 40 % de umidade, que deve ser reduzida para cerca de 10%. O arma 
.--.. zenamento assume importância muito grande, pois pode ocorrer o aparecimento da aflatoxina, 
,..... produzida pelo fungo Aspergillus flauus, considerada altamente cancerígena. O produto deve 
»: ser armazenado em local seco, ventilado e protegido da presença de ratos. 

. O consumo humano de amendoim é, fundamentalmente, sob a forma torrada, como ti- 
ra-gosto, acompanhando bebidas alcoólicas. É mais comum ser encontrado torrado e salgado, 

,,...... comercializado por ambulantes que usam latas com carvão para manter o produto aquecido. 
r: Outro sistema, mais sofisticado e industrial, mas ainda com o mesmo objetivo e as mesmas ca 
,- racterfsticas, apresenta o produto em pequenos pacotes, servidos em viagens aéreas, ou para 
r: consumo doméstico. Outra forma de comercialização industrial é através de pastas ou cremes, 
,,...... utilizados como como substitutos da manteiga, acompanhando pães e biscoitos. 
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,, . 
4.1.3.1. Amendoim no PIX ... . , 

- Não foi possível avaliarmos a produção de amendoim do PIX em termos quantitatí 
vos. Sabemos que é um produto quase que exclusivo do povo Kaybi, que domina seu cultivo e 
o utiliza em sua alimentação. Aparentemente, as quantidades produzidas são muito pequenas, 
e, para comercialização, seu cultivo deveria ser muito ampliado. 

Os Kaybi conhecem pelo menos sete variedades de amendoim (Fotos 9 e 10), para as 
quais dão nomes, ~egundo informações que colhemos na Aldeia Capivara/.Kayabi (fabela 6). 

Tabela 6. Variedades de amendoim conhecidas e denominadas pelos Kavabi 
Variedade Cor Tamanho 

Monovf peuí Rosa Grande 
Takapeum Roxa Grande 

? Vermelho Grande 
Tekropo pei Branco Pequeno 
Ueraõ ná Escuro Pequeno 

Muno viá e mirã Vermelho Pequeno 
? Roxo claro Pequeno 

-. 

Em contato anterior com a esposa de Makupá, obtivemos as denominações que encon 
tram-se na Tabela 7 

Tabela 7. Denominações de variedades de amendoim s~W1do a esposa de Makupá 
Variedade I Cor I Tamanho 
Munuviú I Roxo I Grande 

/~ 

Munuviú y sim 
1 

Branco 
1 

Médio 
Munuviú y miram vermelho e Médio 

branco 
Munuviúpuy 1 creme com 1 Pequeno 

listras brancas 
Munuviú 9,uasy et l Roxo e branco 1 Grande 

Não sabemos se anotamos corretamente os nomes das variedades, nem qual das deno 
minações está correta, ou se ambas estão. 

As variedades de amendoim produzidas pelos Kayabi são, de certa forma, desconheci 
das e estão despertando a curisiodade de todos que têm acesso às fotos ou aos próprios produ 
tos. São sementes bastante grandes para o padrão que estamos acostumados a consumir e têm 
sabor agradável. Tivemos a oportunidade de provar o produto na Aldeia Tuiararé, onde a 
AVA, juntamente com representantes da aldeia, está realizando experiências com torrefação e 
salga. 

Embora o produto tenha agradado bastante, não dispomos de informações para fazer 
uma análise do potencial de mercado, por falta de informações, não somente com relação à 
produção, mas também ao mercado consumidor. Simplesmente não sabemos qual seria a rea 
ção dos consumidores diante da oferta do produto salgado, torrado e embalado. Como há um 
padrão de consumo já estabelecido, tanto o amendoim Kayabi poderá continuar despertando a 
curiosidade e ganhar mais espaço, conquistando, assim, sua posição no mercado, como pode. 
ser recusado, exatamente devido a tal padrão. Resta ainda um problema, que é o da produção. ··· 
Para entrar no mercado, mesmo que com pequenas quantidades, a produção deveria ser signi 
ficativamente aumentada. 

Os Kayabi não possuem o hábito de consumir amendoim torrado e salgado. Está sen 
do realizada uma experiência inovadora. Seu hábito mais tradicional é o de transformá-lo em 
farinha e assim consumirem o produto. 
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· r: 4.1.3.2. Mercado alternativo 
r-- Acreditamos que o amendoim Kayabi teria grande chance de obter sucesso nesse roer 
,.--. cado, dadas as características do produto. Evidentemente, seria necessário todo um trabalho 
,,...,. de marketing, exaltando-se as características naturais e genéticas autóctones, além de se ressal 
_._ tar que trata-se de uma produção do PIX e dos Kayabi. Um possível problema, seria o da em 
r< balagem para conservação, que deve ser muito eficiente para evitar a umidífícação do produto. 
r> Outra possibilidade que está sendo estudada pela AVA é a de se utilizar o "sal do ín 
r- dio", que vem a ser o sal vegetal, produzido através da combustão de grandes quantidades de 

algumas espécies vegetais (por exemplo, o aguapé), Esse sal poderia ser utilizado, caracteri 
r: zando melhor ainda o produto como legítimo e totalmente originário do PIX. Esses fatores, 
r: mais uma embalagem artesanal que possa agregar valor, podem tornar esse produto comercia 
,,.----_ Iizãvel, ficando então na dependência do aumento da produção . 

.,.._ 4.1.4. Pequi 
r: Diversas espécies recebem o nome de pequí, Segundo alguns, esse nome provém do 
r. tupi (py, casca; qui, espinho), sendo que a que nos interessa é a Caryocar coriaceum Wittm., que, 
,,--.. segundo Corrêa (1978) apresenta polpa e amêndoa altamente nutritivas. Segundo esse mesmo 
,;-.. autor, ambas podem ser consumidas cruas, assadas ou cozidas. A polpa pode substituir perfei- 

tamente a banha e o toucinho, dando aos alimentos sabor e cheiro especiais . O óleo extraido 
r- da polpa e, principalmente, da amêndoa, equipara-se ao óleo de fígado de bacalhau, substitu- . 
r-. indo-o no tratamento das infecções bronco-pulmonares, sendo usado em diversos prepares 
r-- farmacêuticos. Os agricultores aplicam o óleo em cortes, contusões, peladuras e inchações dos 
r animais. A madeira é castanho-amarelada, fibrosa, resistente, própria para a construção de 
r: berços de moendas, prensas de casas de farinha, moinhos, esteios, portais e gamelas, Sua den- 

- sidade é 1,185. 
/"' 

Segundo alguns autores, essa planta seria uma das maiores - senão a maior - fontes 
,,...._ de vitamina A entre as frutas conhecidas. A composição da polpa do pequi encontra-se na 
r: Tabela 8. 

Tabela 8. Composição da polpa do pequi (100g) 
r--~~~~~~~~~~~~~--:=--_;_~~-=---~~_.;:;__;;;._~__;;;_~~~~~~~~~ 

· Componente Quantidade 
T' 

Calorias 89 cal ,--.. 
,-.. Umidade 76,0 g 

Proteínas 1,2 g r-- 
r-- Lipídios 0,9 g 
,,.._ Glicídios 21,6 g 
,,-.. Fibras 5,5 g 
r e~~ ~g 
,-,--. Cálcio 14,0 mg 
,,...... Fósforo 10,0 mg 
.- Ferro 1,3 mg 
,,- Retino} (vitamina A) 2.000 mg 
r- Vitamina Bl 0,03 mg 
,.-. Vitamina B2 0,46 mg 

Niacina 0,40 mg r: 
,,..., Vitamina C 12,0 mg 
,.. Parte não-comestível 67,1% 
r- Fonte: ENDEF-IBGE,1977. 
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Tabela 9. Composição do óleo de pequi (100 g) 
Componente I Quantidade 
Calorias 931,1 cal 

Ácido ascórbico 12,02 mg 
Tiamicina 29,79 µg 
Riboflavina 46,30 µg. 
Niacina 35,50 µg_ 

.r: 

Fonte: SESI-MG, Divisão de Serviços Educacionais, Educação e Orientação Alimentar. 

O óleo é extraído artesanalmente, ou caseiramente, levando-se as amêndoas e a polpa 
à fervura em fogo brando. A gordura que sobrenada é retirada com colher e constitui o azeite 
ou óleo de pequi. O óleo retirado somente da amêndoa é perfumado e usado como cosmético 
para os cabelos e também como creme. 

O mesocarpo, aderido à casca, é de difícil extração. 
Se comparado com outros óleos, o de pequi apresenta uma quantidade maior de calo 

rias: 931,1 cal para cada 100 g, enquanto que os óleos de amendoim, oliva, gergeli.m e soja 
apresentam cerca de 900 cal; o óleo de coco, 890 e o de bacalhau, 873 cal. A composição do óleo 
de pequi encontra-se na Tabela 10. 

Em Goiás, é comum cozinhar-se o arroz com pequí, o que constitui um prato tradicio 
nal. Também é usado no preparo de carnes. Outras receitas incluem: doce de pequi com leite, 
sabão, doce, paçoca, óleo de massa de pequí, licor, doce e paçoca da castanha do pequi, entre 
outras. 

No cerrado, o pequi floresce entre novembro e dezembro, e a colheita tem sua fase 
mais importante entre janeiro e abril. Um pé de pequi de bom tamanho pode produzir até 6 
mil frutos por ano, sendo os anos de melhor produção aqueles com pouca chuva. Segundo Pei 
xoto (s. d.), os frutos não devem ser colhidos das árvores antes do seu amadurecimento total. É 
melhor colhê-los imediatamente após sua queda no solo. Quando colhidos antes de amadure 
cer, não respondem ao amadurecimento forçado. 

4.1.4.1. Pequi no PIX 
Durante nossa estada no PIX, pudemos notar que a produção de pequi se concentra no 

Alto Xingu. A única aldeia do Médio Xingu na qual sua produção e cultivo parecem ser mais 
expressivas é a Suyá, onde, segundo Yonkonberí, produz-se cerca de três litros por ano, o que 
é suficiente para as necessidades de uso até o ano seguinte, no mês de novembro, quando a 
fruta é novamente colhida e é feita uma nova quantidade de óleo, sendo a antiga descartada. 
Ainda segundo a mesma fonte, o óleo é usado como remédio, em casos de intoxicação com 
mandioca, por exemplo: "às vezes, o óleo salva". Também costuma-se misturar a massa do 
pequi com o beiju. Outro uso mais conhecido é para preparar o corante de urucum, que serv_e 
para protejer o corpo do frio e dos insetos, além de servir como adorno e representação 
cultural. Não tivemos possibilidade de avaliar o potencial de produção de óleo dos Suyá, mas, 
segundo informações, eles costumam cultivar seus pequizais, sendo que cada família é 
proprietária de um pomar e faz seu próprio óleo. Se considerarmos (uma hipótese 
especulativa) que cada familia tem cerca de 40 pés de pequi e que na aldeia deve haver 26 
famílias, teríamos 1.040 pés dessa árvore. Se cada árvore produz, em média, 6 mil frutos por 
ano (no cerrado, a produção é menor, em torno de 2.500 a 3.000 frutos/ ano, são menos frutos 
por árvore e o tamannho é menor que no caso do PIX) com um peso médio de 250 g, podemos 
supor uma produção de frutos em torno de 1.560 toneladas. Parece um número um tanto 
exagerado. Então, vamos considerar uma produtividade mais próxima dos dados do cerrado 
para uma árvore em plena produção, que é de mais ou menos 2.750 frutos/ ano. Isso daria uma 
pro~ução de 715 toneladas de frutos. Ainda assim, é uma considerável produção. Resta saber 
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Caso se confirmem essas hipóteses, podemos avaliar o seguinte, quanto à produção de 
óleo: se, num cálculo grosseiro, considerarmos que, em cada quilo de pequi, temos, aproxima 
damente, 9 gramas de óleo, em 1.560 toneladas teríamos 14.040 quilos. Por um cálculo menos 

,,.._ otimista, teríamos 6.750 quilos de óleo. Evidentemente, é uma quantidade enorme para uma 
aldeia com tão poucos habitantes. Mas, em escala industrial, ela não é tão grande assim. Resta 

,,__ saber como estaria a disponibilidade desse produto no Alto Xingu. 
No Alto Xingu, em contato com o cacique Aritana, dos Yawalapíti, soubemos que são 

,-. produzidas três garrafas de óleo de pequi por ano, mas que haveria potencial para produzi 
rem-se cem litros. Não tivemos como avaliar os ·pequizais dessa aldeia, mas isso seria necessá 
rio para se estimar melhor o potencial de produção desse óleo. Os cem litros a que se referiu o 

,-. cacique podem ser muito mais. Além disso, é preciso pensar-se na melhoria dos sistema de ex 
tração do óleo. A empresa ERCITEC, de Bauru - SP, produz uma prensa (miniprensa contínua 

r> MPE-40) que é capaz de extrair óleo de 20 a 60 kg de sementes de oleaginosas por hora. Ela é 
indicada para sementes com alto teor de óleo (28%), utilizando motor elétrico, sendo possível 

,,,_ também o uso de motor a diesel. O custo dessa máquina é de R$ 4.500,00 
Ainda no Alto Xingu, em contato com os Kalapalo, soubemos que eles possuem um 

,,..... grande pequizal e que teriam possibilidade de produzir grandes quantidades de óleo. Segun- 
do informações colhidas na aldeia, apenas um membro da comunidade dizia ter 400 pés de pe 

r- qui, enquanto que os outros representantes teriam entre 50 e 60 pés cada um (família). Se essa 
.r-· informação for correta, os Kalapalo teriam aproximadamente 2.340 pés de pequi, com possibi 
,,-. lidade de produzir, por ano, entre 6.400 e 14.000 t de frutos, considerando-se, novamente, uma 
r< hipótese menos e outra mais otimista. Isso poderia dar entre 58 e 126 t de óleo, considerando 
,,-. se o teor de óleo do fruto como um todo. 
r Esses dados, que devem ser pesquisados com mais rigor, começam a tornar a 
,,..... produção de óleo de pequi atraente até do ponto de vista industrial. 
/' 4.1.5. Macaúba 

Oliveira (1995) realizou extensos estudos sobre a macaúba e seus subprodutos a pedi 
,,-- do da AVA, razão pela pela qual não há sentido em nos alongarmos nesse assunto, pois nossa 

maior fonte de consulta está sendo seu próprio relatório. 
/"> 

Segundo esse estudo, "nada há de concreto em termos do aproveitamento de toda a 
potencialidade dessa planta", já que, segundo Prance, apenas 1% do total explorável é colhido 

,,-.. anualmente. Está ocorrendo, inclusive, a devastação dos macaubais, o que tem provocado a 
,,-. baixa produção da macaúba, sendo que nenhuma grande indústria da área de óleos e gorduras 
,,.--._ está comercializando seu óleo. No entanto, o mercado mostra-se receptivo a novas fontes de 
,,. ácido láurico, desde que haja grande disponilidade e constância no fornecimento do produto. 

Essa planta pertence ao gênero Acromia, que possui 25 espécies, com dispersão do Mé 
,,-- xico à Argentina. A espécie que predomina no Brasil é a Acromia mokayayba, utilizada no pre- 

paro de merenda escolar em Mato Grosso. 
A composição total de óleo da amêndoa e do mesocarpo é de 25%. Para a obtenção de 

r-- dados sobre produção, composição, etc., recomendamos a consulta do relatório anteriormente 
citado. 

-· 

A produção artesanal de sabão a partir da massa da polpa da macaúba resulta num 
produto de cor negra, com aparência de boa a ótima. Deve-se adicionar perfume, colocá-lo em 

,,.... formas e elaborar desenhos em sua superfície. O uso de embalagem artesanal pode agregar va 
r: lor ao produto, caracterizando-o como produto do PIX, endereçado ao mercado ecossolidário. 
,-.. Tivemos acesso a amostras de sabonente de babaçu produzido artesanalmente por grupos de 
,.-.. quebradeiras de coco do Maranhão, com embalagem artesanal, ótimo aspecto e cheiro agradá 
?- vel, que está sendo exportado, obtendo um preço na faixa de US$ 1,00 a 1,50 por unidade. 
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Além da produção do óleo da amêndoa e do sabão, podem ser produzidos: óleo da 
polpa, farinha, carotenóides (da polpa), oleoquímicos (ácidos graxos, glicerina, metil ésteres de 
ácidos graxos, álcoois graxos, aminas graxas, que são matéria-prima para outros derivados), 
carvão vegetal (usado em gasogêníos e siderúrgicas). 

4.1.6. lnajá 
Segundo Corrêa (1978), o inajá é uma palmácea, cujo nome científico é Maximiliana re - 

gia. Sua amêndoa é comestível e contém cerca de 57% de gordura. Seu palmito é, talvez, o mais 
saboroso de todas as palmáceas brasileiras. O fruto é também usado na defumação da borra 
cha. O caule é empregado na construção de casas, dando caibros e ripas resistentes. 

Dentre as plantas produtoras de óleo que observamos no Xingu, essa foi a de que obti 
vemos menos informações. Os Suyá usam seu óleo para passar no cabelo e no corpo. Ele tam 
bém é misturado ao urucum para tingir o corpo. Quando perguntamos se havia grande dispo 
nibilidade de inajá para fazer o óleo, a reposta foi de que preservam as palmeiras, pois é com 
sua palha que fazem os telhados das casas. Se a palmeira for alta, para retirar os frutos eles 
têm que derrubá-la. Caso contrário, apenas cortam o cacho com os frutos.Dessa forma, faz-se 
necessário pensar no desenvolvimento de implementos que permitam a colheita dos frutos das 
palmeiras mais altas, sem a necessidade de derrubá-las. O óleo de inajá solidifica-se em tempe 
raturas não tão baixas. A Foto 11 mostra o óleo solidificado após uma noite fria, em que a tem 
peratura devia estar na casa dos 15 º C. Outra informação dos Suyá dá conta de que essa é 
uma planta nativa do Xingu, enquanto que o pequi é cultivado. 

Outra aldeia em que observamos a produção do óleo de inajá foi a do povo Juruna, on 
de foi tirada a Foto 12, que mostra três tipos de óleo: copaíba, inajá e pequi. 

4.1.7. Mel 
Segundo Muxfeldt (1987), o mel é uma transformação física, química e fisiológica do 

néctar de diferentes flores pelo inseto melífero conhecido como abelha. Pode-se dizer que é um 
produto de origem vegetal, porém elaborado dentro e fora do organismo desse inseto. Ornei 
contém 40% de levulose; 34% de dextrose; 1,9% de sacarose; vitaminas A, Bl, 82, BS, B6, BC, C, 
G, H, PP e muitos sais minerais, tais como Ca, P, S, K, Cl, Mg, Fe, Mn, Cu, Si, N. Possui, ainda, 
outros elementos como fermentos, histaminas, maltoses, manitol, dulcito, óleos vegetais, ter 
penos e aldeídos. Quanto aos ácidos, apresenta, além do cítrico, o tânico, o cúprico, o oxálico, 
o fosfórico, o lático, entre outros. Os corantes, que dão as diferentes cores do mel, são a clorofi 
la, a carotina e a xantofila. Evidentemente que a constituição de cada mel dependerá de fatores 
climáticos, da vegetação local, dos cuidados do apicultor, entre muitos outros aspectos. 

Dentre os produtos que observamos no PIX, o mel foi um dos que mais nos chamou a 
atenção, juntamente com a banana passa. Trata-se de um produto de alto valor nutritivo e me 
dicinal, atingindo elevado preço no mercado. A possibilidade de se vender esse produto com 
um rótulo especial, que o identifique como produto indígena do PIX, poderia agregar ainda 
mais valor, tomando sua comercialização ainda mais vantajosa. 

Outro aspecto também positivo é que trata-se de um produto cuja produção não acar 
reta destruição ambiental. Pelo contrário, a atividade das abelhas permite maior polinização 
das árvores, com a consequente melhoria da produção de frutos, contribuindo para o aumento 
da biodiversidade em geral. 

Existem diversas varidedades de abelhas indígenas, sem ferrão, que também são melí 
feras. O preço do mel dessas abelhas pode atingir preços muito elevados no mercado, segundo 
alguns, até cerca de dez vezes mais. No entanto, dada a dificuldade de avaliarmos o potencial 
de produção desses insetos, vamos centrar nossas análises na abelha Apis melifera (conhecida 
como abelha européia ou africanizada), que ocorre também no PIX, sendo conhecida pelos ín- 
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Foto 11. Cacho e óleo solidificado de Inajá (Aldeia 
Tubatuba/Juruna 

Foto 12. óleos de copaíba, inajá e pequi (Aldeia Suiá) 
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Foto 14. Variedades de milho produzidas pelos Kaiabi 
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dígenas como abelha "oropa". Ouvimos relatos sobre coleta de mel em diversas aldeias (Juru 
r> na, Tuiararé, Suyá, entre outras). Trata-se de uma exploração bastante rústica, sendo que, mui 
:r-. tas vezes, a árvore em que está o enxame é derrubada para a retirada do mel. Dessa forma, os 
r- favos são destruídos, os "apicultores" são picados pelos insetos, grande quantidade do produ 
r>. to se perde e o que é aproveitado é recolhido em más condições higiênicas. 

O potencial de produção de mel parece muito bom no PIX, mas é necessário o 
estabelecimento de um projeto apícola, com a compra dos equipamentos necessários, para que 
essa atividade possa tornar-se lucrativa. Além de tais equipamentos, seria necessária a 

,-. realização de cursos de treinamento e formação para os futuros apicultores. Para maiores 
r<. informações relativas às normas de comercílaização e embalagem do mel, ver a parte referente 

a esse assunto, neste relatório. Os equipamentos seriam os seguintes, com seus respectivos 
,,-. custos em real: 

Fumegador 
Ivfacacão/máscara 
Centrífuga (8 quadros) 
Centrífuga (8 quadros, inox) 
Caixa 1 ninho (2 melgueiras, tampo, fundo) 
Ninho (separado) 
Quadro 

,r-.. 39,40 
711,90 
287,50 
373,00 
110,00 
27,40 
1,60 

Garfo desoperculador 9,30 
Uma caixa (1 ninho, 2 melgueiras) produz de 25 a 30 kg de mel silvestre por ano, em 

r: locais com boas floradas. Segundo o Sr. Edgar de Vasconcelos Barros, a produção média nacio 
r> nal estaria em tomo de 19,8 kg de mel por caixa/ ano. Segundo esse mesmo informante, a ren 
r tabilidade econômica começaria a partir de 400 colméias, produzindo em tomo de 40 kg por 

caixa/ ano. Esse dado depende, naturalmente, de muitos fatores, corno custo de mão-de- obra, 
r: transporte, etc. 

Preços em real do produto no mercado do Rio de Janeiro (segundo a COOAPI - 
,,..... Cooperativa dos Apicultores do Rio de Janeiro): 

A granel ( latas de 25 kg) 
Embalado 

95,00 ( 3,80/kg) 
7 ,30 (1,5 kg) 
6,10 (750 g) 
3,90 (450 g) 
3,00 (330 g) r>. 

Observação: note-se que há uma enorme variação nos preços, de acordo com a 
,,-.. embalagem/ peso. 

Pólen 
Geléia real 
Pró polis 
Cera 

15,00 (15 g) 
10,50 (15 g) 
2,50 (30 ml) 

1,10 (1 lâmina) 

,- 4.1.8. Avaliação da comercialização de artesanatos 
Existe uma enorme diversidade de artesanatos produzidos pelos povos xinguanos. Pa 

r rã referenciar a nossa abordagem faremos, aqui, uma breve apresentação da produção artesa 
,....... nal dos povos por nós visitados durante nossa estada no PIX? 
r- 3. Esse levantamento não foi exaustivo. Portanto, possivelmente, muitos artefatos produzidos por esses povos não 

estarão contemplados nessa listagem. 
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4.1.8.1. Povo Kayabl 
• peneiras 

bordunas ,• • 
• arcos e flechas 
• bancos 
• colares 
• cestos 
• mochilas (panakun) 
• remos 
• colares de dentes 
• anéis 
• pulseiras 
• redes de algodão 
• tupai (para carregar crianças) 
• colar de coco de inajá 
• anéis de inajá 
• brincos de penas de mutum 
• lori-lori (chapéu feito de algodão com plumagens) 

Observação: A cestaria dos Kayabi é confeccionada com w.atéria;.prim~ que não existe 
no Xingu, Para consegui-la, esses índios se deslocam até as aldeias de seus parente51 no Rio Te 
les Pires, local onde habitavam antes de se transferirem para o PIX. Antes da transferência, os 
Kayabi eram exímios ceramistas. 

4.1.8.2. Povo Juruna 
• cerâmicas (jarros e potes) 

peneiras 
flautas e camarru (feitos de cuia) 
bordunas 
arcos e flechas 
bancos 
cocares 
cestos 
colares 
mochilas (feitas de palha de inajá ou de algodão) 
redes 
cobertores 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• remos 
• colares de dentes 

canoinhas 
mantas (ianabeatá) 
pulseiras 
anéis 

• 
• 
• 
• 
4. Taquarinha (Arundinaria sp). 
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Foto 15. Peneiras dos Kayabi (Aldeia Cururu) 

r: 

r 
r: 
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r 
Foto 16. Peneiras dos Kayabi (Aldeia Tuiararé) 
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Foto 17. Artesanato Juruna 
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Foto 18. Artesanato Juruna 
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•• brincos de penas de arara 
tipiti 
chocalhos de semente de pequi ou de tracajá 
cabaça para guardar farinha 
braçadeiras 

.- 
• 
• 

Observação 1: Os Juruna são exímios ceramistas. Para fazer a cerâmica, eles usam bar 
r ro da beira do rio e cinza ("para reforçar"). As peças são feitas quando o rio está baixo (de abril. 
r: a outubro). Para o tingimento, utilizam urucum (por eles plantado), barro branco (caulim) e 
r>. um pigmento preto retirado de uma árvore (não-identificada). Cada mulher faz em tomo de 
r> 15 peças por dia. Já foram transportadas cerca de 500 peças para Brasília com o propósito de 
,,,...... serem comercializadas. Esses índios costumam vender para um comerciante de São Félix do 
r-- Araguaia (Noelzinho ), que vai à aldeia buscar as peças. 

Observação 2: Os bancos são feitos pelos homens. São talhados com facão. A madeira é 
a mesma utilizada para as canoas (mangue = guapuruvu), -? 

r o 

,--.. 4.1.8.3. Povo Paraná5 
r- • cocares 
r- 

bordunas • ,~ 
arcos e flechas • rr- 
cocar comprido • 

• cestos r: 
• remos r: 
• anéis r- 
• pulseiras r 
• colares de conchas r>. 

• colares de dentes /"> 

• cobertas para crianças feitas de palha de buriti r 
,-- • cestos .com tampa feitos de tucum 
r • machados de pedra 

,.. 4.1.8.4. Povo Suiá .- • r- 
• .,--... 

r> • 
r: • - • 
r-- • 
r: • 
/"> 

peneiras 
arcos e flechas 
bordunas 
colares 
cocares 
enfeites de algodão 
redes de algodão 

Observação: Já tiveram experiência com venda de peneiras, cocares, flechas e redes. 

,._ 4~ 1.8.5. Povo Kamaiurá 
bancos 
colares de caramujos 
ralador de mandioca 

r • ..- 
• r- 

• r- - 5. r: 
r' 

r: 

Esse povo não foi visitado. AI; informações foram prestadas na reunião do Diauarwn pelo índio Partãtá. 
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• colhedor de mandioca 
• pentes 
• arcos e flechas 
• cocares 
• remos 

,..._ 4.1.8.6. Povo lkpeng (antigo Txicão) 
• colares 

cocares 
arcos e flechas 

• 
• 
4.1.8.7. Povo Vawalapíti 
• arcos e flechas 

bancos 
redes 

• 
• 

,,.- 

Observação: Segundo informação da responsável pela Artíndia, em Brasília, os Yawa 
lapíti quase não produzem artesanatos porque, como sua aldeia está muito próxima do Posto 
Leonardo, ganham muitas coisas dos brancos, e não são estimulados a produzir. 

4.1.8.8. Povo Kalapalo 
• tucanape (tipo de cocar) 
• colares de caramujos 
• brincos 
• remos 
• cestos 
• enfeites 
• redes para pesca 
• redes de dormir 

. A partir da década de 70, com a criação da Artíndia, divisão da FUNAI responsável 
pela promoção e comercialização da produção artesanal indígena, o artesanato dos povos indí 
genas brasileiros, até então disponíveis apenas nos acervos de museus e de colecionadores, 
passou a ser comercializado para um público mais amplo. Nessa primeira fase, o. artesanato 
era conseguido na base da troca com os produtos manufaturados. A monetarização do proces 
so de troca se deu posteriormente, com o aumento da produção. 

Atualmente, essa comercialização não é mais exclusividade da FUNAI. Uma série de 
lojas especializadas, em várias cidades (sobretudo nos grandes centros), adquirem os artigos 
diretamente dos :índios para a venda. 

Todos os povos visitados já tiveram experiências com comercialização de suas produ 
ções artesanais. De forma geral, percebe-se uma relativa insatisfação com os preços auferidos, 
principalmente quando estes são comparados com os preços que são obrigados a pagar pelos 
"produtos do branco." A grande compradora de artesanato no Xingu, até o presente momento, 
certamente foi a Artíndia, ainda que um série de outros compradores em menor escala, sobre 
tudo pequenos comerciantes, venham adquirindo peças de forma assistemática. Alguns desses 
pequenos compradores buscam a produção nas aldeias" e outros não. Neste último caso, os ín 
dios levam suas produções diretamente ao comprador. É bastante comum a venda em lojas es 
pecializadas em São Paulo.' 
5. Esse tipo de comprador foi citado em várias aldeias visitadas. O nome mais citado foi o de Noelzínho, de São 

Félix do Araguaia. 
6. Ver a listagem dessas lojas no Anexo 2. 
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Foto 20. Artesanato Suiá 
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l 
i ,...,_ Segundo alguns especialistas em comercialização de artesanato indígen~.AP.~.revista 

rr: dos, atualmente existe uma retração nessa atividade," Entre os vários fatores que explicam essa 
r=: retração, estão os seguintes: 
r r: • como o público comprador de artesanato no Brasil é composto, fundamentalmente, por 
-,,-- indivíduos da classe média "esclarecida", ou seja, que têm relativa sensibilidade em rela- 

,,.....,,- ção à questão indígena, e como seu poder de compra diminuiu sensivelmente nos últi- 
; - ~ mos anos, existe uma menor procura por esse tipo de produto. 
I 

r-: • com o Plano Real, o poder de compra das moedas estrangeiras diminuiu muito no Brasil, 
o que fez com que os artesanatos se tomassem mais caros para os turistas e para os im 
portadores estrangeiros. 

Outro fator que concorre para a menor procura pela produção artesanal refere-se à 
,,....,,-- queda da qualidade do artesanato. Segundo a responsável pela Artíndía, os artesanatos do 
--r: Xingu sempre gozaram de muita fama pela alta qualidade, mas, atualmente, esta é cada vez 
, -r> menor, devido ao uso de materiais sintéticos como fios coloridos, miçangas e plásticos; às 
,,-- pinturas manchadas; à fiação malfeita; etc. O público, sobretudo o estrangeiro, exige peças de 
r" alta qualidade e por isso deixa de comprar quando percebem falhas e descaracterizações nos 
_..r artesanatos. 

Segundo essa mesma fonte, a qualidade dos artesanatos do PIX caiu muito a partir da 
época em que comerciantes passaram a comprar diretamente dos índios, encomendando kits 

rr com peças e pedindo alterações nos seus desenhos e formas. 
r' 

,,- Segundo Ribeiro (1983), ''A produção artística é um reflexo das condições sociais que 
r inibem ou estimulam o seu desenvolvimento." Assim, a transformação dos artefatos indígenas 
,--r em mercadorias determina outra lógica para sua produção. Portanto, a queda da qualidade e a 
,.r descaracterização dos artefatos continuará sendo um processo inevitável, caso se mantenha a 
r/" relação atual estabelecida entre as comunidades indígenas do PIX e o mercado de produtos ar- 
r: tesanais. Segundo essa mesma autora, ''Não só os objetos perderão qualidade na proporção 

r ,---. que aumentam em quantidade, como assumirão o caráter de 'uniformidade esclerosada' pela 
r tendência de repetir formas aceitas mecanicamente." 
~ Além desses fatores, a procura pelos artesanatos indígenas é muito influenciada por ,---.. 
r: questões altamente subjetivas como, por exemplo, a imagem do índio na núdia. Segundo um 
r,.. dono de loja de artesanato em São Paulo, na semana em que foi amplamente divulgada nos 
rr meios de comunicação de massa o encontro com os únicos dois índios remanescentes de um 
, r: povo massacrado, a venda na sua loja aumentou assustadoramente. Por outro lado, na época 
.r: das denúncias contra o cacique Paulinho Paiacan, as vendas diminuiram. Esse fenômeno foi 
' r: confimado nas lojas da Artíndia visitadas. 
' r: O preço dos artesanatos oscila dentro de uma faixa aceita pelo mercado. Nos últimos 
,,- " tempos, tem sido comum algumas comunidades indígenas do PIX estipularem preços bem 
'· acima dos praticados no mercado tradicional (lojas da Artíndia, lojas especializadas em São 
J Paulo e outras). Citamos o exemplo dos Kayabi, que, no afã de levantarem recursos para a 
,r-- aquisição de uma embarcação, produziram uma grande quantidade de artesanatos e cobraram 
,·, por eles preços excessivamente altos quando comparados com os de mercado. Evidentemente, 
r> suas expectativas se frustraram quando perceberam que os comerciantes, e mesmo os 

',,.-. consumidores finais, não estavam dispostos a pagar o que desejavam, obrigando-os a 
,,.... " reduzirem substancialmente os preços. Na loja da Artíndia, em Brasília, não são raros os casos 
r ,,-. em que o preço da venda para o consumidor é inferior àquele pago pela FUNAI aos índios. 
r: Evidentemente, essa situação só é possível por se tratar de um órgão público, que não 
.'_r depende do lucro da atividade de comercialização para se manter. _----., 
.~" 7. Segundo a responsável geral pela Artíndi~ em Brasília, o estoque de artesanaos nunca foi tão grande, e não 

param de chegar novas remessas. Nas exposições de artesanato (Moitará), realizadas há alguns anos, eram 
,- ,----- vendidos cerca de 60% da produção. Atualmente, a venda não chega a 1%. 
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Outra questão a ser levantada diz respeito à produção de artesanatos feitos de maté 
ria-prima escassa, sobretudo de origem animal. É o caso, por exemplo, dos adornos plumários 
encontrados em quase todas as aldeias visitadas", É o caso, também, dos colares de caramujo 
feitos por alguns povos do Alto Xingu (tivemos a oportunidade de vê-los na aldeia Kalapalo ). 
A nosso ver, a comercialização desses artesanatos deve ser desestimulada ou mesmo proibida 
por motivos óbvios. 

A comercialização de artefatos cerimoniais também tem sido questionada por alguns 
antropólogos. Não faremos aqui maiores considerações sobre esse aspecto, ainda que conside 
remos essa questão altamente relevante e merecedora de uma discussão mais aprofundada 
com os grupos indígenas. 

Existem inúmeros casos, inclusive no Xingu, em que a produção artesanal dos índios 
interferiu em outras atividades das aldeias. Muitas áreas tiveram inclusive a atividade agrícola 
prejudicada devido à produção artesanal em escala comercial.' 

Diante desse complexo quadro, existe uma enorme discussão acerca das vantagens e 
das desvantagens da produção artesanal indígena para venda. Dos argumentos utilizados, se 
lecionamos alguns favoráveis e outros contrários, conforme se pode ver a seguir," 

A) Favoráveis porque: 
• a produção artesanal para o mercado proporciona ao índio a oportunidade de exercer 

uma atividade à qual está habituado e que faz parte de seu patrimônio cultural; 
• inibe a saída dos índios de suas comunidades para alugar sua força de trabalho; 
• proporciona a confraternização dos homens e das mulheres nas horas de trabalho artesa 

nal coletivo; 
• garante uma renda que se julga superior à que aufereriam vendendo sua força de trabalho; 

existem casos em que a destinação mercantil não só salvou o artesanato de várias tribos, 
como reforçou sua identidade étnica. 

B) Contrários porque: 
• a produção em massa deturpa e até mesmo degenera a arte indígena como expressão es 

tética, estilística e cultural; 

• 

o pagamento irrisório (ou mesmo a não-retribuição) não compensa o esforço feito pelo ar 
tesão, desviado de suas tarefas rotineiras como horticultor, caçador e pescador; 
a produção artesanal mercantil está introduzindo o uso de materiais heteróclitos no arte 
sanato indígena, como anilinas, fio industrial, miçangas, etc.; 
a confecção de objetos cerimoniais para venda desmistifica o código simbólico e a cosmo- 
visão indígena a eles associados; 
a falta de critério seletivo por parte do comprador leva o índio a vender artefatos cerimo 
niais que consomem matéria-prima escassa e exaurível; 
existe uma relação gritantemente desigual entre os termos de troca: produtos artesanais, 
que demandam grande dispêndio de tempo e esforço em sua confecção, contra produtos 
industriais feitos em série. 
~ Em nossa avaliação sobre a comercialização do artesanato indígena do PIX, considera 

mos toda a argumentação anteriormente levantada. Está claro, desde logo, que, devido à gran- 
8. Segundo o presidente do IBAMA, Raul Jungan, "A maioria das espécies utilizadas nas artes plumãrias estão 

protegidas por legislação nacional e listadas no apêndice I (ameaçadas de extinção) da Convenção sobre 
Comércio internacional de Espécies da Flora e da Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITF..5. Esse acordo 
foi assinado pelo Brasil, do qual 127 países são signatários." 

9. Informação pessoal prestada pela responsável pela Artíndia em Brasília, 
10.Extraído e adaptado de Ribeiro (1983). 

• 

• 

• 

• 

• 
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·r de -signífícação cultural dos artefatos e o importante papel que desempenham em varias esfe 
rr ras da organização social dos povos indígenas, eles não devem, a priori, ser considerados como 
rr- mercadorias que serão monetarizadas. Queremos dizer com isso que a comercialização dos ar 
o-- tesanatos deve se dar de maneira extremamente criteriosa, respeitando-se as peculiaridades 
rr: inerentes a cada povo e a cada artefato. Nesse sentido, entendemos que a produção· dos artefa 
rr> tos indígenas deva ser incentivada através de uma assistência efetiva para o aprendizado arte- 

sanal. Esse estímulo seria proporcionado por uma remuneração alta aos objetos, que deveriam 
r": ser vendidos como arte indígena. Em outras palavras, esses artefatos devem se destinar a um 
r": público seleto capaz de retribuir o seu devido valor, não devendo, portanto, serem produzidos 
,-,-- em escala comercial. 

»>: 4.1.9. Outros produtos produzidos no PIX 

,,.-- 4.1.9.1. Milho 
-r: Constitui importante fonte de alimentos e um valioso patrimônio genético. É usado 
r para fazer mingaus e farinha. Foi introduzido milho híbrido no PIX, dna década de 80, o que 
~- quase causou a perda desse importante material genético. Atualmente, há uma consciência 
.r: com relação a essa questão por parte de algumas importantes lideranças. Tem sido evitado o 
' plantio simultâneo de milho híbrido com milho tradicional. 
r A Foto 14 (pág. 33) mostra quatro variedades de milho cultivads pelos Kayabi, que 
r possuem os seguintes nomes: ,r Avassí putan Cor de abóbora 

,.- 
r 

Avassíun 
Avassísim 
Avassí ymará 

Preto 
Branco 
Preto e branco 

-: 4.1.9.2. Cará 
r,,- Possui diversas variedades. É importante para os Kayabi, 
r: r: 
~- 4.1.9.3. Abacaxi 
r,..... Cultivado por diversas aldeias em pequenas quantidades. Pode ser seco da mesma 
"-,..... forma que a banana passa. 

,- ,...... 4.1.9.4. Algodão 
,...... Cultivado em diversas aldeias. Usado para fazer redes, cobertas e utensílios para 

r: ,__ transportar bebês, entre outros. 
r 

,:-· 4.1.9.5. Urucum 
,-. 

r: Cultivado especialmente para adornar o corpo e proteger dos insetos e do frio. É um 
(",__ produto que pode ter bom potencial de comercialização para a culinária e para a indústria de 
,,: cosméticos. 
r:-- A empresa norte-americana Aveda tem incentivado os Yawanaw, do Acre, a produzir o 
~ urucum em grandes quantidades, para usá-lo como substituto de petroqufmicos (corantes e 
r: outros produtos) na produção de batons e outros cosméticos. r: 
r> - Em São Paulo, o quilo da semente de urucum é vendido por R$ 2,50. Na Sa.q'A.,Q.~ uru- 

r 
r cum, o colorau é vendido por R$ 1,70/kg (preço para o produtor), e o consumidor paga R$ 

,..-;.-.. 4,00. Na entressafra, o preço vai a R$ 2,50/kg para o produtor, e o consumidor paga R$ 
.,- r> 5,00/kg. 
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O colorau é a mistura da farinha de mandioca com a semente de urq~µµi, mais uma 
pequena quantidade de sal. Para produzir 50 kg de colorau, usa-se, em média, 10 kg de semen 
tes de urucum, mais 50 kg de farinha de mandioca. Não existe uma explicação para esse fenô 
meno (deveriam ser 60 kg), mas esse é o resultado que se costuma obter. O sal serve para tirar 
a umidade do produto, garantindo maior durabilidade. 

A produção desse condimento pode ser uma boa alternativa para o PIX, pois existem 
existem as matérias-primas. Seria necessário ampliarem-se os estudos, para se avaliar mellhor 
esse potencial. O valor agregado é muito maior que o da farinha de mandioca. Resta saber que 
conseqüências poderiam existir em relação à cultura dos índios, visto que o urucum tem tam 
bém um valor cultural. 

4.1.9.6. Copaíba 
Esse é um produto nobre, a respeito do qual valeria a pena um esforço e uma atenção 

especiais. Sabemos que há produção de óleo de copaíba e que os povos o usam como remédio. 
No entanto, não temos informações com relação à quantidade de árvores disponíveis. 

Para extrair-se o óleo, derruba-se a árvore. Existe um método de extração com o uso de 
um instrumento chamado trena, com o qual se faz um furo superior e um inferior na árvore, o 
que toma a exploração sustentável, pois não é necessário derrubá-la. É necessário obterem-se 
mais informações sobre as variedades de copaíba que ocorrem naturalmente no PIX (existem 
sete variedades, sendo uma delas imprópria para extração do óleo) e realizarem-se treinamen 
tos para sua exploração. 

O preço de venda do óleo está na faixa de US$ 7 / kg, sem o refino. Após o processa 
mento, ele é exportado por US$ 30 a 40/kg. 

Apenas uma empresa de São Paulo teria interesse em comprar 24 t/ ano do produto. 
No ano de 1993, o Brasil exportou 70 t de óleo de copaíba. 

4.2. Avaliação qualitativa a curto, médio e longo prazos do potencial 
de produção e comercialização de excedentes do PIX 

Na tentativa de obtermos uma visão geral da produção e da comercialização de produ 
tos no PIX, estamos propondo uma análise rápida, centrada em dez produtos. 

Resolvemos criar esse modelo, que é mais qualitativo do que quantitativo, no qual tan 
to fatores externos (isto é, do mercado) ao PIX, quanto internos recebem um peso para o estu 
do. Evidentemente, trata-se mais de um exercício do que de uma informação precisa. No en 
tanto, estamos usando aqui toda a informação que colhemos tanto dentro do PIX, quanto fora. 

Definimos cinco categorias que vão de muito fraco a muito bom. Cada uma delas rece 
beu um valor, como se pode ver a seguir: 

Muito fraco 
Fraco 
Médio 
Bom 
Muito bom 

de 0,00 a 1,99 
de 2,00 a 2,99 
de 3,00 a 3,99 
de 4,00 a 4,99 

5,00 
Elegemos, então, sete aspectos: demanda de mercado, qualidade do produto, custo do 

transporte, custo ambiental, custo social, custo cultural e disponibilidade do produto. · 
O cálculo é feito atribuindo-se um índice para cada um dos sete aspectos: Dessa forma, 

para a banana passa, no longo prazo, atribuímos os seguintes índices: demanda de mercado, 4; 
qualidade do produto, 4; custo de transporte, 3; custo ambiental, 4; custo social, 4; custo cul 
tural , 4; disponibilidade do produto, 3. Bomando-se esses índices, obtemos o valor de 26, que, 
dividido pelo número de aspectos (7), resulta no valor 3,71. Isso coloca o produto na categoria 
médio, mas muito próximo de bom. 
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A atribuição de cada uma dessas categorias levou em conta fatores concretos, mas 
também suposições. Por exemplo, supomos que, no longo prazo, a disponibilidade da banana 
passa teria aumentado o suficiente para sair do valor zero, que-recebeu no curto prazo, para 
3,00 . Evidentemente, para que isso ocorra, as recomendações que realizamos no ítem referente 
à banana passa, deverão ser atendidas. 

,--. 

r· 

Esse exercício abrange três cenários temporais: curto, médio e longo prazos, e cada um 
dos sete aspectos é definido a seguir. 
• Custo social - está ligado a possíveis problemas que podem ser causados aos povos do 

PIX, advindos de uma carga excessiva de trabalho que pode estressá-los, trazendo conse 
qüências à sua organização social. 

• Custo cultural - está ligado ao potencial de destruição/ construção dos valores culturais 
que o contato entre a economia indígena e a economia capitalista pode provocar. 

• Custo de transporte - é o custo para levar o produto do PIX até o mercado consumidor. 
Para a farinha de mandioca e o polvilho, por exemplo, esse custo inviabiliza a comerciali 
zação em mercados distantes devido ao baixo valor do produto. 

• Custo ambiental - está ligado à possível degradação ou conservação ambiental que cada 
produto poderá provocar no PIX. 

• Disponibilidade do produto - evidentemente, no curto, no médio e no longo prazos, es 
sa disponibilidade poderá se alterar. Por exemplo, a disponibilidade de mel, amendoim e 
banana passa para comercialização, hoje, é quase zero ou mínima, mas, com apoio à pro 
dução, poderá aumentar. 

• Demanda de mercado - está ligada ao mercado comprador, ou seja, ao potencial de de 
manda do mercado pelo produto que está sendo ofertado pelo PIX. Um índice baixo (1, 
por exemplo) significa que a demanda é baixa. Para alguns produtos, o potencial pode 
variar muito, como no caso dos artesanatos que, atualmente, não apresenta um bom po 
tencial devido ao achatamento salarial da classe média (intelectualizada) que é a princi 
pal compradora de produtos indígenas. Outro aspecto importante é a competição. No ca 
so da farinha de mandioca, milhares de pequenos, médios e grandes produtores estão no 
mercado, o que diminui o potencial. . 

• Qualidade do produto - refere-se à qualidade específica do produto produzido no PIX. 
O artesanato, por exemplo, vem sofrendo um processo de massificação da produção, com 
uso de miçangas, o que retira valor do produto, baixando sua qualidade. Já a farinha de 
mandioca não apresenta boa qualidade, em termos dos padrões do mercado consumidor. 
Dessa forma, recebe um índice baixo na avaliação desse quesito. 

r: 

r: 

r: 

r: 
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Tabela 10. Aspectos ligados à produção e à comercialização no PIX (curto prazo) 

Demanda do mercado 
Qualidade do produto 
Custo do transporte 
Custo ambiental 
Custo social 
Custo cultural 

2 
2 
1 
1 
1 
1 

3 
3 
3 
3 
3 

1 
1 
1 

Produtos d o PIX 
Banana óleos 
Passa Mel Inaiã Macaúba Pequi 
3 5 1 1 1 
3 3 1 1 1 
2 1 1 1 1 
4 3 1 1 1 
4 3 2 2 3 
4 3 2 2 2 

Aspectos Farinha de 
Amendoim I Artesanato I Mandioca Polvilho Sabonetes 

_Disponibilidade do produto 
Total · 

1 
2 
3 

1 
1 
1 
3 

2 
1 
1 
1 

3 
o 
2 
2 
2 
2 

o o 1 1 1 

1 
1 
3 o 

9 i 20 1 9 i 20 l 18 l 9 1 9 1 10 l 10 j 11 
Média .. - 1. 1,28 2,85 1,2s 2,85 2,57 1,28 1,28 1,42 1,42 - 1,57 . 

· Categoria 
1 MF 1 F 1 MF 1 F 1 ., F 1 MF 1 MF 1 MF l MF ] MF 

MF Muito fraco 

.si,. F Fraco 
o,,l M Médio 

B Bom 
MB Muito bom 

--'~:- ---- - . - -- -- --- --- -- - -- ----- - -- - - -------------------· ·--- 
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Tabela 11. Aspectos ligados à produção e à comercialização no PIX (médio prazo) 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

!:rbilidade do produto L= ;~ =:J::::: 3~7::=::1::::::1~2: =' )~; ::: :::: ~9 ::= ::=:: 1,L ~~== ·. ::::~ ::1~:l :::::: ::::: ;~ ::=!:==~li =:: :=::= ~ :::=:. 

Aspectos 
1 
Amendoim Artesanato 

Demanda do mercado 3 3 
Qualidade do produto 3 4 
Custo do transporte 2 3 
Custo ambiental 2 4 
Custo social 2 4 
Custo cultural 2 3 

Farinha de 
Mandioca 

Produtos do PIX 
Banana óleos 
Passa Mel Inajá Macaúba Pequi Polvilho Sabonetes 
3 5 1 1 2 2 3 
3 4 1 2 2 2 2 
3 2 1 1 1 2 2 
4 4 1 2 2 2 3 
4 3 2 2 3 1 3 
4 3 2 2 2 1 2 

Categoria 1 F 1 M 1 MF 1 M 1 M 1 MF 1 MF 1 F [ MF 1 F 

MF Muito fraco ,, 
.si,. F Fraco 
QD M Médio 

B Bom 
MB :M:uito bom 

. - ·- --·------·~--------- ---- - -•------- . ·------ -- 
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Tabela 12. Aspectos ligados à produção e à comercialização no PIX (longo prazo) 

Produtos do PIX 
óleos Aspectos 

1 
Amendoim Artesanato 

Demanda do mercado 3 4 
Qualidade do produto 3 5 
Custo do transporte 3 4 
Custo ambiental 3 - 4 
Custo social 3 4 
Custo cultural 3 3 

Farinha de Banana 
Mandioca Passa Mel 

1 4 5 
2 4 5 
2 3 3 
2 4 5 
1 4 4 

Inaiã Macaúba 
2 
2 
2 
2 
3 

2 
3 
2 
3 
3 

p ui Polvilho 
3 2 
3 3 
2 2 
3 2 
3 1 

Sabonetes 
3 
3 
2 
4 
3 

1 1 4 4 3 3 3 1 3 

=•íbilidade: do produto L::= :i :=::!::::::= ! : + ::=:: :2 :::: :: ::=:: ! :: :: :=:.: ~ :: = : ::: :6 :::::::=: ::::::::9 =:=: :::::::: ~ ::::=: : ~ ::=: : :::~--:I __ -·· 
~::ria 1 3~ +··········4:·········J .. ·--·····: _ ···--·f ···· 3~1 , -,~4 -1--····---2,:9 , z;1 + z: f 2,:···-·····-l-- .. ·······3:--········ 

MF Muito fraco 

•• F Fraco 
• U) M Médio 

B Bom 
MB Muito bom 

' . ----------·---·-·----·-- -- ~--- _.. -·-! ·- --· - -- - --- ... ----- -·------- -- .. --- -----------· ----- ----- ----· - -~-·--- -- - ·---· - ~-'- ------------- _.. --~---- -· --- -· -- ---··- __ ...,J 
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' Gráfico 1. Potencial de produção e comercialização dos produtos do PIX (curto prazo) 
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Gráfico 2. Potencial de produção e comercialização dos produtos do PIX (médio prazo) 
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Gráfico 3. Potencial de produção e comercialização dos produtos do PIX (longo prazo) 
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5. Avaliação da organização e da gestão do processo 
de comercialização 

Uma série de medidas de ordem organizativa se fazem necessárias em qualquer pro 
cesso de comercialização. Faremos aqui alguns comentários gerais sobre algumas questões que 
nos parecem centrais para a comercialização dos produtos agroextrativistas dos povos xíngua 
nos, que deverão ser objeto de discussão/ amadurecimento por parte das comunidades indíge 
nas envolvidas. Faz-se importante frizar que muitas dessas questões foram bastante discutidas 
com a diretoria da Associação, em reunião realizada no Posto Indígena do Diauarum, e que 
várias continuam inconclusas. 

5.1. Associação enquanto instância organizadora do processo de 
comercialização 

O processo de comercialização dos produtos agroextrativistas xinguanos deverá ser 
gerido pela ATIX - Associação Terra Indígena do Xingu, organização criada em junho de 1995 
por lideranças indígenas do Médio Xingu (sobretudo do povo Kayabí)." 

São sobejamente conhecidas as vantagens de iniciativas associativas para a comercia 
lização de produtos agrícolas e extrativistas. Entretanto, levantamos aqui algumas questões 
que nos parecem fundamentais e que merecem reflexões e planejamentos mais aprofundados, 
de forma a evitar futuras frustrações das expectativas dos diferentes .povos envolvidos no 
processo. 

Nos parece lógico a coordenação do processo de comercialização dos produtos xingua- 
nos por uma organização, de forma a racionalizá-lo e torná-lo mais eficiente. A ATIX foi criada • 
principalmente para operacionalizar esse processo e, como já foi dito, está sendo coordenada 
sobretudo por lideranças do povo Kayabi, povo esse que possui uma propensão nata para a 
organização coletiva para a produção." Sabe-se, entretanto, que os povos que co-habitam o 
Parque· do Xingu têm características culturais distintas entre si que determinam lógicas e racio 
nalidades próprias de organização social. 

Muitos desses povos viviam em permanente conflito, até um passado bastante recente, 
inclusive com inúmeros casos de confronto armado que resultaram em mortes. Segundo al 
guns antropólogos, apesar das relações de amizade existentes, até hoje ocorrem relações tensas 
esporádicas entre alguns grupos. 

Diante desse quadro, colocam.os as seguintes questões: 
• Como serão administradas as diferenças culturais e os conflitos latentes entre os diferen 

tes povos associados? 
• É possível ser adotado um critério único para a remuneração dos produtos entre os dife 

rentes povos? Em que instância decisória esse critério será definido? 
Como serão administrados os conflitos decorrentes das insatisfações com os preços aufe 
ridos na venda, dos "atrasos" no pagamento e/ ou no recolhimento da "mercadoria", en 
fim, de todas as questões que vem suscitando insatisfações dos índios na sua relação co 
mercial direta com brancos? Evidentemente, algumas dessas questões poderão ser resol 
vidas ou amenizadas com uma boa organização da comercialização, mas acreditamos , 
que muitas perdurarão gerando insatisfações, dessa vez contra a própria Associação." 

11. Até a data da elaboração deste relatório, a ATIX já contava com assessoria jurídica, estatuto e autorização da 
FUNAI, mas ainda não havia sido registrada no cartório de São Félix do Araguaia. Portanto, já é uma sociedade 
de fato mas ainda não é de direito. 

12. Informação pessoal da pror Tânia Líma, 
13. Segundo Mairawê Kayabi (presidente da ATIX), já houve desentendimentos entre índios quando tentaram 

vender produtos coletivamente. · . , 

• 
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Essas questões foram levantadas na reunião realizada no Diauarum com a diretoria da 
';,-. ATIX que demonstrou ter bastante sensibilidade em relação a problemas dessa naturesa, Co 
, ,,.... mo alternativa futura para organização da comercialização, foi levantada a possibilidade da 
- ,..... descentralização do processo através da criação de várias associações que poderiam estabele 
r: cer contatos com os mercados diretamente ou através de uma federação das associações do. 
,-. PIX.1• Essas associações poderiam ser constituídas pelas familias de uma aldeia, pelas aldeias 

de um povo, ou por aldeias de povos geograficamente próximos . . ;.,--- 
Com essa formulação, as questões anteriormente levantadas tenderiam a ser mitigadas 

,.-,,- pois cada Associação poderia adotar uma dinâmica própria sintonizada com as possibilidades 
,-,..., e limitações intrínsecas dos seus associados. À Federação caberia um papel mais geral no pro 
,--.. cesso de comercialização que iria desde a articulação das iniciativas das diversas Associações 

..--- até os contatos com compradores. Eventualmente, a Federação poderia realizar diretamente a 
venda de produtos de alguns povos que porventura possam solicitar esse serviço. 

5.2. Formação/capacitação para gestão administrativo-financeira da 
r Associação 

Viabilizar iniciativas associativas de comercialização de produções em pequena escala 
.r: está longe de ser uma tarefa simples, ainda mais quando os associados em sua grande maioria 
-: sequer conhecem as regras de funcionamento e a lógica do mercado. 
r Um dos principais objetivos da ATIX é o de proporcionar condições de comercializa 
r.,-. ção para melhor remunerar os produtos agroextrativistas através da agregação de valor cultu 
r: ral/ ecológico e da eliminação de intermediários, que a priori é considerado por lideranças de 
r vários dos povos visitados o responsável pela baixa remuneração desses produtos até o mo- 
-: mento. É preciso estar claro, entretanto, que qualquer tentativa de substituição dos canais de 

r comercialização envolve custos financeiros e riscos. Por isso, todas as possíveis alternativas de 
r'~ vem ser avaliadas com muito critério, analisando-se seus limites e potencialidades, ou seja a 
/-- sua viabilidade econômica e operacional. 
,r- Gerir financeiramente e organizativamente a ATIX exigirá, pelo menos da diretoria em 
,,,- um primeiro momento, conhecimentos sobre o mercado e de uma série de procedimentos bãsi 
r: cos de contabilidade, de organização administrativa para os planejamentos das ações, e outros, 
,,-.. sem os quais dificilmente a iniciativa se viabilizará. Evidentemente, o nível de apropriação dos 

conhecimentos sobre gestão deverá ser tanto maior quanto maior for a complexidade e o volu- 
r> 

me de operações realizadas pela Associação. 
Tirante algumas poucas lideranças entrevistadas durante a nossa estada no PIX, perce 

r> bemos que o nível de conhecimento das regras do mercado é bastante limitado, e a qualifica 
, ção para a gestão administrativo-financeira da Associação, quase nula. Isto quer dizer que será 
, ,-._ fundamental um apoio sistemático na formação/ capacitação de "quadros" tanto na Associa 
,,-. ção quanto nas aldeias de povos envolvidos no processo. 

r: 

, .- 5.3. Transporte da produção 
Na discussão realizada no Posto do Diauarum, percebemos que o transporte da produ- 

1. - ção é a questão que mais vem preocupando as lideranças no processo de comercialização. Com 
,,- ,,,.... efeito, se consideradas as condições específicas existentes no PIX, esta questão deverá merecer 
r: estudos e discussões mais aprofundadas de forma a dimensionar uma estrutura/ organização 
,,..... que racionalize esta importante etapa da comercialização. Neste dimensionamento, será preci 
,,-. só ter em mente que a atividade de transportar a produção deve ser considerada como um ne 
-< gõcío separado, que necessita ser rent~vel por si mesmo. 

14.Exemplo de organização similar foi relatada por Walter Gomes da Silva (dono da loja Amoa, em São Paulo), 
citando o caso da Federação das Associações dos Ashanínka, do Acre. 
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Como o custo do transporte é geralmente calculado por unidade de peso e o custo pro 
porcional por unidade é menor quando o valor do produto é maior, é fundamental que se faça 
uma distinção entre os custos de transporte dos diferentes produtos comercializáveis no PIX 
(essa avaliação consta do item4.2 deste relatório). Exemplificamos com situações extremas: 
• Tranporte da farinha de mandioca e/ ou polvilho: A farinha de mandioca é transportada 

em sacos de 50 Kg, portanto a unidade de peso para a farinha de mandioca é muito alta 
se consideramos que uma embarcação tem uma capacidade limitada. Como o preço de 
mercado da farinha da mandioca é baixo, o custo proporcional do transporte por unidade 
(o saco) se torna excessivamente alto. 

• Transporte de banana-passa: A banana-passa pode ser transportada de inúmeras manei 
ras. Atualmente os pacotes de cerca de 100 g são acondicionados em bombonas plásticas. 
Como a banana-passa alcança bons preços em mercados de produtos naturais, o seu 
custo proporcional de transporte é baixo. 

Para efeito de facilitar a discussão deste tópico, sub-dividimos a etapa do transporte 
em duas: 
• transporte interno (para juntar as produções das aldeias); 
• transporte externo(para distribuir os produtos no mercado). 

5.3.1. Transporte interno 
Na discussão realizada com a diretoria da ATIX esta questão foi bastante aprofundada, 

e surgiram algumas propostas preliminares para a estruturação de um esquema que viabilize 
o transporte interno. Para auxiliar a discussão solicitamos que os participantes da reunião de 
senhassem um mapa do Parque localízando os rios (vias de escoamento da produção), as al 
deias (estimando o tempo de barco entre elas e o ponto central para recepção da produção), e 
os possíveis pontos de saída da produção do Parque. 

Como hipótese de trabalho, levantou-se a possibilidade do Posto Indígena do Diaua 
rum centralizar a recepção dos produtos do Parque (ver Mapa 1 no Anexo 1). Nesse caso, um 
barco ou lancha passaria nas aldeias periodicamente (o período não foi discutido) recolhendo 
os produtos para o Diauarum. Neste local seria construída uma instalação para armazenar, 
classificar e embalar os produtos. Portanto, além da infra-estrutura física será necessário o trei 
namento e a manutenção de uma equipe para a realização destas operações. 

O recolhimento das produções será feito fundamentalmente por via fluvial e para is 
so a Associação planeja adquirir e manter uma ou mais embarcações apropriadas e exclusi 
vas. Dada a grande pulverização dos pólos de produção no PIX, e a pequena e irregular pro 
dução existente por pólo, o custo deste recolhimento será bastante alto. Como existem custos 
fixos por viagem de recolhimento (por exemplo, combustível, lubrificantes, honorários do 
motorista, depreciação da embarcação), independentemente da quantidade de produtos 
transportados, quanto menor for essa quantidade, maior será o custo do transporte por uni 
dade transportada. Portanto, para que o transporte interno se viabilize economicamente será 
necessário um planejamento tal que garanta o permanente uso da(s) embarcação(ões) na ati 
vidade de recolhimento. 

5.3.2. Transporte externo 
Para a distribuição da produção no mercado poderá ser necessária, dependendo do 

produto e do mercado, uma série de etapas. A primeira etapa diz respeito ao transporte do PIX 
para um grande centro, possivelmente Brasília, onde será despachado para mercados mais dis 
tantes (p.e. Rio de Janeiro, São Paulo, ou o exterior) ou diretamente para o mercado consumi 
dor próximo (cidades vizinhas tais como São José do Xíngu, Canarana e outras). Algumas hi 
pótese foram levantadas para viabilizar este transporte, entre elas: 
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O uso de carros da FUNAI que retornam vazios do Parque. Neste caso o fretenão será 
cobrado mas em contrapartida não se poderá contar com a menor regularidade, o que di 
ficultará em muito o planejamento desta etapa. 
Frete de caminhões/ caminhonetes. Neste caso são válidas as considerações feitas para o 
transporte interno com relação ao custo proporcional dos distintos produtos, ou seja, o 
valor dos produtos transportados devem "justificar" o custo do frete. 
Viagem em ônibus de linha. Neste caso só seria possível o transporte de pequenos volu 
mes que possuam alto valor agregado. 
Outras possibilidades alternativas e episódicas tais como o retorno de aviões para bus .. 
car ou levar doentes ou técnicos que desenvolvem atividades no PIX. São possibilidades 
que ocorrem com alguma frequência mas que dificultam em muito o planejamento desta 
etapa. 

A segunda etapa diz respeito ao transporte do grande centro que centralizará·a distrí 
buição para os mercados consumidores. Uma série de possibilidades deverão ser avaliadas 

r: produto a produto, entre elas: 
r: • frete aéreo; 
r 

/ Para se fixar o preço de uma mercadoria, numa economia capitalista, leva-se em consi 
,r deração o custo de produção/ comercialização e o lucro. O custo é, portanto, o limite mínimo 
,- do preço. Ocorre que vários dos produtos potencialmente comercializáveis no PlX têm o preço 
'r-. definido pelo mercado, uma vez que existe uma grande pulverização na produção tirando a 

possibilidade das ATIX de fixar os preços pretendidos. Portanto, nestes casos, em especial nos 
r: produtos agrícolas, a ATIX será tomadora e não formadora de preços. 
r 

Como alternativa para aumentar a remuneração proveniente da venda de alguns pro- 
r> dutos do PIX, o projeto proposto pela AVA pressupõe uma estratégia de marketing visando 
/- agregar a estes valor cultural e ecológico. Visa, portanto, atingir alguns nichos de mercado em 
1 que os consumidores valorizam as qualidades ambientais e culturais dos produtos se dispon 
,..... do a pagar um "plus" por essas qualidades. Com efeito, baseado nos levantamentos que reali 
' r: zamos e nos depoimentos de alguns especialistas, existe uma tendência ao nível mundial de 

crescimento dos "mercados alternativos" (naturais e solidários) o que demonstra a viabilidade 
r> de agregar valor através da promoção e da diferenciação dos produtos agro-extrativistas. 

Para ser vendido como um produto diferenciado, será necessário a formação e adi 
r,.. vulgação de uma imagem do produto, de forma a possibilitar que os consumidores reconhe 
r: - çam facilmente estes produtos e se inclinem a comprá-los. Para a formação dessa imagem três 
- condicionantes sugeridas por PONTUAL, não só para produtos diferenciados, deverão ser 
'.,... observadas: 

• O produto deve ser definido de forma fácil e de preferência com poucas palavras. Muitas 
informações podem confundir o consumidor. 
É necessário que as informações divulgadas sobre o produto sejam verdadeiras. As pes 
quisas de opinião mostram que os consumidores divulgam as experiências negativas com 
produtos muito mais rápido do que as positivas. Uma informação enganosa provavel 
mente se tornará um fator de diminuição das vendas e perda de confíaça dos distribuido- 
res e consumidores. · _..........._, .. 
Outros grupos e Associações podem, eventualmente, disputar os mesmos nichos de mer 
cado com produtos similares, Assim, a imagem do produto deve ser pensada de tal for 
ma a distigui-lo dos demais. 
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• frete terrestre; 
empresas transportadoras . • 

5.4. Agregação de valor cultural/ecológico aos produtos do PIX 
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Além dessas recomendações específicas relativas a imagem dos produtos, para o su 
cesso da iniciativa, será fundamental a formação da imagem da ATIX perante os compradores 

- em potecial dos seus produtos. Para isso deverão ser evidenciados aqueles atributos específi 
cos da ATIX que poderão levar os consumidores e intermediários, a desejarem negociar com 
ela. Além das especüicidades que a caracterizam como produtora de artigos "alternativos", 
para a formação e manutenção da imagem da ATIX, é vital que se mantenha um ótimo padrão 
de qualidade nos produtos comercializados e que todos os compromissos com os compradores 
sejam honrados. 

A CRIAÇÃO DE UMA IMAGEM PODE 
SEl UAI fZ.&.DA EM CINCO PASSOSi 

Oet,rmlnoçõo do1 coracterf1tico1, ~ 
prefer&ncios • preoc:upoç6ea do1 
malom conwmldot.a do produto. 

(? ldenlíficaç6o de um grupo de 
atributos do produlo e da 
organlzoçõo que poder6 

levar o compcod« a escolher 
tal mercadoria oo lnv6a d. outro. 

Seleção da, caractensticm 
maia importontu 

o serem d"rvulgaclos. 

Ellimaliva dos cullol ~ 
do divulgoçõo • 
Inclusão de.1191 no 

cuslo unil6rlo do produk>. 

Comunlcoçõo • apresentação eficiente ela Imagem escolhida 
poro divulgação no mercado, 0~1 do r6tulo da embalagem, 

ponAek>s, cartazes, conversas com lnlermedi6rlo1 ou donoi 
de ulabelec:lnienlos de v.né3a. 

Fonte: Genesys, 1994. 
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s~ Normas e procedimentos para a comercialização 
dos produtos agrícolas e extrativistas 

,,--,,,-. 

Os diferentes mercados exigem padrões e normas para produção, transformação e ar 
mazenamento diferenciadas. Para a venda nesses mercados, faz-se necessária a adequação dos 
produtos às exigências normativas estabelecidas. Faremos aqui um breve apanhado de algu 
mas dessas normas com o propósito de referenciar a discussão analítica sobre o projeto. Para 
maiores detalhes ver a reprodução na íntegra de algumas normas no Anexo 4. 

.-,-"- 

_.,.,...._.- 6.1. Padronização e Classificação da Farinha de Mandioca 
r=r> A normativa federal para a comercialização da farinha de mandioca foi definida pela 
, y--- Portaria 554 do Ministério da Agricultura, publicada no Diário Oficial da União em 1° de se 
·,,.,-· tembro de 1995. Tem por objetivo "definir as características de identidade, qualidade, apresen 
-r: tação, embalagem, armazenamento e transporte da farinha de mandioca, para fins de comerei- 

liz - · terna." ,,,_,,....- a açao m ema. 

::~- 6.1.1. Classificação 
,,.--,-- A classificação da farinha de mandioca é feita com base em grupos, subgrupos, classes 
1_ 

,.--. e tipos. Os grupos são definidos com base na tecnologia de produção, os subgrupos com base 
,,- na granulometria, a classe com base na coloração, e os tipos com base nos atributos qualitati- 

r vos constantes em um quadro sinóptico integrante da normativa. · 
r:_ · Segundo a tecnologia de produção a farinha de mandioca pode ser classificada em três 
,-- grupos, quais sejam: 
í ,_ • farinha de mandioca d' água: .é o produto obtido das raízes sadias, devidamente limpas, ,- 
( maceradas, descascadas, trituradas (moídas), prensadas, desmembradas, peneiradas, se- 

cas à temperatura moderada, podendo ser novamente peneirada ou não; 
farinha de mandioca mista: é o produto obtido mediante a mistura, antes da prensagem, 
da massa de mandioca ralada com a massa da mandioca fermentada, na proporção de 75 
a 80% da primeira massa e 20a 25% da segunda, de acordo com a preferência do mercado 
consumidor, seguindo após a mistura das massas, o processo tecnológico da farinha de 
mandioca d' água; 
farinha de mandioca seca: é o produto obtido das raízes de mandioca sadias, devida· 
mente limpas, descascadas, trituradas (moídas), prensadas, desmembradas, peneiradas, 
secas à temperatura moderada ou alta e novamente peneirada ou não, podendo ainda 
ser beneficiada. 

• 

__ r -~. 
~. A farinha de mandioca, quando não se enquadrar em nenhum dos tipos definidos na 

! __ , normativa será classificada como "abaixo do padrão", podendo ser comercializada como tal, 
, - desde que devidamente identificada, ou rebeneficiada para ser submetida a nova classificação. 
.r: A farinha será desclassificada com a consequente proibição para comercialização caso 
r;~ apresente, entre outras características, mau estado de conservação, caracterizado pelo aspecto 

. . 

,..---,---- geral de fermentação e mofo, odor e sabor estranhos ao produto, presença de matérias estra- - 
,-- nhas ao produto (todo material não proveniente da raiz da mandioca, tais como partículas me 

,,,---. tálicas, argila, areia, sujidades, insetos mortos, pelos de roedores, e outros), presença de subs- 
, tâncias nocivas à saúde humana. ,-- 
r Será emitido um Certificado de Classificação com prazo de validade de 90 dias pelo 
r: ,-- órgão Oficial de Classificação devidamente credenciado pelo Ministério da Agricultura. 
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6.1.2. Apresentação 
A farinha de mandioca, destinada a comercialização, poderá ser apresentada a granel, 

ensacada, e empacotada. 

6.1.3. Embalagem e marcação 
Para embalar a farinha de mandioca para a comercialização deverão ser observadas as 

seguintes normas: 
• a embalagem para o ensacamento da farinha poderá ser feito de algodão branco ou simi 

lar, papel, plástico ou qualquer material que tenha sido previamente aprovado pelo Mi 
nistério da Agricultura. 
a embalagem deve ser nova e resistente . 
para a comercialização no varejo, a embalagem da farinha de mandioca deverá ser trans 
parente e incolor, para permitir a perfeita visualização do produto. 
dentro de um mesmo lote, é obrigatório que todas as embalagens sejam do mesmo mate 
rial e tenham idêntica capacidade de armazenamento. 
na marcação das embalagens deverá constar informações claras e precisas referentes às 
suas especificações quantitativas e qualitativas, retiradas do Certificado de Classificação, 
além dos dados de identificação da empresa embaladora ou responsável pelo produto. 
não é permitido, na marcação das embalagens, o emprego de dizeres, gravuras ou dese 
nhos que induzam a erros ou equívoco quanto à origem geográfica, qualidade e quanti 
dade do produto. 

• 
• 

• 

• 

• 

6.1.4. Transporte e armazenamento 
Os depósitos para armazenamento da farinha de mandioca e os meios para o seu 

transporte devem oferecer plena segurança e condições técnicas imprescindíveis às exigências 
da legislação em vigor. 

6.1.5 .. Comercialização no Estado do Mato Grosso 
Para comercialização da farinha de mandioca no âmbito do Estado do Mato Grosso, é 

desnecessário se obter o SIF (selo de inspeção federal), uma vez que a responsabilidade de fis 
calização neste caso é do governo estadual. Para se obter a licença para comercialização no âm 
bito intra-estadual será necessário o envio de amostras do produto e o preenchimento de um 
formulário-padrão (em anexo). 

6.2. Normatização higiênico-sanitária e tecnológica para mel, cera 
de abelhas e derivados 

Essa normativa foi proposta pela Secretaria de Inspeção de Produtos Animais do Mi 
nistério da Agricultura e publicada no Diário Oficial da União em 2 de agosto de 1985 (íntegra 
da normativa no anexo 4). 

Essa regulamentação disciplina o funcionamento sob os aspectos tecnológicos e higiêni 
co-sanitários dos estabeleciirtentos de produção, elaboração e envase de mel, cêra apícola e seus 
derivados em escala industrial. Define regras para construção de instalações específicas a cada 
fase do processo produtivo, especificações técnicas dos equipamentos necessários, processos 
tecnológicos para a produção, elaboração e embalagem dos diversos produtos apícolas, normas 
para transporte, normas para higiene e índices de qualidade do mel e da cera de abelhas. 
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. __ :· 6.3. Normas para a produção orgânica 
r: 

_ O termo "agricultura orgânica" tem sido utilizado como sinônimo de agricultura eco- 
,,.... lógica, biológica, natural e biodinâmica. Estas denominações estão consagradas inclusive pela 

,..,-- Comissão do "Codex Alimentarius" da FAO e Organização Mundial da Saúde. Na atualidade, 
_,.... existem dezenas de países que possuem normas de produção e certificação em vigor e que, via 

de regra, são adaptações das normas definidas no âmbito da IFOAM (Federação Internacional 
· ,,.... de Movimentos de Agricultura Orgânica) e consagradas pela União Européia e países como 
.,,... Estados Unidos e Canadá, dentre outros, que lidam com o comércio de produtos orgânicos. 

No Brasil a preocupação com normas disciplinadoras da produção orgânica é recente . 
.,-. Desde 1994, está em andamento no âmbito do MAARA (Ministério da Agricultura, do Abaste 

cimento e da Reforma Agrária), mais especificamente, na SDA (Secretaria de Defesa Agrope- 
_....... cuária), uma proposta de normas, a serem transformadas possivelmente em Portaria Ministeri 

al Tal iniciativa decorreu principalmente das exigências colocadas hoje pelos países da União 
Européia de condicionar as importações de alimentos à existência de certificação da qualidade 
ambiental desses produtos. Para que tal requisito seja cumprido, é necessário a existência no 

.r: país de normas legais que sigam as orientações emanadas da Organização Internacional de 
(',,.... Normatização (ISO), responsável pela elaboração de normas de gerenciamento ambiental e au 
,,...,.. ditaria ambiental (ISO 14.000). 
.r: Na proposta inicial para discussão, produto orgânico era definido como " ... aquele 
,,.,,.... produzido em sistema de produção sustentável no tempo e no espaço, mediante o manejo e a 
/.... proteção dos recursos naturais, sem a utilização de produtos quimicamente sintetizados, man- 
, tendo o incremento da fertilidade dos solos e a diversidade biológica e que permita a identifi- 
,, cação clara por parte dos consumidores, das características aqui referidas, através de um siste 
r - ma de identificação e certificação que assegure tais características." 
r: 

r A certificação do produto orgânico, será realizada por certificadora credenciada junto 
.> ao MAARA. Caracteriza-se pela expedição de um certificado, a colocação de um selo ou rótulo 
r' no produto que o identifique como orgânico, além do número de registro da certificadora e o 
,.,r número de registro do produto fornecido pela instituição que o certificou. Ao que se sabe, atu 
r,. almente no Brasil apenas o Instituto Biodinâmico de Botucatu está realizando certificação. 

Uma vez que estejam estabelecidas normas claras para a produção orgânica (acredita-se que 
r r=, ainda em 1995 a Portaria Ministerial esteja assinada e publicada no D.O.U.), novas instituições 
í ,,- se credenciarão para realizarem a certificação. Diferentemente de outros órgãos oficiais que 
,. ,.... certificam e fiscalizam a produção agropecuária no Brasil, as instituições certificadoras de pro- 

dutos orgânicos não serão vinculadas ao MAARA. A este caberá o credenciamento das certifi 
cadoras e o controle de suas atividades. 

Em geral a certificação custa caro podendo mesmo ser inacessível para as condições de 
produtores em pequena escala. É preciso deixar claro, entretanto, que nos vários países há cer 

.,.... tificadoras com diferentes níveis de seriedade, compromisso ético e competência. Não raro, 
,,.... surgem verdadeiros "cartórios" ou a chamada "indústria da certificação" , a favorecer uns 

poucos e que, em alguns países tem gerado descrédito sobre tal atividade. Em países onde não 
_,,..._ há certificadoras locais credenciadas, tem sido comum empresas da Europa ou Estados Unidos 

cobrarem valores excessivamente altos. Alguns países já têm certificadoras nacionais. A AR 
GENCERT é uma certificadora que atua na Argentina e cobra de cada produtor uma subscri 

,,...._ ção anual de U$ 500, além das despesas decorrentes de viagens para inspeções periódicas até a 
,r- emissão do certificado. Outras certificadoras cobram um percentual sobre o faturamento bruto 
r> da produção certificada, em geral de 1 a 2 %. Empresas envolvidas com o comércio solidário 
,,-- ou comércio equitativo, em franco desenvolvimento nos países ricos, têm adquirido produtos 

r ,_ orgânicos de pequenos produtores de· países do Sul, cobrindo as despesas de certificação, sem 
,-,- que isso implique em redução no preço da compra. Esse é, por exemplo, o caso da produção 

r 
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orgânica da castanha de caju da Serra do Mel no Rio Grande do Norte, cuja certificação reali 
zada pelo Instituto Biodinâmico de Botucatu é paga pela EUROERBE, empresa alemã que ad 
quire o produto. 

Como já foi dito a certificação é uma exigência colocada pelos países compradores de 
produtos orgânicos e que esta necessidade é criada pela economia de mercado, pelo chamado 
livre comércio. Isto não implica que a certificação deva ser um processo obrigatório em qual 
quer mercado, mas deve caber a cada produtor ou organização de produtores decidir se deseja 
ou não certificar seus produtos e a partir daí usufruir um "plus" no preço da venda e arcar 
também com os custos decorrentes. 

Há situações onde é totalmente desnecessária a certificação. Estas se referem principal 
mente às produções comercializadas diretamente por produtores ou suas associações/ coope 
rativas em mercados locais ou mesmo nos grandes centros. Via de regra, nestes casos, se esta 
belecem relações de confiança entre produtores e consumidores, não sendo necessário que um 
terceiro ator entre em cena para assegurar a qualidade dos produtos. 

Situação bem distinta ocorre quando se trata de produto para exportação ou destinado 
ao processamento industrial, dentro ou fora do país. Nestes casos, o comprador necessita de 
um certificado que comprove a qualidade ecológica do produto, para estender essa garantia 
aos consumidores, geralmente dispostos a pagar preços mais elevados . 

Diante destas argumentações, em recente reunião realizada no Ministério da Agricul 
tura onde esteve presente representantes de ONGs de todas as regiões do país, foi definido 
que para a comercialização intra-estadual não será obrigatório o processo de certificação, e pa 
ra comercialização interestadual e/ ou internacional a certificação será obrigatória. 

As normas aprovadas nesta reunião estão sendo analisadas pelo Departamento J urídí 
co do MAARA antes da assinatura da Portaria Ministerial (vide anexo 3). É importante escla 
recer que estas normas ainda serão modificadas pelo Comitê Nacional de Produtos Orgânicos, 
instância consultiva composta por 5 membros de ONGs (1 de cada região) e 5 membros de ins 
tituições oficiais que deverá se reunir periodicamente em Brasilia para aprimorar as regras en 
tre outras atividades. 

r' 

--: 6.4. Normas e padrões de qualidade para a banana passa 

.,-. 

_r 

6.4.1. Classificação 
Defeitos: todas as bananas passas defeituosas devem ser selecionadas antes da emba 

lagem, e ao mesmo tempo classificadas de acordo com o tamanho. Assim, apresentam-se três 
graus principais, a saber: 

Grau I - O produto deve apresentar bananas medindo 4,5 polegadas ou mais de 
comprimento. 
Grau II - As bananas devem apresentar de 4 a 4,5 polegadas de comprimento. 
Grau III ou Sub-standart - As bananas passas menores que 4 polegadas ou pedaços que 
são classificados como grau m ou sub-standard colocadas em recipientes grandes para 
uso em produtos manufaturados. 

6.4.2. Fatores de qualidade 
Aparência: ausência de qualquer crosta dura ou pegajosa na superfície externa. 
Cor: a cor ideal é o castanho-áureo, uniforme, sem manchas. 
Sabor: deve apresentar sabor doce, natural da fruta madura,. não apresentando traços 

de caramelização. 
Textura: deve ser de consistência firme e uniforme, não sendo dura, semelhante a couro. 
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6.4.3. Acondicionamento 
~ 

,-- 

_ Atualmente, a maior parte da banana passa do mercado internacional é embalada em 
pacotes de 500g e 250g em saquinhos de celofane e/ ou polietileno, sendo acondicionados em 
caixas de fibra para 12,5 Kg de capacidade. 

Para fins manufatureiros são colocadas a granel em caixas de madeira para 50 Kg de 
capacidade. 

__ ,.. ~ 
I 

-: 
-: 6.5. Normas Técnicas para Produção de Artesanato: 
~ 

A rigor, não existe uma regulamentação oficial que normatize a produção de artesana 
,,,..,,.- tos. As normas aqui expostas baseiam-se em pressupostos que explicitam o respeito à natureza 
,-.,- e a manifestação de valores culturais (saber acumulado). São adotadas pela Associação de 
,. Agricultura Orgânica (AAO) em São Paulo com a finalidade de comercialização de produtos 

r artesanais na sua Feira de Produtos Orgânicos. 
~ Entende-se por artesanato o produto originado pelo trabalho manufaturado e que se 
~J utiliza de matéria prima disponível na Natureza (mineral, animal ou vegetal) sem nenhuma 
,..r transformação industrial, da coleta ao acabamento. 

Artesão é aquele que detém o conhecimento de todo o processo produtivo na confecção 
r de uma peça e realiza através do trabalho manual e familiar todas as etapas da produção. Di 
,,.,,,... fere-se da dinâmica industrial onde o operário realiza parte do trabalho em série. Exemplo: pa 
r'~ ra a confecção de um cesto, coleta na floresta a matéria prima, prepara-a, produz e comercializa. 
~ O material produzido exprime traços culturais diferenciados nas regiões geográficas a 

',,..... partir das condições físicas (espaço) e sociais, sendo suas técnicas o resultado do saber acumu 
r: ,--- lado por gerações (tempo). É ainda caracterizado pela origem rural. As peças originalmente ti- 
r: ,..- nham função ou valor de uso local onde eram produzidas, · 

,--- A alteração nas relações de produção na sociedade repercute no significado e valor dos 
r ,.--- produtos artesanais de uso que tinham no sistema de produção originalmente, ganham valor 
r artístico, o que lhes assegura valor de troca. 
,- 

r Os procedimentos recomendados são: 
r: _ • quando o material origina-se de cultivas e não de oferta direta da Natureza, deve ser de 
,/ origem orgânica (produzido sem uso de produtos químicos sintéticos); 

a matéria-prima geralmente é de extração direta da Natureza. O manejo e repoosição do 
material retirado é indispensável para a preservação dos ecossistemas (não predatório); 
a prioridade na comercialização é de peças utilitárias como panelas, cestas, peneiras, etc.; 
o estabelecimento de convênios junto às organizações da sociedade civil de representação 
local para maior facilidade na fiscalização e organização da comercialização. 

,:- O procedimento tolerado é: 
rr- • qualquer excessão deverá ser autorizada previamente pela AAO, o que poderá 
r:- significar revisão nos conceitos adotados, o que garante a dinamicidade na adoção das técnícas 

,--- bem como na avaliação a partir da implementação da proposta. ~- 
...--- Os procedimentos proibidos são: 

r . 
,. • o uso de material industrializado seja na produção ou acabamento das peças como, por r- 
r> exemplo, fios de nylon, ráfia, plático arame e tintas não produzidas artesanalmente; 

r 
r: • o uso de equipamentos no processo produtivo que dê margem à preparação em série co- 
r: mo, por exemplo, serra de fita; 
r : • o uso de produtos químicos sintéticos seja na produção da matéria-prima ou na conser- 
,,.. vação das peças. 
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7.Conclusões :. 'r- y 1 1 

'' 

Faremos aqui uma problematização de alguns pontos que nos parecem centrais no 
projeto "Comercialização" proposto pela AVA para o Parque Indígena do Xingu. Antes porém, 
para referenciar a exposição das idéias, nos utilizaremos de uma simplificação para resumir a 
conjuntura na qual o projeto será implementado, qual seja: 
• Atualmente, existe uma crescente motivação por parte dos povos indígenas do PIX de 

produzirem bens comercializáveis com o propósito de "trocá-los" por bens industriais 
(ver depoimentos no item 3). De fato, segundo a professora Tânia Lima, em comunicado 
pessoal, nos últimos cinco anos houve uma rápida mudança nos hábitos de consumo dos 
índios, uma vez que estes foram obrigados a adquirir, com os recursos provenientes da 
venda de seus produtos, os bens industriais diretamente nos mercados, já que a FUNAI 
reduziu ou mesmo eliminou sua doação às comunidades. 

• A alteração na política da FUNAI não se vincula unicamente à grande crise financeira 
por que passa o Estado brasileiro, mas também, e fundamentalmente, à redefinição do 
próprio papel desse Estado. Segundo o atual presidente da FUNAI, Márcio Santilli, "O 
índio deve ser capitalista ao seu modo." Em um trecho de uma entrevista concedida à 
Folha de São Paulo, em 11/9/95, ele diz que ''A partir do momento em que você trava 
contato com a sociedade nacional, você tem a necessidade de medicamentos, transporte, 
enfim, do facão ao avião. Você não pode imaginar que uma economia indígena nos 
moldes tradicionais dará aos índios condições de manter intercâmbio com a sociedade 
envolvente em torno desses bens. Eles precisam gerar um excedente econômico." 
Portanto, de acordo com a nova orientação oficial do governo brasileiro, a produção de 
excedentes comercializáveis pelos índios deverá ser incentivada, de forma a possibilitar 
que os diferentes grupos adquiram os bens "de primeira necessidade" produzidos pelo 
"caraíba". 
Existe um público crescente, seja nacional ou internacional, interessado na compra de 
produtos classificados como naturais/ ecológicos ou como solidários/ tradicionais. Em 
geral esse público se dispõe a pagar preços diferenciados, o que possibilitará a melhor 
re~uneração dos produtos do PIX. 

Se avaliado acríticamente, o quadro mais amplo em· que deverá se inserir o projeto 
"Comercialização" é altamente favorável. Entretanto, para a consecução dos objetivos do 
projeto, pensamos que uma série de questões referentes aos três pontos acima levantados 
deverão merecer uma reflexão mais aprofundada, de forma a ajustar/ dimensionar as 
atividades e as metas previstas à realidade da população xinguana. Dentre elas, destacamos as 
seguintes: 
1) Quanto à expectativa dos povos xinguanos 

Nos parece evidente que a aquisição de bens manufaturados é uma necessidade dos 
povos xinguanos e que essa necessidade é tanto maior quanto maior for o contato e, 
conseqüentemente, maior a alteração dos valores tradicionais de prestígio da ética indígena. 

A rápida alteração nos padrões de consumo dos índios nos últimos anos demonstra 
que existe uma corrida pela aquisição dos valores de prestígio da sociedade nacional. A 
grande procura por roupas com grife, sobretudo pelos homens, é um dos inúmeros exemplos 
da aquisição de bens suntuários pelos índios. 

Ao analisarmos os depoimentos de diversas lideranças do PIX sobre suas expectativas 
com o projeto (alguns foram reproduzidos no item 3), além da enorme diversidade de 
percepções encontradas entre os. diversos povos e, eventualmente, entre lideranças de um 
mesmo povo, percebe-se uma grande desinformação sobre o real poder de compra que 
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produção em escala de artesanatos pelos Kayabi para a compra de um barco é apenas um 
exemplo do que poderá vir a ocorrer generalizadamente, caso os próprios índios não tomem 
para si a responsabilidade de decisão e execução do processo, de forma a, paulatinamente, 
entenderem as limitações e as potencialidades da comercialização de seus produtos. Com isso, 
queremos dizer que é fundamental que todo o processo de comercialização seja entregue, 
desde o início, aos próprios índios, de forma a colocá-los diante da realidade do mercado. 

,_ Acreditamos que só dessa maneira será possível se estabelecer um ponto de equilíbrio entre as 
expectativas dos assessores (a AVA) e as expectativas dos povos indígenas . 

.,,-- 2) Quanto à comercialização de excedentes 
Sabe-se que os excedentes produzidos pelos povos do PIX cumprem uma importante 

~· função na regulação das esferas políticas das relações de solidadriedade em nível comunitário 
.~~. e intercomunitário. Segundo Godelier, citado por Ribeiro, 11 A produção de excedentes numa 
_ ,-- sociedade tribal é absorvida de forma a impedir a acumulação de bens e a desigualdade social. 
,,-,-. O mecanismo utilizado é a chamada 'reciprocidade equilibrada', que promove a distribuição 

de bens entre indivíduos e grupos. Nesse sentido, o ato econômico é vivenciado em suas 
~ funções múltiplas: como forma de pagamento de 'obrigações sociais' e como ato político de 

,,,--· prestação de serviços para o estabelecimento de relações de dependência e aliança entre 
indivíduos e grupos." 

Nesse sentido, percebe-se que os "excedentes" ocasionais têm uma destinação bem 
,..,,.... definida no diverso espaço cultural e político do PIX, cabendo uma reflexão bastante 
,,,--. aprofundada sobre a pertinência do desvio desses excedentes para fins de comercialização. 
· Por outro lado, durante nossa estada no PIX não ouvimos sequer um relato sobre a 

venda ou a intenção de venda de excedentes ocasionais tal como previsto no projeto 
r "Comercialização". A lógica dominante é a de produzir para a venda, ou seja, os excedentes 
->: seriam claramente intencionais. Dessa forma, o que tradicionalmente sempre foi produzido 
, ~ para o provimento da subsistência física e cultural, a auto-sustentação, também será 
,~ produzido para a venda. 

Cabe aqui explicitarmosalgumas preocupações: 
Em que medida a produção para a venda não interferirá nas dinâmicas que regulam a 
vida social dos diferentes povos? 
Qual será o impacto sobre a divisão social do trabalho? 
Qual será o impacto sobre as atividades de provimento de alimentação para a 
subsistência? 
Como será feita a distribuição dos rendimentos auferidos com a venda dos produtos 
entre os grupos? Serão respeitados os modelos dos diferentes grupos ou se adotará o 

,. modelo do "caraíba"? · 
,.. Vale destacar que todas essas questões foram exaustivamente debatidas com as 
, _,--. lideranças que estão à frente da ATIX, que demonstraram ter uma grande sensibilidade para 
, ,,.... problemas dessa natureza. 
r ~ 3) Quanto à adequação dos produtos aos mercados 
,- Uma das premissas básicas que fundamentam este projeto é a colocação da produção 

r,,.... em mercados diferenciados que reconheçam o valor cultural e ambiental dos produtos 
_,-. indígenas e que, portanto, os remunerem em condições mais vantajosas do que as até então 
' ,____ conseguidas, através das iniciativas de venda dos próprios índios, Entretanto, para ingressar 
,..- se _nesses mercados faz-se necessária a adequação dos processos de produção, transformação e 
, ,__ comercialização às exigências de cada mercado. .,-······ 
~ Como essas exigências em geral são tanto maiores quanto mais específico for o nicho 

, r--- de mercado procurado, a adequação dos produtos a esses nichos exigirão modificações 
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substantivas nos processos tradicionais praticados pelos povos xinguanos. Quanto a esta 
questão, levantamos as seguintes preocupações: 
• Os processos tecnológicos tradicionais são resultantes de um acúmulo de conhecimentos 

ancestrais. Denotam a grande integração desses povos com os recursos naturais que têm 
a disposição para sua reprodução social autônoma. Em que medida a incorporação de 
novas tecnologias possibilitará a continuidade dessa reprodução de forma sustentável? 
Qual será o impacto sobre as tecnologias tradicionais? Deverão ser simplesmente 
abandonadas? 

• Os processos produtivos empregados por um povo tradicional são resultantes de um 
todo cultural e interferem em todas as esferas de sua organização social. Evidentemente, 
alterações nesses processos provocarão impactos sobre essa organização social. 

• A adequação de produtos às exigências de consumidores de fora das aldeias é sinônimo 
de produção para a venda. Os grupos deverão produzir em dois padrões distintos, ou 
seja, para venda e para autoconsumo? 
Ainda com relação à conclusão, gostaríamos de levantar dois pontos que 

consideramos de suma relevância. O primeiro relaciona-se com a marcha de implementação 
do Projeto e o segundo refere-se às tecnologias visando à preservação ambiental e a auto 
sustentação. 

Com relação à Marcha de Implementação, já chamamos a atenção, em diferentes 
momentos desse relatório, que existem distintas condições e expectativas entre os povos do 
PIX em tomo proposta da produção pata comercialização. Por esse motivo, é fundamental que 
essa marcha do processo seja definida considerando-se essas diferentes condições. Nesse 
sentido, acreditamos que os próprios atores, com uma assessoria sensível e capacitada, devam 
estabelecê-la. Portanto, a participação local efetiva em todas as etapas do processo deverá ser 
condição indispensável para que não haja atropelos e sejam respeitados as dinâmicas 
específicas de cada povo. 

· Percebemos, em diversas ocasiões, o anseio emergente de índios de algumas 
comunidades em trabalhar com tratores, produzir gado, usar sementes híbridas, etc. 
Evidentemente que esse anseio ainda não se tornou lugar-comum nas comunidades e, 
felizmente, as lideranças com que tivemos contato ainda não têm essa expectativa. Entretanto, 
à medida que a pressão para a produção voltada para a comercialização vá tomando 
contornos mais definitivos e produzindo impactos nas comunidades, esse anseio poderá se 
generalizar. 

Acreditamos na necessidade de um grande cuidado para que se evitem danos 
ambientais e culturais irremediáveis. As tecnologias devem ser introduzidas com muito 
critério, buscando-se aquelas mais brandas e com menor impacto ambiental, sociale cultural. 
Nesse aspecto, ressaltamos e valorizamos a iniciativa de estímulo para a produção de alguns 
produtos que apresentam bom potencial mercadológico e baixo impacto ambiental, tais como 
a banana passa, o mel, e os sabonetes artesanais. Além desses produtos, os artesanatos 
também apresentam-se como produtos de bom potencial, dadas as razões expostas 
anteriormente e feitas todas as ressalvas já apresentadas. 

i--· 

65 

-----~----··--·····- ·····-··---·------'---------------- 



--· --· - -· --· --·--·- -·· - -- . - - ----· - .....•. 

,, 

ir 
Ir a~ Fontes de consulta 
,r- a) Bibliográficas: 
.,,,.. AAO. Normas técnicas para produção de artesanato. São Paulo, s. d. 2 p . 
..,---.. AVA. Projeto de apoio à conservação, processamento e comercialização de excedentes 

agrícolas ocasionais do Parque Indígena do Xingu. s. n. t. n. p. 
,r AVA. Auto-sustentação do Parque do Xingu; pressupostos e atividades de apoio ao 

processamento, adequação e comercialização de produtos do PIX em 1995. Brasilia, s. d. n. p . 
.. r: AVA. Projeto de apoio à comercialização de excedentes ocasionais do Parque do Xingu; 

retrospectiva de 1994 e propostas para 1995. Brasília, s. d. 15 p . 

. ,- 

. ,r--. 
.. AVA. Projeto de apoio a conservação, processamento e comercialização de excedentes 

1' agrícolas ocasionais; relatório de atividades de 1994. Brasília, 1995.n. p. ,-.._ 
AVA. Projeto comercialização; subsídios para reflexão. Brasília, 1994. 3 p. .r: 

,.--.. AVA. Alternativas de auto-sustentação econômica; comercialização de produção 
agroextrativista do Parque Indígena do Xingu. Brasília, s. d. n. p. 

~- CARNEIRO, Robert L. Slash-and-burn cultivation among the Kuikuru and its implications 
,.-. for cultural development in the Amazon Basin. ln: NATIVE SOUTH AMERICANS; 
- ethnology of the least known contin.ent. Lyon, P. (ed.), Boston, Little Brown and Company, 
.~ s. d. p. 73-91 
r,...._ CARNEIRO, Robert L. Uso do solo e classificação da floresta (Kuikuro). ln: SUMA 
,,... ETNOBIOLÓGICA BRASILEIRA. Ribeiro, Berta. Petrópolis, Vozes, 198?. p. 47-55 
,r- CARNEIRO, Robert L. Subsistence and social structure; an ecological study of Kuikuru 
,,- · indians. Michingan, University of Michingan, 1957. n. p. 

: ,.... CONCEIÇÃO, A. J. da. A mandioca. São Paulo, NOBEL, 1980. 382 p. 
1r COIDIBA, M. Pio. Dicionário das plantas úteis do Brasil. Rio de Janeiro, M. A./ IBDF, 1984. 

,.--.. 784 p. (VOL. IV). 
' ,,..... FUNDAÇÃO MATA VIRGEM. Relatório de atividades 1989-1994. Brasília, 1994. 33 p. 
r 
r" GENESYS. Manual de comercialização de produtos florestais. Washington, 1994. 111 p. 
,.... GONDIM, Abnor. PARA SANTILLI, íNDIOS DEVEM SER CAPITALISTAS A SEU MODO. r: 
,,.. Folha de São Paulo. 11/9/1995. 
,.... JUNGAN, Raul. (Carta enviada à FUNAI em 27 de abril de 1995) , 

, r=. JUNIOR, Jorge Leme. Industrialização da mandioca. Piracicaba, ESALQ, s. d. 27 p. 
r LIMA, Pedro Jorge B. F. Contribuições ao debate interno sobre produção, normatização e 
_,_. certificação de produtos orgânicos. Fortaleza, ESPLAR, 1995. 7 p. 

r 
,-. MAARA. (Proposta de normas técnicas para produção orgânica). Brasília, 1994. n. p . 
.-,- MASSARI, M.; GERMANI, R.; DASH, A. Tecnologia de farinhas mistas de trigo e mandioca 
",,-. para a produção de pão. Rio de Janeiro, CTAA/ EMBRAPA, s. d. p. 28-36 
. r MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. Normas de identidade, qualidade, embalagem, 
1·,,,.,_ armazenamento e transporte da farinha de mandioca. Brasília, s. ed., 1981. 9 p. 
',_ MINISTÉRIO DO INTERIOR. BANANA PASSA. ln: Contribuição ao Desenvolvimento da 
r: Agroindústria. S. L, Convênio GEIDA/FCTPfA, 1973. (vol. IX). r> 
-; MUXFED, Hugo. Apicultura para todos. Porto Alegre, SULINA, 1987. 242 p. 
r ,,..._ NORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO ORGÂNICA; proposta do Estado de São Paulo. s. n. t. 
',.... n. p. 
r: OLIVEIRA, André Luiz Bispo. Potencialidades da macaúba. Brasília, AVA, s. d. n, p. 
,--. 66 

( 



__. ----·- --- .. ---·- - -~---· 

. 0 

.,,---- 

,,.-. 
r 

r": 
( 

r> 
r . 
r r: 
r r 
,,.-. 

r: 
r>. ,, 
r: 

0 

r<. 
,, 
r> 

0 

,-- 

r>. 

r: 

RECOPA - Rede de Comercialízaçãc de Pequenos Produtores Associados; Circular, março, 1995 . 
RIBEIRO, Berta G. O índio na cultura brasileira. Rio de Janeiro, Ed. Revan, 1987. 186 p. 
RIBEIRO, Berta G. Arte indígena, linguagem visual. Belo Horizonte, Ed. Itatiaia, 1989. 186 p. 
RIBEIRO, Berta G. Artesanato indígena; para que, para quem? ln: O artesão tradicional e seu 

papel na sociedade brasileira. RIBEIRO, Berta G., et. al. Rio de Janeiro, FUNARTE, 1983. 
p. 11-28 

SAN MARTIN, Paulo. Amendoim; uma planta da história no futuro brasileiro. São Paulo,s. 
ed., 1985. 68 p. (Col. Brasil Agrícola) 

SNAD-SIPA. Normas higiênico-sanitárias e tecnológicas para mel, cera de abelhas e 
derivados. s. l., 1985. 27 p. 

SOUZA, Hélcio & AZEVEDO, Marta. Subsídios para a discussão sobre auto-sustentação. 
s. n. t. 10 p. 

TSE, Mawuli. Technical details of ram press. ln: African Technology Forum. v. 6, n. 3, 1993. 

b) Entrevistas: 
Vera - coordenadora da Artíndia (loja de artesanatos indígenas da FUNAI - DF). Data: 
21/9/95. 
Artíndia no Rio. 
Bruna Francheto - antropóloga e professora do Museu Nacional. Data: 30/8/95 
Tânia Lima-Antropóloga e professora da Universidade Federal Fluminense. Data: 4/11/95. 
Paulo Pankararu- advogado índio - Pankararu (Pernambuco). Data: 6/11/95. 
Iara Ferraz - antropóloga {fez estudo de comercialização de produtos dos Kayapó para a Body 
Shop). Data: 6/ 11/95. : . 
Walter Gomes da Silva - dono da loja de artesanato indígena AMOA-KONYA, em São Paulo. 
Data: 6/11/95. 
Dr". Semire e Dr. José Antônio - pesquisadores do CPAC/EMBRAPA - Centro de Pesquisa 
Agropecuária dos Cerrados. Assunto: processamento de pequí. Data: 7 / ll / 95. 
ECIRTEC - Equipamentos e Acessórios Industriais Ltda. Contato: engº Adilson Manzano Data: 
8/11/95. 
May Waddintgton. Representante da A VEDA no Brasil. Data: 9 / 11 / 95. 

67 



·?-" 

~· 9. Anexos 
0 
:~ 

·: 1. Diário de campo e mapa do PIX 
~ 2. Endereços de lojas de artesanato em São Paulo 
.r 3. Normas para produção orgânica 
rr- 4. Normas de identidade, qualidade, apresentação, embalagem, armazenamento e transporte 

da farinha de mandioca r- 
r: 
/"', 

'!""\ 

«< 
r 
,.,...... 

r' 
r>. 
/""- 

r 
r. 
r 
r 
r- 
0. 

r> 
r- 
r>. 
r>. 
r: 

' .i 

0 
(' 

r- 
0 

r 
r- 
f' 

r> 

t"" 

(' 

r- 
Í' 

r- 
r- 
r- 

68 
r 
(' 

r> 



,'{\, 

l~. 

r: 
:r0 
: r,. 

-~ 

. (\ 

,,0 
0 

t' 

,n 
,n 
:0 
:0 

10 
f' 
:.0 .: 
10 
1 r 

ANEXOl 

DIÁRIO DE CAMPO( VIAGEM AO PIX) 

• 

.i 

! 

l 
1 

1 ·. l 
1 



.r ,,T 
rr 

,-,-... 

-r: 

.-,---... 
,·r 

r"> 

,..r 
i 

-- / 

/' 
( 

-r 
r 

r 

r> ,r 
r: 

r: 

ANEXO! 

DIÁRIO DE CAMPO( VIAGEM AO PIX) 

1. INTRODUÇÃO 

Entre os dias 10 e 20 de Agosto de 1995, estivemos em visita 
técnica ao Parque Indigena do Xingõ, cumprindo parte dos 
compromissos assumidos em contrato que firmamos com a AVA(Associação 
Vida e Ambiente). 

Apresentaremos aqui, um breve e suscinto relato preliminar 
dessa viagem, assim como as primeiras impressões que pudemos 
colher.Esse relatório parcial tem apenas o objeto de atender à 
demanda da AVA que o solicitou, sendo que em nada interfere com o 
relatório final, completo, que deveremos apresentar até o término da 
presente prestação de serviços. Um dos primeiros problemas a apontar, 
foi a grande dificuldade que encontramos em obter dados quantitativos 
com relação à produção, principalmente agrícola. Esses dados são 
fundamentais para o embasamento da análise da viabilidade econômica. 
Procuraremos desde aquí, até a elaboração e entrega do relatório 
final, obter mais dados quantitativos, os quais possam permitir uma 
melhor avaliação dos pressupostos de viabilidade econômica, conforme 
solicitado pela AVA. Outra possibilidade, é a apresentação da 
análise económica a partir da viabilidade económica-operacional, a 
qual 7e dá a partir de um determinado volume de produção. 

2. Breve Diário da Viagem: 

Dia 10 de Agosto 

Após passarmos três dias em Brasília, tendo acesso a documentos 
da AVA e mantendo contado com seus representantes e técnicos( 
especialmente com Laura, Hélcio e Fernando}, saímos de Brasília no 
dia 10/08/95, às 6: 00 horas da manhã via rodoviária (ônibus) , em 
direção à Goiânia. Salmos às lOtOO horas da manhã,do mesmo dia, num 
bimotor Sêneca da empresa Sete, que opera linha entre a capital 
goiana e a cidade de São José do Xingú, situada ao lado da en-csc no 
norte do Mato Grosso. Essa cidade é uma das entradas ao Parque 
Indígena do Xingú(PIX). 
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Chegamos em São José do Xingú, por volta de 14: 30 horas. Em 
principio entrariamos nesse mesmo dia no PIX, mas em função de 
problemas com a lancha que nos levaria rio acima, tivemos que 
aguardar até o dia seguinte. Nos hospedamos no "Hotel Flor da Mata". 
Nesse mesmo dia, iniciamos os contatos com Makupá Kaiabi, secretário 
do Ambiente de São José do Xingú e uma das mais importantes 
lideranças entre os Kaiabi e mesmo no PIX como um todo . 

Nesse primeiro contato, já no inicio da noite do dia 10/08, 
discutimos o planejamento da nossa viagem, rio acima, a qual seria 
iniciada no dia seguinte por volta de 11:00 horas. Aproveitamos esse 
primeiro contato com os indios Kayabi, para fazer diversas perguntas 
em relação a sua produção e organização. Conhecemos também alguns 
produtos, principalemente artesanatos . 

.•• Dia 11 de Agosto 

Estava prevista a nossa entrada no Rio Xingú, por volta das 
11: 00 horas, no entanto, como a lancha foi obrigada a rebocar um 
barco que estava avariado, tivemos que esperar nas margens do rio{ no 
ponto em que a BR-080 o atravessá, através de uma balsa), até as 
18:00 horas, quando iniciamos efetivamente a viagem rio acima. 

Nossa primeira parada foi na . aldeia Cretire-Novo, do povo 
Kayabí, onde apenas realizamos uma ref eiçâo. Seguimos viagem até a 
aldeia Tuba-Tuba, do povo Juruna, na qual realizamos uma reunião com 
lideranças da aldeia, nessa mesma noite. Nessa reuniào foi feito o 
esclarecimento a respeito de nossa visita, o trabalho feito pela AVA, 
a razão do Projeto Comercialização, a necessidade de se conhecer os 
produtos indigenas de cada aldeia, os problemas ligados a 
comercialização e produção, etc. Normalmente era Makupá quem 
iniciava a reunião fazendo nossa introdução. Esse processo repetiu-se 
até as últimas visitas, razão pela qual não repetiremos no represente 
relatório. Quando dissermos que realizamos a reunião, subentenda-se 
que todo esse processo se realizou, o qual nunca tomava menos de duas 
horas. 
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ALDEIA TUBA-TUBA(JURUNA): 

Como a reunião com as lideranças havia sido realizada na noite 
anterior, já iniciamos os trabalhos pela manhã fotografando os 
artesanatos e os produtos agrícolas produzidos na aldeia. Os Juruna, 
possuem uma produção de artesanatos muito diversa(incluindo a 
cerâmica), de alta qualidade e que aparentemente, pode alcançar bons 
preços no mercado.Entre os produtos fotografados, podemos destacar os 
seguintes: 

Cerâmica( potes, jarros, etc) 
Cocares 
Bancos de Madeira 
Óleos Vegetais 
Corantes 
Bordunas 
Arco e Flechas 
Instrumentos para pesca 
Instrumentos Musicais 
Tecidos(Rede, porta nenên,etc) 
Cabaças 
Peneiras 
Tipití 

Uma observação curiosa é que esse povo produz uma bebida 
alcoólica(kashiri), a partir da fermentação da mandioca.Essa bebida é 
produzida e consumida apenas em ocasiões muito especiais. Não é comum 
entre outros povos que visitamos. 

ALDEIA CAPIVARA(KAYABÍ): 

Nesse mesmo dia, seguimos viagem até a Aldeia Capivara.. Nessa 
aldeia estava havendo uma reunião de lideranças, a qual de certa 
forma interroapemos, mas da qual passamos a fazer parte. Nessa 
reunião, discutiu-se os problemas ligados à comercialização, como os 
problemas ligados ao transporte(que já ocasionou perdas de produtos 
já colhidos,prontos para a comercialização), os custos de produção, a 
diferença entre produzir artesanatos ou farinha de mandioca. Também 
discutiu-se o posslvel problema do aumento de produção levar a 
necessidade de adotar técnicas do ~caraíba", com o que a maioria não 
concordava. Dessa reunião estavam participando Mairawê(presidente da 
Associação), Canízio ( Cacique da aldeia Capivara) além de outras 
lideranças. 
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Após essa reunião, os membros da aldeia trouxeram SU':t produção 
para que pudéssemos fotografar. Entre os p:odutos podemos destacar: 
Amendoim- Possuem um patrimônio genético fantástico, pudemos 
identificar e fotografar pelo menos seis variedades de tamanhos e 
colorações diversas. Para cada varidade os Kayabís possuem um nome 
diverso. 

Milho- Repete-se o mesmo que com o Amendoim. Possuem pelo menos 
quatro variedades, um material aparentemente muito rústico e adaptado 
às condições locais. As espigas são bem formadas, sendo que não 
pudemos obter dados relativos a produtividade. 

Cará e Margarito(Cará grande) 

Algodão Arbóreo: Cultivo que nos últimos dois anos praticamente não 
foi produzido devido a problemas(provavelmente bicudo). Houve falta 
de redes que foram solicitadas à Funai. 

Nessa aldeia, nos serviram café e limonada. 

Terminada a reunião decidimos descer o rio Xingú, ao invés de 
continuar subindo, para visitar a aldeia Cururú, também do povo 
Kaiabí. Antes porém, resolvemos dar uma parada na aldeia Pequizal, 
onde tiramos fotografias de artesanatos e produções agrícolas. Essa 
aldeia mistura tradições do povo Kayabí com outros povos, já que 
produzem também a cerâmica. · 

ALDEIA CURURÚ( KAYABÍ): 

Realizamos inicialmente, uma rápida reunião com as lideranças. 
Nessa reunião o Cacique afirmou que não haviam se preocupado com essa 
questão de comercialização, mas que daqui para adiante, estariam 
começando a produzir com esse objetivo. 

Entre os produtos agrícolas apresentados pela aldeia Cururú, 
destacaríarnos:Mandioca(25 a 50 sacos/ano), Milho, Amendoim( 10 a 15 
sacos/ano), Banana, Cará, Mangarito, Algodão, Cana de Açúcar, 
Abacaxi, Fava, Mel( 50 litros por ano). 

Plantaram arroz, somente para consumo. Com o arroz, existe uma 
coincidência de época de colheita com o amendoim, o que gera 
problemas com a disponibilidade de mão de obra. 

Também tem sido plantado o milho de caraiba ( milho híbrido), 
eles vão separar o milho nativo do milho hibrido pois está havendo 
problemas de fecundação. O milho hibrido é normalmente usado apenas 
para alimentação animal, enquanto o milho nativo é reservado para 
consumo humano. 
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Jantamos nessa aldeia e partimos para o PI do Diauarum. Salmos 
já à noite, chegando no Diauarum não houve tempo para reunião . 

... Dia 13 de Agosto(Domingo) 

POSTO INDÍGENA DO DIAUARUM: 

No PI Diauarum, realizamos uma reunião da qual participaram 
diversas lideranças de diversos povos do médio Xingú. Entre as 
lideranças podemos ressaltar: Landó(ou Rondó?), representante dos - 
Suyá; Canízio, Cacique da Aldeia Capivara, representante Kayabí; 
Makupá Kayabi,; Tamarikú, representante Juruna; Pàràtá, representante 
Panará; Mairawê Kayabí, presidente da Associação. 

Esta foi uma reunião bastante longa, na qual diversos aspectos 
ligado a questão da comercialização foram discutidos. Entre esses 
assuntos um dos que mais chamou atenção foi aquele ligado às 
dificuldades de transporte, como a falta de barcos, e a necessidade 
de que fosse estruturado um sistema de transporte específico para a 
comercialização. Outro ponto bastante debatido foi a necessidade de 
existir um ponto, central, no qual a produção seria embalada para ser 
comercializada. Os participantes falaram da necessidade de um 
controle sobre a saída do material do PIX. Diversas outras questões, 
ligadas aos hábitos e costumes culturais indígenas, contrapostos a 
uma lógica de produção ~caraíba" capitalista, também foram debatidos 
e algumas lideranças demonstraram um elevado senso de 
responsabilidade e compreenção desse problema. Com relação a 
possíveis impactos nega ti vos que um sistema de produção intensiva 
pudesse vir a trazer aos povos do Xingú, uma liderança assim se 
manifestou:"Estamos conscientes de. podermos estar criando uma cobrá a 
qual no futuro poderá nos morder". Entre outras preocupações 
levantadas, tanto com relação a possíveis problemas ambientais, 
sociais e culturais, estava um econômico, muito concreto ligado a 
divisão ou distribuição do retorno dos recursos obtidos com a venda 
dos produtos indígenas. Ficariam os reultados com o índio que 
produziu? Com o Cacique? Com a Aldeia? Quanto e como a Associação 
poderia cobrar? Qual seria a reação dos índios ao terem que entregar 
parte do ~lucro" à Associação? Essas e muitas outras questões 
povoaram os debates, sendo ,que para muitas dessas perguntas, ainda 
não existem respostas. 

Nessa ocasião aproveitamos para ilustrar a reunião e os debates 
com um trabalho participativo, no qual os representantes fizeram um 
mapa de sua região. Em cima desse mapa realizamos a discussão sobre 
transporte e sobre produção, a qual discutimos aldeia por aldeia , 
com seus representantes. Houve um interesse muito grande e uma 
participação entusiasmada. Após o almoço, retornamos ao traballho em 
cima do mapa, dessa vez para obter dados relativos a produção 
agricola e de artesanatos. 
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... Dia 14 de Agosto 

Saímos pela rnanhà do PI do Diauarum em direção ao rio Suyá 
Missú, onde se localiza a aldeia do povo Suyá. Esse povo, possui 
lingua própria, diferenaciando-se não só dos Kayabis, mas também dos 
Juruna. 

O principal problema levantado desde o primeiro momento por 
Yonkonberi, liderança Suyá que acompanhou nossa visita, foi o 
problema da poluição causada por um fazendeiro que há seis ou sete 
anos, está realizando a dragagem do rio Suyá, o que vem provocando 
problemas de diminuição da oferta de peixes e doenças na aldeia. 

Após a tradicional introdução do Makupá Kayabi, passamos a 
conhecer a produção agrícola dos Suyá, assim como sua produção 
artesanal. A principal prudução agricola é a mandioca, sendo que 
produz-se apenas para consumo. Produzem farinha grossa, para comer 
com peixe e a farinha fina e azeda, para fazer x í.xa, uma bebida. 
Outra parte da farinha fina produz o polvilho, essencial para fazer o 
beijú. Segundo as informações, um saco de farinha duraria 
aproximadamente 25 dias,para uma família( mais ou menos 8 pessoas). 
Como na aldeia vivem 208 habitantes, estima-se a necessidade de 
aproximadamente um saco de farinha por dia(precisamente 1,04 saco por 
dia, ou 52 kg caso o saco for· de 50 kilogramas) para alimentar a 
aldeia. Isso daria por ano, uma necessidade de 18.980 kg de farinha 
por ano ou aproximadamente 19 toneladas. 

Além da mandioca, outro importante produto é o óleo de Pequí. 
Esse óleo tanto é usado como remédio, como também serve para pintar o 
corpo, misturado com urucum, protegendo contra picadas de insetos, 
frio e enfeitando o corpo. Tódo o óleo é produzido no mes de 
novembro. Cada familia produz seu próprio óleo, assim corno possui sua 
própria plantação de Pequí. Também usam óleo de Inajá e de Copaíba. 
Plantam ainda: Algodão, Milho, Cará, Batata Doce, Banana, Mamaõ, 
Abacaxi. Cana de Açúcar é plantada apenas para chupar, não costumam 
moer a cana. Entre os artesanatos mais importantes podemos citar: 
Peneiras, Arco & Flecha, Bodunas, Cocares. 

Neaaa aldeia nosso contato maior foi com Yokonberi, sendo que 
não ti vemos tempo de fazer urna reunião mais detalhada com toda a 
comunidade. Fizemos uma rápida refeição e continuamos o trabalho 
fazendo perguntas e fotografando. Visitamos pomares de Pequi e uma 
roça de Mandioca. Ao final dos trabalhos, nos levaram de barco até um 
afluente do rio Suyé.-Miçú, para que pudéssemos ter uma idéia da 
deterioração do rio, pois esse af 1 uente possui a urna água bastante 
limpa, onde podiamos ver peixes nadando e nos locais mais rasos o 
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!undo do rio. Segundo as informações, o rio Suyá-Missú, apresentava a 
mesma situação, antes do processo de dragagem. 

Retornamos ao PI do Diauarum, onde pernoitamos. No dia seguinte 
sairíamos cedo para a aldeia Tuiararé, no entanto, problemas com 
combustivel nos obrigaram a permanecer mais uma manhã no Diauarum, 
enquanto o barco retornava ao Bang(São José do Xingú) para 
reabastecer os galões com gasolina. 

Dia 15 de Agosto 

Somente por volta do meio-dia, conseguimos sair do Diauarum, em 
direção a aldeia Tuiararé, onde chegamos por volta das 16:00 horas. 

ALDEIA TUIARARÉ(KAYABÍ) 

Cerca de 236 pessoas habitam essa aldeia. Em sequência aos 
tradicionais prolegômenos do Makupá Kayabí, realizou -se a reunião, a 
qual foi a mais concorida e participativa de todás as que realizamos 
durante essa viagem ao PIX . 

Os indios realizaram diversos discursos de valorização de sua 
cultura e de seus produtos. Falaram também da necessidade e da 
importância de um projeto corno este, visto que, até o momento todas 
as iniciativas governamentais tem coberto apenas as necessidades 
relativas a educação e a saúde. Entre os produtos agricolas estão os 
mesmo já citados anterirmente, com destaque para o Mel que parece 
apresentar bom potencial e as diferentes variedades de amendoim, com 
as quais estão tratando de fazer testes (salgando), para testar a 
possibilidadê de entrar no mercado dos ~caraibas". 

Dormimos na aldeia Tuiararé, sendo qua à noite tivemos um 
contato com o indio Prepori, um dos responsáveis por ter trazido o 
povo Kayabi para dentro do PIX, visto que esse povo estava dispersos 
e se desagregando. Pela manhã realizamos mais algumas fotos e quando 
deveríamos seguir viagem ao PI do Pavurú, nossa lancha (barco), foi 
requisitada para transportar uma india que estava em difícil trabalho 
de parto . Aguardamos durante a manhã do dia 16/8 que nosso barco 
retornasse do Diauarum. 
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Partimos para o PI do Pavurú no inicio da tarde. Chegamos no 
Pavurú e após alguns contatos com lideranças do Posto, parrtimos para 
um contato com a aldeia Ikpeng, a pouca distância do Posto. Chegamos 
na aldeia e travamos os primeiros contatos, como estava havendo um 
jogo de futebol, resolvemos voltar ao PI do Pavurú, para banho e 
janta e retornamos mais à noite, ocasião em que a aldeia nos 
aguardava para a reunião. 

ALDEIA IKPENG: 

Após a tradicional apresentação do Makupá, realizamos uma 
explanação de nosso trabalho, a qual era cuidadosa e enfaticamente 
traduzida para o Cacique que ouvia atentamente e com ar grave. A 
tradução durava quatro a cinco vezes o tempo que nós levávamos 
falando. Por fim, o Cacique concordou que pudéssemos fotografar as 
produções indígenas. A reunião terminou e na manhã seguinte, fomos 
novamente à aldeia para realizar esse trabalho. Os produtos são os 
tradicionais, sendo que podemos dar ênfase à Banana Passa que está 
sendo produzida e ao artesanato, bastante diverso e bonito. Os Ikpeng 
possuem lingua própria e identtidade própria, mantendo hábitos que os 
Kayabí já perderam ou pelo menos não é tão aparente, como andar nú e 
pintar o corpo e os cabelos com urucum. 

.r: 
r·,,-- • • • Dia 17 de Agosto 
,r 

/ 

Foi na manhã do dia 17, que pudemos conhecer a produção de 
artesanatos e de produtos agricolas dos Ikpeng, com destaque para a 
Banana Pa.ssa, de mui to boa qualidade. os outrso produtos são os 
tradicionais, com menos ênfase no Amendoim, que é uma 
especialidade dos Kayabí. Saímos do Pavurú rio acima, a a próxima 
Aldeia seria Terra Preta, do povo Trumai. 

ALDEIA TERRA PRETA( TRUMAI) 

Os Trumai também possuem língua própria e, como os Kayabí, não 
são nativos da região do PIX, vieram da região da Ilha do Bananal, 
são ou eram povo guerreiro, tendo fugido do ataque de outros povos e 
se refugiado no PIX. 

Ao contrário dos Kayabi, Juruna, Suyâ e Ikpeng, não se mostraram 
interessados no processo de comercialização. A posição é a de esperar 
para ver o resultado, e a partir dai, talve2, entrar nesse processo. 
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ALDEIA BOA ESPERANÇA(TRUMAI): 

Realizamos uma rápida z-eun.í.ão , A opinião é um pouco diferente 
daquela dos Trumai de Terra Preta. Estão de acordo com a 
possibilidade de poder produzir para vender, mas reclamam um apoio 
através de material(bacias, panelas, peneiras), para começar ou 
incrementar sua produção.Por produção, entenda-se fundamentalmente 
polvilho de mandioca. Além da mandioca produzem outros produtos como 
Milho, pouco Amendoim, Banana( às vezes é vendida). Uma das 
preocupações também levantada foi a de ter que vincular -0 inicio da 
venda ao pagamento de algum material recebido (as bacias etc), nesse 
caso, prefeririam vender diretamente, ao invés de passar pelo 
processo AVA e ASSOCIAÇÃO INDÍGENA DO XINGÚ. 

ALDEIA MORENÁ ( KAMAYURÁ) : 

Ainda nesse mesmo dia, e no caminho do PI do Leonardo, passamos 
pela aldeia Morená do povo Kamayurá. Após os prolegômenos iniciais do 
Makupá, realizamos uma rápida troca de idéias e logo começaram a 
trazer produtos para que nós pudéssemos conhecer e fotografar. 

Em geral, houve concordância dos representantes da aldeia com 
relação a comercialização, visto que em suas próprias palavras:nnos 
acostumamos com coisas do home~ branco e temos de obtê-las de alguma 
forma". - 

Com relação aos produtos, são os mesmos das outras tribos, com a 
diferença de não estarem ainda produzindo Banana Passa, pretendem 
plantar mais Banana para que possam entrar nessa produção. Tem também 
interesse em produzir melado e rapadura e para isso estão 
necessitando de uma moenda de cana. Costumam vender artesanatos na 
Arte Índia, em Brasília . 

Após essa rápida visita, seguimos a viagem em direção ao PI do 
Leonardo, onde chegamos por volta da 21:00. 

Dia 18 de Agosto 

Agora já na região do Alto Xingú, apesar de termos diversos 
povos e aldeias para conhecer e visitar, ficamos com nossa mobilidade 
bastante comprometida, já que o barco que nos acompanhava desde .nossa 
entrada no Rio Xingú, não mais ficou a nossa disposição. Ficamos 
apenas com gasolina. Por outro lado, o veículo do Pido Leonardo( uma 
Toyota), estava avariado e não pode nos levar as aldeias mais 
distantes, que somente poderiam ser visitadas de carro, pois estão 
distantes dos rios e do PI do Leonardo. Pudemos visitar apenas duas 
aldeias: Yawalapitl e Kalapalo. A primeira é muito próxima ao PI do 
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. Leonardo e fomos a pé, a .segunda fica no rio Culuene e f omoe de 
barco(tivemos que negociar com o médico do posto o empréstimo, sendo 
que o próprio médico nos acompanhou aproveitando a oportunidade para 
pescar) . 

ALDEIA YAWALAPÍTL: 

Como nós não tivemos oportunidade de visitar as outras aldeias, 
segundo Aritana Cacique dos Yawalapítl 8ão nove povos cada um com sua 
própria lingua, ele se encarregaria de passar as informações quando 
do Kuarup, que se realizaria em pocos dias . 

A opinião do Ari tana, qu.e representa o pensamento dos povos do 
Alto Xingú, é semelhante àquela expressada p~los Trumái, ou seja, vão 
esperar os resultados que os povos ~lá de baixo" obtiverem, para 
depois pensar se embarcam nessa de comercialização. Aritana 
manifestou um certo receio com relação a essa organização para a 
produção, pois uma certa oportunidade produziram para comercializar 
e por problemas de transporte e de organização, a produção se perdeu. 
Considerou importante nossa visita e todo o debate em torno dos 
possíveis problemas, ambientais, culturais e econômicos que poderiam 
decorrer de uma experiência como essa. Também afirmou que q equipe da 
AVA seria muito pequena para um trabalho como esse e assim entendia o 
fato da AVA nos ter enviado para realizar esse estudo. 

Aritana afirmou também que o pessoal do baixo teria maior e mais 
diversificada produção do que no Alto Xingú. Os produtos em geral são 
mesmos(rnandioca, milho, algodão, urucum, o6leo de pequi, batata doce, 
artesanatos, etc), aparentemente em menor quantidade. 

Haviam bicicletas n~ aldeia as quais são compradas quando alguém 
sente a necessidade de possuir uma e produz artesanato, com o 
dinheiro obtido, compra-se a bicicleta. 

Dia 19 de Agosto 

ALDEIA KALAPALO: 

A última aldeia que visitamos foi essa, a qual dista 
aproximadamente 4 km das margens do rio Culuene, e nós fizemos esse 
trajeto em bicic~etas, as quais constituem meio de transporte comum. 

Após a tradicional introduçao do Makupá, fizemos também nosso já 
tradicional bate-papo. O pessoal foi então apresentando sua produção. 
Aparentemente possuem uma variada produção artesanal que vendem para 
comprar coisas de caraiba, como as bicicletas. Possuem variada 
quantidade de instrumentos para a pescaria. Entre os produtos 
agricolas parece haver uma grande quantidade de pequi. Segundo 
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·informações, possuem um grande poma~ e perdem anualmente muitos· 
frutos que poderiam ser transformados em óleo ou outros sub-produtos. 
Entre os·artesanatos, pode-se destacar ainda o Tukanape, um cocar de 
penas de Tucano muito bon.í t o, mas que custa a vida de 20 Tucanos 
para ser produzido, além de colares de caramujo bem distintos dos 
artesanatos de outros povos que visitamos. 

Dia 20 de Agosto 

As sete horas da manhã decolamos do PI Leonardo, passamos pelo 
PI Pavurú, pelo PI Diauarurn para pegar o Henrique. Retornamos à 
Brasilia, onde chegamos por volta de 12:00. 
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ANEXO 2 
Lojas de artesanato indígena em São Paulo 

1. Aldeia Kamaiurá: 

Contato: Laurence Bodnar 
Tel: (011) 5312732· 

...,r--. 
/ 1 

2. casa do Amazonas: 

2.1. Centro (Galeria Metrópole) 

Contato: Fátima 
Tel: (011) 2589727 

2.2. Moema 

Contatos: Noriko e Junko 
Tel: (011) 5723098 

3 . Artindia: 

Tel: (011) 2832102 

4. Iancmami 

Fica na cidade de Embú. Não tem telefone 

5. Centro de CUltura Indígena: 

.r: 
r 

Contato: Ailton Cranaque 
Tel: (011) 8137674 
FAX: ( 011) 2119996 

6. AMOA KONYA 

End. R. João Moura, 1002 - Jardim América - CEP 05412-002 
Contato: Walter Gomes da Silva 
Tel: (011) 8510639 

r: 
7. cariri 

Contato: Vicente 
Tel: (011) 646586 

.r: 
r: 
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NORMAS PARA A PRODUÇAO ORGANICA 
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Parlaria n.• , de de de 19 

.r 

/: 

O Minislro de Estado da Agrlcultura, do Abastecl1uento e 
da Reforma Agr&ria, no uso dA suas atribulc6efl, considerando: 

Que existe uma demanda cada vaz rnalor de pro~utos obtlrlos de 
~arma ecol6glca lorginica, blol6gica, biodlnSmica, doravante acolõgica) 
para o qual este fenõmano cria um novo mercado de produtos de origem v~ 
getal e animal; 

Que é necessário criar medidas qua normatizem a agricultura 
ecológica, garantlndo condições da igualdanA entre os produtores e ass~ 
gurando a transparência do~ procP.ssos de produção, processamento a co 
me rc LaLl aac âc r . 

' I 

r 
r: 
r. 
r Que os:produtos ecol6glcos apresentam vantagens adicionais no 
r· que se refP.rem a proteção do meio ambienta e don recursos naturais; 
/, Que o mercado, no Brasil P. exterior, requer slRtemas ne cP-rti 
,r flcação que garantam a qualidade báslca destes sistemas de produção; - 
,r QuA a produção d~ caráter ecológico compreende um sistP.ma pr2 1 

r dutivo especlflco, deve cumprir normaR regulamantarP.s distinrla da pronu 
' ~~cão convenc.i.onal. - ,...._ ' 
','\ ·.· . Que aqueles que prorluzP.m, processam~ comAr~lalizam produtos 

1 

: _ 'cie ~aráter ecológico elevem estar sujP.itos a wn rP.glme ele controle prév.i.o,l 
/"> • .resolve: · 1 

Aprovar as normas que se seguem para a prorluçio, 
to e cornerclallzação de p~odutos ecológicos. 

i , NO AflBI'l'O D~ APLICAÇÃO 

processame.u ; 

. . 
Art. 10 A produçio, tiplfioação~ lndustrlallzação, envaze, 

dlstrlbulçio, ldentlflcaçio e certlfica~io da quallrlade de produtos 
agrlcolas ecológlcos deverá estar sujAita a regulamentação no CONSF.~HO 
NACIONAL DE NORMATIZAÇÃO DE PRODUTOS.ECO~Õ~ICOS; a todo sistema e disposi ' 
cões da presente Portaria. -- 

.r: 
,,..- •.... 
.r: 
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SEAVIC:O PUBLICO FlDERAl 

Art. 20 Seja excluído da denominação rle ecolóqico, orgãni 
co, blodinãmico, biológico, todo produto que não cumpra com este regulã 
menta. 

II. DO CONCEITO 

Art. Jo Se entende por produto ecológico aquele produzido 
em sistP.ma cie produção sustentável no t~rnpo e no espaço, mP.<liantP. o mane 
jo dos recursos naturais sem a utilizacãn ciP. produtos quimicamente sinte 
tizados, manten<lo o incremento da fertllina<lA. dos solos e a nivP.rsi<la<le 
biológica e que permita a identificação clara por parte dos cons unu do re s , 
das características aqui referinas, através dP. um sistema de inP.ntifica 
ção e certificação que assegure tais características. 

III. DA IMPORTAÇÃO 

Art. 40 Todo produto importado com esta denominação, ·deverá 
provir de país que possua um sistema de certificação aprovado que sP. e~ 
quadre neste regulamento. O produto deverá ingressar com a certificação 
do pals de origem, garantindo sua quali<lade, dP.ven<lo ocorrer prévia apro 
vação da certificadora nacional credenciada. 

IV. NORMAS DE PRODUÇÃO 

1. SOBRE A TRANSIÇÃO 

Art. so Para que um produto receba a denominação de ecológi 
co, deverá ser proveniente <le um sistema onne tenham sido aplica<las as 
bases estabelecidas na presP-nte Portaria, por um período mínimo de 02 
(dois) anos consecutivos, conslderan<lo como tais os produtoR da segunda 
ou terceira colheita e sucessivas. O período de transição poderá seres 
tendido ou reduzido de acordo com os antecenentes que comprovem tal si 
tuação, por parte das instituições certificadoras. 

2. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Art. 60 Máquinas e equipamentos usados na produção primárla 
devem ser utilizadas exclusivamente para produções ecológicas e não de 
vem conter resíduos de contaminantes. 

3. S.OBRE A PRODUÇÃO PRIMÃRIA 

3.1. SOLOS, PLANTAS E PASTOS 

Art. 70 Tanto a fertilidade como a atividade biológica do 
solo deverão ser mantidas e incrementadas mediante as .seguintes práti 
cas: 
a) cultivo mlnimo apropriado para o solo; 
b) cultivo de leguminosas, adubos verdes e plantas de ralzes profundas; 
e) definição de um programa de rotação de culturas; 
d) a incorporação no solo de adubos orgânicos de produção própria ou õe 
terceiros, cuja produção ~e enquadre às normas na presente Portaria; 
e) o uso da sucessão animal e VP.getal; 
f) a incorporação de adubos e fertilizantes comprados desde que contem 
plados no ANEXO I <la presente Portaria; 
g) retorno de matéria orgânica ao solo a uma taxa igual ou superior a 
taxa de decomposicão do local. 

Parágrafo Onleo ! Axpr•••~ment~ v~rtado a uao ~• fortil!zan 
tes à base de fezes humanas, lixo urbano ou de esgoto - exceto em projP. 
tos não alimentares (florestais, paisagísticos, etc) com acompanhamanto 
de consultores credenciados 
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$UWIÇO PUBLICO FlD[RAL 

Art. ao O manejo de pragas, doenças e plantas invasoras de 
verá realizar-se mediante a adoção conjunta das seguintes medidas: - 
a) aumento e continuidarle da dlversidadP. do ambientP.; 
bJ seleção cte espécles e varledades res!stentes; 
e) melas mecânicos de controle: 
d) rotação de culturas; 
e) associação de culturas; . 
f) outras medidas mencionarlas no ANEXO II da pre~ente Portaria. 

Parágrafo único O uso de agrotóxicos sintéticos ou fisioló 
gicos, seja para combate ou prevenção, inclusive na armazenagem, não e 
permitido (inseticidas, fungicidas, irradiação, herbicidas, sistêmicos, 
etc.) exceto quando seja necessário para produção e armazenagem e não 
exista substituto ecológico, de acordo com orientação da certificadora, 
cujo produto não seja comercializado como produto ecológico. ' 

Art. 90 As sementes e mudas deverão ser oriundas de sistemas 
ecológicos. Na impossibilidade disso, a certificadora orientará o proc~ 
dimento a ser seguido. 

Art. 10 Os produtos de origem silvestre que r~queiram a d~ 
nominação de ecológicos, <leverão ser analisados e inspP.cionados por ins 
tituiçÕP.s credenciadas. A certificação sArá espP.cÍfica para a área ne ex 
tração rl~~rle que tal prática não comprometa a AstabllirlarlA~aqu~le arnhiAn 
te. 

3.2. PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

Art. 11 CRIAÇÃO: Os produtos devem provir de animais cria 
dos por produtores rurais certificados corno ecológicos. Para a certifi 
cação dos produtos estes devem estar sob manejo ecológico, respeitarlo Õ 
bem-estar animal, com acompanhpmento da certificadora. O estabelecimen 
to de rebanho autóctone no organismo agrícola d~ve de todo modo ser vis 
to corno ideal a ser buscado. 

Art. 12 ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES: A utilização de 
tos não ecológlpos não deve ultrapassar de 10%, calculado pela 
seca diária. 

Art. 13 ALIMENTAÇÃO DE NÃO-RUMINANTES: A alimentação compra 
da de origem não-ecológico não deve ultrapassar os 20% da matP-ria seca 
diária. 

alimen. 
matéria. 

! 

'Art. 14 o uso de tortas, farelos e polpas vegetais P. penni 
tido desde que haja certeza de sua origem e não-contaminação, da mesmã 
forma os alimentos· ,Qe orlgem animal, sempre com orientação da certific~ 
dora. · · 

Art. 15 Animais e seus produtos só obterão certificação eco 
lógica, caso suas áreas de forragem ou pasto tenham também esse reconhe 
cimento. - 

Art. 16 Em toda criação deve-se atender ao bem-estar animal 
em termos da espaço, movimentação e comportamento próprio na espécie. 

Art. 17 MantAr-sP.-á ~s registros, à ni~poslção ria certiflcs 
fiore, nQ tocln o qualqu~r a~mlni•t~acln d~ m8dlcàmentc• a an!maia. Anú•• 
da admlnlstração, é obrl9ano a consulta a certlfl~anora. 

V. SOBRE O PROCESSAMENTO 
Art. 18 Se entende por processamento as tP.cnlcas de trans 

formação, conserv~c~o e envaze da produtos de origem vegetal e ou ani 
mal. Somente será permitido o uso de aditivos e outros produtos de or} 
gem branda, conforme mencionado no ANEXO IV da presente Portaria, que 
deverão ser mencionados no rótulo das embalagens. 
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r: 
Art. 19 Máquinas e equipamentos utiliza<los no processamento 

dos produtos ecológicos, deverão estar comprovadamente livres de· resí 
duos àe produtos não credenciados. 

Art. 20 Em todos os casos, a higiP.ne no processamento sera 
um fator tão decisivo para o reconhecimento de qualidade quanto os as 
pectos propriamente agrícolas da producão. Nenhuma unidade de process~ 
rnento poderá ser certificada se esta não estiver enquadrada na legísl~ 
ção em vigor. 

Parágrafo único A limpeza e higienização das instalações e 
equipamentos deverá ser feita com produtos biodegradáveis, caso estes 
produtos nio estejam disponíveis deverá ser consultada a certificadora. 

Art. 21 Para envaze de produtos ecológicos deverão ser prio 
rizadas embalagens compostas por materiais biodegradáveis ou recicla 
veis. 

VI. SOBRE A ARMAZENAGEM E TRANSPORTE 

Art. 22 Os produtos ecológicos devem ser separanos rlos d~ 
rnals produtos d~ modo a evitar contamlnacões. No caso ne surgimento ne 
pragas, deverá ser comunlcado imedlatamente a certlfica<lora, a fim rle 
orientar quanto às rnedi<las que devem ser tornadas. 

Art. 23 A higiene do local de armazenagem e transporte sera 
um fator necessãrlo para a certificação de sua qualidade ecológica. 

VII. SOBRE A IDENTIFICAÇÃO 

Art. 24 Além de atendP.r as normas vigentes quanto às infoE 
mações que devem constar nas embalagens, os produtos de origem ecológi 
ca deverão conter um "selo de qualidade", especifico para cada certifi 
cadora, atendendo as segulntes~condições: 

a) será mencionado no rótulo a denominação "produto ~cológico"; 
b) o nome e número de registro no Ministério da Agricultura, do Abaste 
cimento e da Reforma Agrárla da certificadora; 
e) o número de registro daquele produto fornecido pela instituição que 
o ce r t Lf Lcou r ' 
d) apresentar o selo nacional. 

VIII. CONTROLE DA QUALIDADE ECOLÓGICA 

Art. 25 A certificação da qualidade ecológica será realiz~ 
da por instituições que cumpram os requisitos estabelecidos pelo _CONSE 
LHO NACIONAL DE NORMATIZAÇÃO DE PRODUTOS ECOLÓGICOS. 

Art. 26 O CONSELHO NACIONAL DE NORMATIZAÇÃO DE PRODUTOS ECO 
LÓGICOS deverá manter um registro atualizado dos produtores certificã 
dos, bem como dos proàutos e práticas mencionadas nos anexos I,II, III~ 
IV. 

Art. 27 Os certificados de qualidade ecológica, terá valld~ 
de por 1 (um) ano, não se renovando automaticamente, devendo o produtor 
ou processadora, sollcltar renovação do certlflcado. 

Art. 28 O Mlnlstirio da Agrlcultura, do Abastecimento e da 
Reforn,o Agrãrla credenclarfi laboratõrios de referincia para anãllses de 
quúliàade de produtos ecológicos. 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 

. DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 29 Os casos omissos serio resolvidos pelo CONSELHO NA: 

CIONAL DE NORMATIZAÇÃO DE PRODUTOS ECOLÓGICOS. ~· 

Art. 30 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica. 
ção, revogando as disposições em contrário. - 

SYNVAL GUAZZELLI 
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ADUl:rjS f.FEHTll.IZAN'ítS PER.?v11Tl00S: 

l) DA i.'RÓPRlA PROPR.lEl)ADE: 
• Ccnrcosto 
• Esterco, esterco liquido 
• Urin.1 
• Rcsku ele cultura 
· Aduhação verde. 

:) OROÂNlCOS COt-iU'lW)OS OU INCOFPORADOS À PROPRlEDADE: 
(scu.eutc autorizados se livres de resíduos lCXJCOs) 

- Esterco ou esterco liquido 
• l'alli~. e outro! uiaterinis vegeta.is 
• Rc5lci:; i.odu~uinis, chifres, sangue, pó de O!HO, pelo e 
pcnni., tortas, ,,.nluiçn e 1c1uclh:ui1es • cemo coruplcmcnlos 
na a<.Juk11;~0 

• Alga: e derivados 
• Peixes e derivados 
• Pó dr. serra, cascas o derivados • sem contnruicação por 
conservantes 

Jlrni,:\~l.n PI ;-:,mn:úit .• neão d.'\ Aancultura E :olói.tÍC4\· Vcrs;Jo í-Insututo Biodiaânuco- 
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Puf)JSt.1 P/ Numl.lltizoçao Ol1 Agricultura Ec.:,Jôl4•~· Vc:r:iõo l-Institur» lJ1oJ1n.fu1ucu. 

1 
'í 

• Turfa Ul.'lH lld1tivos &iHtélico,. 
• Casce de cacau, rc:sto1 de cacau; sem ccruposiagcm, 
somo,11.0 com eoruprov11dc ~\111~:ici~ do pesti<.idae 

• Torta de algod!lo, pode conter resíduos de pe.nicidaa, uso 
sowct1lc após a compostagem 

• Enz.irmo; se produzidas nalural.wcute 
• Ácido giberélico; Aceito sowcntc .se sua prxiuç~o for 
natural (fermeataçêo). 

3) ~UNERAlS coMJ=RADOS ou lNCORl'CRADOS COMO C0Ml11 .• E.l-.1ENTO NA 
ADUBAÇÃO: 

• Cinzat 
• Pó do rocha (b.1~:tllo ou granito) ou scmelhamc 
• Argl.Ll :: (por cxcu1plv bculouil.a ou biotita-mica) ou rumill 
vcnniculi la 

• Pó de dg:1 ou extratos 
Somente se constatadu necessidade utravés de :.11.~lisc: 
• Alg1u~ forma Upica 1-0·2 ou 0·0·3 
• Calctric 
• Fosfo1.o de rocha pobres cru meLa..i:1 pesado, 
• Escória de tomaa- lcnnofosfütó 
• Adub~, poíàssicos com pouco potàssio • K Mg (S04)2, de 
01igc.11 mineral natural 

• Micr ~clcrncnlos 
• Sulfato de Magnésio 
• B6ni:c 
• Ácido bórico; n.'lo usar dircíameute l).'IS plantas e solo 
• Carb~t\.'\lo!:; para fonte de ruicrouutricutc.s 
• G~:o. 
4)0UT(t0S: 
• Extrnt,n, diluiç(ics ou molho de alu:ts 
• Molhes de pltU1l1ts ou micro-orgruiismos 
• Alivacores do crescimento â base de pl~nu:~ ou micro 
-organismos bcncfioo!i não melhorados gcnctic unente. 
- Pnipi:u11.dos biodiaâmico, 
• Inoculantes de raízes, 90Jo, composto; de origem n.:i1ural 
soinenle ( bactérias, i.n.4'olos, nematéides, miuhoc.u, 
ccatrole blológico) 

• Plásticos p$1 cobertura; uão devem ser incorporadcs no 
selo, 

PmN'1·d;i PI Nnrnmt inaclln m AEl't'iculluNI F.cx,l6;ic3• Vt:rstlo 1-lnstituto Bicidin:\mico· 
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ANEXO ll 

MEDIDAS E AGENTES QtltMJCOS f'lill.MITIDOS NO CUIDAl)O E 
TRA T J\.MENTO VEGl!T AlS E ANIMAIS: 

l) MEDIDAS BIOLóOlCAS RESPECllV AJ&NTE lllOTI!CNlCAS: 
- Fomnno e uso do iuinúgo, nAturnit do cuaadcres ele 
doenras e parnsiw d4s ptanus culturais 

- Anwdilhas de insetos (maleri~is odortâeo-sexuaia 
-fcrronuocics, quadros de CA.>r, lfuuP4&s) 

- Armadilhas auti-coagolantcs p;1111 roedores; :.1l'io pode ser 
usada dentro de Mea!I ceruflcadas 

• (') Armadilhas de ú1.,etos com itucticidas orda não lulj3 
contato do Inseticida com o meio auibicute 

• Mcioi: repelentes mecânicos (armndillias e outros simtlnrcs) 
· Repelentes (meteríeis repelentes e expulsante 1). 

2) MEl:)S DE CAPTIJRA, MEIOS DE PROTEÇÃO, ETC: 
· Prcpru ado, que fomcnl4m a foCÇ4 de resistência das 
plantas e que inibem certas pragas e doeuças preparados 
de plmias (chorurne de urtiga, eh.A de cavalinha, chá de 
vermute, ctc., se não proibido lcgalmeute), própolis, 
calcário e extratos de algas, bentonita, pó de pedra e 
similares 

- Cloreto de cAlcio (contra c:mpapamento nas rmçãs) 
- Leite. 

3) MEIOS CONTRA DOENÇAS F'ÚNGICAS 
• Enxofre oà fruticultura, como pulverização antes da 
florado, wru.s tarde se possível em combiuação, por 
cxemp .. o, com bcntonlta e calcário de Algas. 

- Pó de pc:dra 
- Pennanganato de potássic - .SO a 300g/1~ para dcsíufccç.ão 
de lnstnlcções nniow1 

· Prepamções de enxofre 
• (•) l/3 ele sulfllO de alumínio e 2/3 de argila (c:AuJim OU 
bentoana) em solução de 1% 

• (') Sais de cobre na fruticultura lSem cultura lotercalar 
<la plantas alirueuUcis, só com pcnuissão e~iieclfic.:i da 
organização competente) só como pulverízaç.íc autes da 
tlorndn 

• Própolis, 
• C:i.1 hkh:u.:i~; como fu.ogici~ sowcoto 
• lodo, pura C4SCO d~ culim.ais 
• E>.1rato s de plauw. 
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4) Mr .os CO!'-i1llA PRAGAS: 
• llacil.us thwingcruia 
• Fero.nõuíos n.1turaia 
• Prepundos vir6ticos, fúagicos e bectcriológicos tsô com 
pcrmissãu espectílca da organwição cornpetcntc) 

• Iusctos machos csleriJiz.sdos (!ó com pcrminOo especifica 
da orE;a.niuiç'1o co1J1polaolo) 

• Extr11i.os de imclos 
• t •) Exuatos pin:U'ô1de!'I naturais; ouuoe cxta lOJ 
• l •) Q1.11~s!ia; extrato de pLwl.4 
• (') Emulsões oleosas (:1cw inseticidas qul.wjco-si.otéticos) 
• S~bilc. pastoso marrou; • Cafd 
• GcJn :ina • • l16s de rocha 
• Role Joua [Tunbó) • Álcool ctllico 
ti com rcstriçõcsã 
-Tcrrr s c.líalonu\cc.n • Ceras o:ilurnis 
• Pr6~)Jlis • Óleos etericos 
• (•) Nicotíua ·(•)Alho 
• ( ') Cc:boln 
• Com: solventes: álcccl, amouíuco (Nll40lf, 
• Com: cruulsionante: lccíüna ué soja · 

( ") O uso de sais ele cobi e, cxtrulo de pirelr6iJc (butóxido eh: pipcronila), piretsójdcs 
-si.111ct1,:os, emulsões oleosas, bem como de carbolínco e fosfito de cálcio, só com 
nutoruação do consultor, 

·--- 
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ANEXOW 

COl-.1!1.R/\ PAR.A O ARI~AÇOM-1.ENTO A 'Íl.MA1 .PERMITIDOS; . 
1) PRODUÇÃO DE LEITE E CARNE: 
- Arnc:OODlC:Dlo básico, c:0010 silagciu, f.:no, p11lli4. 
tuber:ulo.s. restos do cultura 

- Cerrn..is e dcrivadca 
- Leguminosas 
• Rcelos w.clUltri.a.i1 • Jjwcs do restduos lôxicc.t 
• Mclnço. 

.:!) PRODUÇÃO DE TEIU-lEIROS (DADYD::EF). 
• Lcnu desnatado 
• Sementes de linho. 

3) SUlNOS: 
• Ccrccis e tubérculos 
- Leite desnatado, em pó, sem produtos lalicínics 
• Torta de seja, derivados de aoj& (sem resíduos tóxicos) 
• Gorcmras de origem ngctal natural (sem resíduos tóxicos) 
• Pó d: osso 
• Pó d: peixe 
- RclilJs vegetais livres de resíduos tóxicos. 

4) AVES: 
• Tortn de soja, extratos (sem rcstduos tóxicos) 
• Cereais e derivados 
• Legrminosas 
• Leite desaa tado e produtos laticínios 
• Semeutes de Ji.uho 
• Meleco 
- óleo ·~ese~l. 

S) ADITIVOS PARA O ARRAÇOM1ENTú ANIMAL: 
- Leveduras, misturas do ervas 
-Algas 
• Mist-.ims w.incnlis e vita.a.úJl.icas de origcJU uatural, 

6) AD[TIVOS DE Sll.AOEM: 
• Açürnr Dl.'lSC.l\10 ou u1tesral 
• Ccrt.ilis • fotelt> 
- Soro do lalicinio 
• Mela~:o 
• Sal, 

• • •• ~ ,. •• - • • • •• f ••••••••• 
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ANEXO IV 

' ,\,,lJC: 

' ! l 
i 
í r - 

ÁgU4 
· ··idi..ilo de càlcio 

· ·: · ,),~lo de ciJcio 
· :: cxidc de Cãlcio 
.,.;,:~!:; dr: C~lcio 
· · · : · :t:llO de magnésic 
. : ·: n:,lo de Pctàssio 
t •• 1.,.,1 J •. , de carbono 

agente do :cagulaç.ão 
rig~ole de coagulcçãc 
scç.1ge:r1 de uvas 

agente de coogul.l ;l. · 

N1:,osénio 
,:: u.ol 
:\.-.,,J·~ de Lanwo 
. · '. · · · .;u branca de QVO 
C..:.1 '1C'U1D. • 

"hi.J1glass11 

Óleo, vcg~tais 
Gel de Jtóx.iclo de silicone ou solução coloidal 
Carbono ativado 
T11lco 

solvente 
auxílio de filo agem 

Bcull)Uil:i 
Caoliuil.ll 
Terra di.alomáce.1 
J'crliln 
Cem de tibclhn 
Cera de C1Ut1n.uba 

Mie1oor;1ruuswo3 e enzúoos usados em wétodo& dr. prccessemento, Para 
olicrcorgnoismos m,xfifi~dns geneticamente, consultar a l!mp~.-.~ de ~rtifo::~,,~o. 

•• • • • • • -- • • - • • • - •• • • • • ••• • • " ti 
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ANEXO 4 

NORMAS PARA IDENTIDADE, QUALIDADE, APRESENTAÇÃO, DIBALAGEM, 
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE P ARlNHA DE MANDIOCA. 
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:r-, 

, de • 30 de ;,uos lo de 1995 

·T' 
1 .r» 

O l\1ini~1rn til' F:!1ndo dn AgrlcuUnrn, do Almstecimeuto e dn lt('fonun Agnh i:'11 110 
uso da!! nlt ihuições que lhe confere o m ligo 87, Par âgrafb Único, inciso II, da Constituição dn ltrflúhlit:n, 
tendo em vistn o disposto na Lei nº 6.305, de IS do dezembro da 197.5, no Decreto 11º 82. l J O, do M de 
11~01to de 197A, e 

Cnnsidcr nudo n necessidade de ~cr em estabelecklas novas cspccllicnçõ('!I pn, n n · 
· I'("' l'mlr onlznção e Classlílcação da FRI inhn de Mandioca, destinada A comercialização nu merendo Interno, 
r, l esolve: 
/" r A rt. 1., ~p1 ovar n nncx n Nm ma de ldeut idade, ()unlidnclc, Acondidonnr11c11lo, 

Auuazennmeuto e Trnuspoi te da Farhsha de Mandioca, para fins de comercialização, 
r", 
1 

r A ri. 2" Esln l'ortnria entra em vigor quinze dias após a sua publicação, quando íicm á 
. " ' r-, 1 evognda n I'or uu ia n" 2'1•1, de 26 de outubro de 1981, deste Mi11i§télio. 

r: 
í' 

r: 
r: 

(' 

r 
r> 

r 
r 
r 
r: 
r- 
r 
/'"' ruhl icm1a no u.o.u de 1 fl./09/95. 
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N<Jltt-.lA DF ll>EN'l lf>AlJF, QlJAI.IIMl>F, Al'ltE~l~NTM;Ao, F.MllALAORM, ARMA7.ENAMF.N.IO 1~ ·11tANSl'OR I E 
IJA FARINIIA DE MANl)IOCI\. 

l .ollJFTIVO: /\ presente Nonnn le111 por objetivo "elinir nR cnrnctertsticna de i,fcnlidnde, qnnlidnclr., 
np1e~enlnçnll, etuhnlngem, nnuazeunmeuío e ttnnsporle dn liui11IJ11 de mnndiocn, pnrn fo1:1 de 
comercinliznção interna. 

2. l>F.FINl(,'ÃO no rnomrro: Entende-se por fnriuhn de mnndiocn, o produto obtido de tnl7.cs pmvc11ic11lc!'I 
de plnnlns dn ínmllin Enforbiúcea, gênero Manihot, submetidas n processo tecnológico adequado de 
fhbricnção e benellcinmento, 

.l. CONCf.J to: Pnrn efeito desln Norma, considera-se: 

J .1. Acidez - ~ o percentual de ácidos or gfin.icos, enconlmdos nn Inrinlm, de mnndiocn. 

.~.2. Amido • grl\nulo!'I trnnslácidos, cnracterlsticos dn rniz ele mnndiocn, constitutdos de cnrboidmlos, 
sendo este a substüncin básica do produt- • . 

.l .. t l 'nscn - pollculn que envolve n cnh- · .i.ica. 

.~.•I. Cinz .. :1 - resíduo mineral lixo, resul. -ule dn inciueração dn amosua do produto. 

.\ 5. l 'ilindro central {polpn) - raiz de '·' •tuliocn desprovida dn f';?•;rn e enlrecnscn . 
• .·· 

.,.e.. C.'rpn PII fil,rn - feixe lenhoso d:1 i q.; de mnndiocn, prnve1,;11.:1...-.da iusorção l)ign~·flo) entro a rni7. e o 
caule dn plnnln. ·' · · 

.,.1. l 'olornção - cor uniforme e cmnctcrlsticn do Jllll\lulo, vmin11•i > segundo n q11nliclndc e n vm iedndo dn 
rl:mta. e n Iecuologin ele faln icação. 

~.S. C,,np.lP111l·rndo - n!tlulimtç:lo i11e~ulm, ''l'rl!ii,,mufn pcln ~d. 1i11i7.:1~·ílo ,lo m11id,,, q11:i11do :rnl,111cli1I,, :\ 
lrmprr:thu n ncimn de ?O c-c, cm qualquer pmle do processo ele hbricnçilo rJ:1 fnrinha de mnmliocn, e que 
11:ln se lle!lfü7. quando comprimido umnuahueute . 

r: 

·r 

, r"> 

. l. lO. Enhec:rncn - cmuruln piolelurn d:1 utÍ7. de mnndioen, sihuul 1, -rhe n cnscn e n cilinrho ccuhnl, 
. . 

• 1 : • 

. , . 1 1. Fnriulm bc11eliciml11 - pio,luto de p.1nmtlnçi1(' 1111i li,1111c, ol>I ,.J · 1 h• li ilurnçih, dn Jiu i11l111 Rcc11. podc.>11do 
l'IJ não ser 1t,1 rruln, sofrer mudnnçn de colomção e grnnulomeh i;, : . 

' . t 



.;.-.__ 

• r'- 

. ?°' 

-·12. Fiapo - fio tênue, oriundo <ln nervura central dn raiz de mnndioca, podendo ler ramificações. 
/'· 

,)....B. 0t"lnlini7.nçilo - lrnnsformnção (IIIC ocorre no nmido contido na u111ssn de mnndioco úmidn, quando 
submetida R nçilo da temperatura acima de 70 "C • .-r 

i 
1 ·-·1,t. lmpmeza - mnlerinl proveniente da raiz de mandioca, lnis como: cascas, cepas ou filun1J, rn~pn1J, 

. rnpo!I, pontos prelos e enlrecnscas. 
/"' 

., .1.5. Mandioca - nome populnr <ln raiz dn plru11.R dn famllin Euforbiácea e do gênero Mnnihol. 
.f"' 

· ,,,.-.: 16. Macernção - processo utilizado para obtençno <ln fnrinhn d'águn, onde 09 mízes, com ou sem casca, 
----'lo submersas em ltgua. 

•/ 
.) . 17. Mnl~rins estranhas - todo material nllo proveniente <ln miz de mnndioca, tnis como: pm tlculns 
' ,,etftlicn!I. nrgiln, nrein, sujidades, insetos.mortos, pelos de roedores, e outros . . r. .. . .. : ,.··.· . 
. n. 18. Odor e sabor estrauhos - cheiro e snbor 11110 carncterlsticos <lo produto. 

·~.19. Odor e sabor cnrncterlsticos - cheiro e sabor cnrncterlslicos do produto, . . 
r~. 20. Pó - produto nmiláceo resultante dn fabricnção 011 beueficiamento <ln farinhn de mnndioca seca, que 
r·n1..n na peneiin 11" 200. 
,,..... 
I 

1t 21. Ptllll<l!I p,eto!J - residuoa triturados de cascas e euuecnscas da raix de mnndiocn, ou mi psu tlculas d:a 
· úuinhn ele mnudiocn queimada diuante n secagem do pwduto. 
r> 

.r~.22. Rnspns - pedaços ou Irngmentos do cilindro central <ln rnix ,lc 111nndk1<::11 mnl molda. 
,,-. . ., 
rr2.t Secagem -. dcsidmtnção nrtificinl dn mnssn rnladn e prensa.ln â Iempernlurn superior n 50 "C, 

- .\.2,t. Torração · desidrntnção nrtificinl, tornando o produto íoslndo (levemente queimado ou muito seco). 
,- 

,r~.25. Umidade - percentual de águn contida na amostra de fru-inlin <l~ mandioca, em seu estado unturnl. 
r> 
_.--:t. c·L,\S~fFICJ\(ÃO: ,\ fnrinhn de mnudiocn scrfl clnssillcndn em ~.lllJ>O, subgrupo, classe e tipo, de acordo 

· com o p1N:e1190 f ecnológico de fabricação utilizado, nua granuieuieh ia, sua coloração e :nm qual idade, 
rreiipeclivamente. ' · · · 
r- 
r""'-~ .1. ORI u-o: A Iarinhn de mnnrliocn, segundo n tecnologia de fal •• icn\·ão utilizndn, será clnsaificarln cm 03 
/" (llêR) grupos: · 
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-- ·1 1.1. Fnrinlm rle mandioca d'ligun - é o produto obtido dmt raízes de mandioca 1mdim,, devidmueule 
limpns, mncerndns, descascadns, trituradas (moldns), prensadas, desmembradas, peueirndns, secas ã 
temperatura modernda, podendo ser novnmenle peueirnda ou não, 

- r 

-·r--. 

<r": 
1 

,f. 1.2. Fnrinhn de mandioca mista - é o produto obtido mediante a misturo, antes da 111emmge111, dn UIR!'!!'!a 
ele m:mdiocn rnladn com n n11111!ln de mnndioca fcnnentncln. nn proporção de 75 a 80% ela. primeiro mnssn 
e 20 n 25% dn segundn, de ncoulo com n prelerêncin do mercado co111Jm11idOI', seguindo npós n 111i11lmn 
clm, mnR!IRR, o pmcc990 tecnológico d:t fnrinlm uc nuuuliocn d't\g,m. -r 

,1.1..1. Fnriuhn de mnndiocn secn - é o pnxhuo obtido ,ltu1 rnlzes de mnndioca snrli1111, devirlnmcnle limpn!I, 
descnscndns, Iritumdns [moldas), p1emmrlnii, desmembmdns, peneiradas, secas :\ tempemturn moderndn 
ou nlln e novamente peneirndn ou ttllo~ podendo nindR ser beneflcindn. --, 
.1.2. sunoRuro: A fariuhn de mandioca, segundo n sun grnuulometria, será ordenndn cm subgrupos: 

,1 2.1. Nn fnrinhn ele mandioca d'água, segundo n sun granulometrin, será .ordcnndn cm 2 (cloi~} 
subgrupos: 

-1.2.1.1. Fminhn fim, - quando n forinhn de mandioca Iicar retida, no máximo, 30% na pcneirn 11" IO; e 

r-": ti. 2. 1.2. Farinha grossn - quando n falinlm de mandioca ficar relida em mnis de 3U% 11a peneira 11º IO. 

11.2.2. Nn Iminhn demandiocn misln, segundo n ~un gmuulomctrin, scui ordenada em 2 (dois) subµ,mpos: ·-,, 

·l.2.2.1. Fnriuhn lina - quando a Hu inhn de mandioca lic:u retida, 110 nu'lximo,]O'V., u:1 peneira 11'' IO; e 

-1.2.2.2. Fnri11lm grossn - quando n fhrinha de mandiocn Iicnr reti-ln cm 111:iin de 30% u:1pc11ci1:111" IIJ. 
r' r ,1 ]. .. l Nn f:u iuhn de mmul iocn seca, segundo n sun g1 nuulometu. ·, 1,\:1 = • 'HlcmuJn cm 6 [scin) :mhµ111po:J: 

,... 
,1 2. l 1. Fminlm C'<hn linn • quando n fini11l111 dl.' mnndiocn vnz . .t11 IOU ~º 11n penenn 11" IO e licnr retidn 11n 
máximo 15~ ó 11n peneira 11(' 18. e npreseulnr mais de ]% 11 2.5% (li? pó; 

·1.L'.2 Fnriuhn Iinn bencllcinrln • <111111111<' n ffllinhn ele mnrnli·:·. t vnnr l00% u:1 1-cncirn 11'' IO, e lk:u 
relidn 110 nuixirno .l% nn peneira n" 18 e nprcsentnr no máximo ; ',,, i . p ·~ 

,1.1 .. l .. ,. Fmi11h:1 [iun ~ qumuJo a Iarinlm de 111n11dil\C11 vazar 1011·· ·, na 1:l'11cirn 11'' IO e lic:u rctirln mais rle 
.\% e até 20% na peneira n" 18! e np1.ese11l:tr no máximo 3% de. p·:· 

·1.2 .. l·t. Fntinlm Mérlin - q11nmlo n fnrinhn ele nmudiocn não 1·" cu ;••ndrnr cm 11c11ht1111 dos suhgrupo~ 
:111lc1io1e/f e apresentar, no máxitno, .l% de pc~; e 

__ r 



r: 

. 
r- ,1.2 .. l.'i. fruinlm p.rm1~n - quando n ímiulut de mnudiocn Iicar relidn em umíii de 10% nn peneira 1111 IO e 
r>. npresenínr no máximo, 3o/o de pó; 
r--- 

,1. 2. :u,. Fnrinhn hijmm<ln - quando n fruinhn ele mandioca Iicnr retida cm mais de 15% 1111 peneira n" 101 e 
,,--.. npresentnr, no ruáximo, 2% de pó. 
,:· 
,,,....._ ,tJ. l'LASSF.: A liuinhn de mandioca, de ncoido com R aun colomçüo, 11c1n ordenada cm 3 {hOa) classes: 
,r 
.,,- '1.3. l. Farinha branca - é a farinha de cor branca, natural da própria rniz; 

r: -1 .. ,.2. Fnrinhn nmrueln - é n fhrinhn de cor nmnreln, nnturnl <.ln p16p1in raiz, ou decorrente dn tecnologja de 
r Inhricnção (torração); e 

r: 4 .. l.3. Farinha de outros cores· é a fnrinhn c,tjn coloração não se enquadra nas cores anteriores. 

:-- ,t..t. Tiro: A forinlut de mnudioca de qualquer gmpo, subgrupo e classe, segundoa sua qunlidnclc, serú 
," ordenada em tipos, conforme elementos contidos no qundro sinóptico (Anexo l). · 
,,,,--. 
'r. '15. ARAIXO DO PAURÃ.O: A fnrinhn de mnmliocn, de qualquer grupo, subgrupo, classe e tipo. que, pclns 
' suns cnmclerlslicns 011 atributos qunlitntivos, uno se enqunrlmr em nenhum dos tipos mencionndos no 
; Anexo I, sem classificada corno "abaixo do padrão", podendo ser: 
r-· 
I 

r- ,15.1. Comercializada como tal, desde c1ue idenlificada com a expressão ABAIXO IJO P/\IJftAo, ele fouun > · clara, precisa e ostensivo, colocndn em lugar de destaque, de fácil visualização e de diflcil remoção; e 
f 

/-' ·15.2. Rebeneficinrln, desdobrnrla e recompostn, pnrn ser submctidn 1111ovn clnasificnção. 
r> . . 
.,,......_ ,f 6. l>FSC'I.MlSIFICN;.i\o: Scrll dcRr.lnssilicodn e proibidn n st111 coruercinliznçno pnrn consumo luunnno, n 
·,- far inhn de mnmliocn que npreseuíar: 
i 

r ·,l.(l. l. Mnu estndo de conservação, carncterizndo pelo aspecto geral de Iennentação e mofo; 

.' ,1.6.2. Presença de aditivo (comute), uno clnssilicado e aprovado pela legislação cm vigor, do Ministério 
'r- cln Saúde; 
r: .· ,1 .6.J. Odor e sabor estranhos no produto; 
.,,......_, 

: ·1.6.it Presença de matérias estmnhas no produto, em desacordo com n legislação em vigor, do Ministério 
r: dn Saúde; 
.,...... 

,t .6.5. P1 eseuçn de substâncias nocivas â saúde humana; e 
r- 
_r i1.6.C>. Presença de insetos vivos. 

' r' . . -rt 
r- f 

r: 
·_.r 

r--.. 
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. 7. ~N :\ ile eompclêncin do Mi11i1d~1 io dn J\g1 icullm n, do Abastecimento e dn Refonnn J\g11ilin, decidir 
~nhr(' n dc~linn ,lo produto desclnssificndo. · 

~- ,\~los rRA<H!M: J\ retirndn ou exlrnção de amostm pnrn clessificnção ser~eiln observando o~ !lcguintes 
critérios: 

r=, 
,,r' 

.r> · ~- 1. Em produto ensacado n coleta 11e1Á feitn por furação ou calagem, em 110 mínimo, 10% cios sncos que 
, r> compõem o lote, escolhidos no ncnso, sempre representnndo n cxprc!lsfto médin do lote, munn qu:1111 iclndc 

· 7 mlnimn de .10 gtnmM de cnda snco; 

.r>. :í.2. F.m produto n grnnel - n coleta seall feiln em diferentes J>011los <lo lote estocado, 11n relação de 30 kg de 
,.r-- nmoslrn por tonelada 011 rm,ffo; e 
/1""- 
' ' 

,r .5.J. Em produto empncolndo ~ n coleln i:1et1\ fciln cm 1% cio número lolnl ,los pacotes ,111c compõem o lote. 

«: 6. JIOP.IOOENEl1.AÇÃO E ACONl>lCIONMIENTO OAR AMOSTRAR 
.r. 
,,..... 6.1. AR nmoshns exlmlrlas sero homogeneizadas, quarteadas 110 local dn nmostrngcm e ncourlicionadna 
r em embnlngens plásticas; em no mínimo i1 [qunlro) nllquolns, com o peso mlnimo ele 1 ~g (um 
:r q11ilog111111n) cndn, devidmueuíe ideutificndaa, lncmdas e autenticndas, 
r 
r Ct.2. Sl'1ii entregue l (u111:1) nllquola pnrn o interessado, 3 (hês) nllquotns ücnrno com o t',1µ.ilo de 
rdriirni.firn~!lo e o reslnnte cln amostra coletada será obrigatoriamente recokxnda no lote ou devolvida no 

p1 Ppt 1cl:'u m do produto, . . · r· 
I}. 1\J'llFSFN l',\~'Ao: 
-: 
/•,--.._ A. fori11!1:1 de nmndiocn, destinada n comercialização, poder:·, ser nprescnlndn: n p.1:111cl, ensncmln e 
-,_,,. • ._l'llll mcolmln. 

1rJ. F~tn,\l.,\GR~I F. ~l,\RCAÇÃO: 
r> 

/ 

·~ 1. F111lml11gc111: A embnlngctu 11lili1.ndn no ncondicionnmcnl • lltt Inrinim de mnndiocn cnsncndn podcrn 
,..sc-1 rlc nlp.(\dílo lunnco 011 siuulinr, papel, pl:\slico ou q1ml,1uc1 ,111110 111nlc1i:il (111c tenha Rido previamente 

.,, ,1prt1\·:1dP pelo 1\, linislério da /\.gt icullnrn, do Ahastechncnto e riu Relonna J\gt:irin. r: 
I 

, r . 1. 1 ~E'I :\ , ,hiip.nlórit, ,111e 11 embnlngem t.• ·ia nova e resistente, e que penuitn n c.·011scJ vnção rlns 
,rru:ider lsticas do produto. 

,·;t.1.2. O 11mlr1inl ulilizad» pum n confecç.l« cl:t cmlmlngem 1'11111 liuittf,;, riu 111:111diol·:1, clt•Rli1111cln 1' 
" 11111rrci:1li7nç:l<' n vnrejo, ~cr:\ trnnnpnrcute I incolor, pnrn permitir :, pcrli-if:t visunliznção do I''"""'º· 
.r, '4 lt>ndn ser clr outro nmll:'t in 1. desde (JIIC l-.·11hn sido nprovndo pelo Mi11iiilério fl:1 /\gr icullurn, dn 

, ... r tin)llcd111c11h, e cl:t Rcfo1111n 1\p..1tí1 in . 
. r 
.r· 
_r 

/"' 
· .' r 

i,r'· 



'. ·?---. 

T 
'( 

.~. l..t /\ fmiuhn de mnndiocn, quando cometcinlizrula no nlncnrlo ou varejo, deverá ser ncundicionndn e111 
Arkt'!'I t'II pacotes. cn.in cnpncidnrle eslejn rle acordo çom n 1,egislnçiio em vigor do Institut« Nncionnl fie 
Metrologia, Nonunliznção e Qualidade lnc.luslr-inl-JNMF.'l'RO. 

-r· R. l .ti. 1 Ieutro ele um mesmo lole, ,eu\ obrigatório que íodna ns embalagens sejam do mesmo mate, inl e 
tenhntu icl~nlicn cnpncidnde de ncondicionmnenlo. 

-r: R.2. Marcação: I\ mnrcnção 11n11 embnlngens dn fnrinhn de mnndiocn deve aasegurnr infonunçõcs corrcíns, 
r· clnms, piecisns e oalennivns, cm Hngun portuguesn, referentes nfl num1 especificnçõen qunnlitntivan e 

qnnlilntivn», retim<ln!I do Certificndo ele Classlficnção, nlém dos dados de identificação rln cmpresn 
embaladora ou responsável pelo produto, 

~.2.1. Ao 111\'el de nlncndo, n marcação dn embalagem deverá trazer, 110 mínimo, ns scguiutcs indicações: 
número do lole, grupo, subgrupo, clnsse, tipo, snfra, peso liquido do produto, identiflcnção do responnável 
relo produto (nome ou m7.Jlo soeinl, c.o.c., endereço e número de registro do estnbelecimeuío no MAJ\RA), 
impressns origina lmenle quando ela confecção dn embalagem, nllo aceilnndo-se mnrcnçfto complementar 
por etiqoelns adesivns ou carimbo. . r 

»< 

1r- R.2.2. /\o 111\'el de vmejo, n marcação da embalagem deverá trazer as nresmas indicaç-es co11.,1;111les do 
«: R11hitc111 anterior, excetuando n snfm do produto. 

· r ~.2 .. 1. No cnso especllico cln comercinliznção cln füri11Jin de mnndlocn n grnuel 011 c111 couchns, " p1()rlt1lo 
r exposto deverá ser acondicionado em recipientes adequados e identiflcados, com 110 ml11i1110, n~ .eguinles 
«: indicnçes: grupo, subgrupo, clnsse e tipo. 

r ~ 2.'1 Nilo ~cr:\ permitido, 11:1111:ucnç:lo dnR embalngens, o emprego de di1.c1r-R, grnvurns cm dc~,l nhos c111c 
· r imluzmn n etros ou equívoco '111n11to d orip,em geográfica, qualidade e qu:mti,ladc do produto. 

/-·. 
,r- 

~.25. < J~ imlicntivos ele p..rnpo, subgrupo, classe e tipo, nlilizndon na mnrcnçüo, se1!10 grn\'nrlo:1 t:m cnrcn 
t·nnshnlnnlc~ i\!'I do pm<lntq 011 "limdo" c)ni:1 emhnlngen~, quando for o esmo, em caracteres cl•• 111c~1110 
l:11u:111hu, segundo R/i diniens-es especiflcndas no quadro abaixo: 

r: 
I" 

Arrn 11:1 ,·1,rn rrim:l1•nl 
. . . ~l·~n~) (ru~,~~11 ~ ~n1_8"!!.U~~.!~~~I~,)_ ···--·--·--· 

nlé tfU 

Allnra mlulmn dn~ lrtrn~ f' doi nímu•rn, 
...... - -·-···-- _ ·--··- (u1111) .. . .. . . 

_____ 1,5 ---------- --·-·-·-· 
__________ 3,0 ----·-·--· ----· 
______________ '1,.5 - --- ··--- -·· ·- - . 

·------------ 6,~ _ -··-- ----------- .. 
12,5 

maior que '10 nté 170 
maior c111e 170 olé 6.50 

........ 111nic,r·;1uê c,5üõi,fi6üo _ 
mnior que 2.600 

'r , 

; .•. 



R.2.6. /\. proporção entre n nlturn e n lm~urn dns letras e números, 11J\o pode exceder n 3x 1 111111. Exemplo: 
se n nltum for Jnun, n lnrgurn deve ser 1mm. 

íÍ 

-r- 
9. Annnzeunmento: 0!1 dcpósito!I pnm nrmnzenamento dn fnrinlm de mandioca e os meio~ pnrn o ~r.11 
hnn~pc.,, le devem oferecer plena segumnça e co111.Jiç·e11 técnicas imprescindí veÍIJ Ó!I exigêncina dn 
legislaçâo em vigor. 

'( 

IO. CFRTIFIC'/\DO DF. (11,,\~SIFICAÇÃO: o Certificado ele ClnR::iiíicnçilo dn Iariuhn de nmndiocn será 
emitido pelo Órgão Oficial de Clnsailicnção devidndnmcnte credeuciado pelo Ministério dn ./\gr icultum, 
do Abastecimento e dn Reforma J\gn\rin, em modelo oficial, de acordo com n lcgh1lnçRo vigente. 

IO. t. O pmzo ele validade do Certiflcado de Clmrnificnçllo pnm tl farinha de mandioca, 11crh rle (90) 
noventa dias, contados n pnrtir da dnln de sua emissão. 

, r- I0.2. No Certificado de C'lnsRiíicnçilo devem constar as infbnnnções padronizadas, os resuh.ulos das 
rf' nnálises cios requisitos de qualidade, além dns seguintes indicações: 

,..r·. I0.2.1. Motivos que dcterminntam o classificnção do produto como "abaixo do padrão"; 
,,r- 
/' 10.2.2. Motivos que determinaram n "dc:,id.11sificayllo" do produto. 

~ I0.2 .. t Nome do técnico reaponsnvel pelas nnllliscs, bem couro o sou número ,lc inscriçãn 110 t 'onsellm 
/"'"', Regional. 
.r=. 
,/"' 11. rRALTl>F.: Sei:\ consirlemdn Iinnde toda nllernção dolosn tk qualquer ordem ou nnturez .. n, pruticntln 110 
r-- prc'<lllh\ 11n dn~silicnç1'tl, nn mnrcnçã». no ncomlicionamem», no lrnnl'fporh· ,, 1111 nmin1.cm1••,:m, hem 

. r corno nos documeulos de qualidade do produto, conforme um 111:1::1 em vigor, 
/': 
.r: 12. rnsros1rOE'S GERAI~: Ü proibido o e, «uércio de fnrinlm dt• mandioca, em d,. .ncordo com estn Nonnn, 
0 . 

/' 

r: 12.1. ~e11& ,ll' compelêucin exclusivn do l hp.!1o Técnico <lo ~Ji11i~lélio dn Agricultura, do Abnstccimento e 
'r·,<1:t Reforma A~rnrin resolver o!I casos t'l11i!rnos porventura s111gidos 1111 utili1nçf1·, dn presente Nounn. 
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r: 
r: 
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AR~lG 1 - QUADRO SIRor11co 
· 1 . ····--····-·--------·-··---------· ·- ····--····--·--·--··---------·-···-----------···-···------1 ··-- ··-····· - - - ' --·-- 

CRuro : mim SECA :rmm nm I umna Nlm 
·•-· ········-··-•-----············1--·-··-···------·1······ · ·-------1------·····------1-·····- 1-····- ----·-·l------ 

suecRUro1 rm I UtRA l ma l CROSSA I NADIA lBIJUSADAI ma I CROSSA 
1 mmctADA I ma 1 1 1 : : 1 
1··· ·-1-·--·l-----l-----1·····1···--1···--1-·--·1·····1·····1··-·-1-----1-----1·····1--·-·1·······-1····-•·----1-·-··1···--l-----l----- mo 1 1 1 2 1 3 l l 1 2 l 3 1 l 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 IORICO 1 1 1 Z 1 3 1 1 1 2 1 3 

· ·· · · 1-····1·····1·····1····-1·····1·····1·····1·-···1··-- 1···· 1---- ·1····-1•··--1····-1···--1•••••••·1·····1·····1··---l-----1·····1···· · 
CASCAS li 0,15 0,30 0,45 0,15 0,30 0,45 0,15 D,30 t,15 0,25 0,50 0,75 0,25 0,50 0,15 - 1 0,25 0,50 l,00 0,151 0,&01 l,00 
· · ····-1··---t-----1-----1--···•·----•-----•-····•-·---•··---•----·•-----•--·--•·----•-····•-----•·······-•-----····-·•·····1·-·--•---··1····· 
C[fAS, I 1 
r1aros 1 1 
1 INtlK I l,00 2,00 3,00 1,00 2,00 3,00 1,10 2,20 3,30 1,50 3,00 4,50 1,30 2,60 3,10 · 1 1,50 3,00 5,00 1,50 3,00 1,00 
CASCAS li 
· -- ----1-----1-----1----· , •··---l-----l-----l--- .. ,1-----l·····I·-·- 1-----1-----1-----t-----1-······-1---· -1---- -1-----1----·1···· 1 ···· .. 
RASfAS li D,25 D,50 0,15 0,50 1,00 1,50 0,25 0,50 0,75 2.00 4.00 e.ao 1.00 2.00 3.00 · 1 Z,50 5,00 10,00 3,00 &,00 IZ,00 
--------•--···1·····•·····•·····•·----1-----•-----•-···-•··---•----·•·····•·-······---1-----1--·--•---····-•·····1···--1--···1·--·-1····-1·-··· 
roKtOS 1 1 
rmoss I m uoo uso m 1.100 1.m no 1.m !.m - - - - - - 1 
·----·--l-----•-··········•-----t-----t-----1- .. ---•-----•·····•-----•-----t-----l-----l-----•··---•--------1-----l--·--t-----•--·-·•·····•····· 

ro 11 J,oo 3,oo 3,oo ,1 •• 11 3,oo 3,oo 3,oo 3,oo J,oo J,oo 3.oo 3,oo 3,oo 2,00 1 
····-· ·-•··---l-----•-----•---··1···--1-----•-----•----·•···--1-----•----·•·····•-----•-·-··1-----1--------1-----l-----1--·--1-··--•-----1----- 
umAD! 1 
(IJttt 113,00 13,00 IJ,00 10,00 10.00 10,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 10,00 113,00 13,00 13,00 JJ,00 13,00 ll,00 
·······•··---l---·-•·--·-•--···1··---t-----t-----•-----1----·1·····•····-1-----•-----•-----•----·•----···-1·····1·····•-----1-····1·····•····· 

ACIDF.1 l . 
'''' 1 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 J,00 3,00 3,00 J,00 3,00 1 3,00 J,00 J,00 3,00 J,00 J,00 

·--1·----•-----1---- l---··•····-•·----•-·-··1·-··-1··---1·····•····-1-----1·--·-1·--··1--···•········1-····•·····•···· 1-··· 1-··· •····· 
CJ~ZAS 1 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 l,50 1,50 1,50 1,50 1,50 l,50 1,50 l,50 1,50 1,50 1,50 1 2,00 2,00 2,00 Z,00 2,00 2,00 
m i 1 

- · ····1-----·--···•·-···•··---t-----l-----1--·--•-----t-----1-----•·····1···--1-----1-----1-----1--·····-1-----•-----l-----1--·-·1···-·1----- 
ANl(IO 1 : 
ltttt 115,00 12,00 T0,00 75,00 TZ,00 T0,00 15,00 TZ,00 70,00 75,00 72,00 70,00 75,00 12,DO 70,00 10,00 170,00 68,00 65,00 l0,00 68,00 &5,00 
·-------1-----•-····•-----•-··---1-----1-----1·····•····-1··---l-----•-----1-----t-----1-····1·····•------·-1·----1·····•-····•···--1-----•----- 

t Coalsgc1 e1 Dú1cro de poatoe 
tt F6 1sls de 311tf 251 
ttt tt1ld~de ti bane ~1ldft (R.UJ 
1111 Acides e• 1lllrqul,elenle de ~oloclo nor11l de NaOfl 
111,1 Toler8ncl1 1lnl11 e1 rercenla•I 
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ANF.XO li 

ROTEIRO Dfi C:LASSIFICAÇ'ÀU 

1. SISTF.MÁTICA DF. CLASSIFICA~'ÀO: A eficiência rln classificnção dn fnrinhn de mnmJiocn IIIICIR·!m COIII 
n culeln e homogeneização dn nmoslrn n ser cl11ssHícncl11, complemeutnudo-se com n opcrncionnlizt1\·1lo cio 
Clnssilicador com base no padrão descritivo do produto e na metodologia do trabalho chnmnda de roleiro 
de clasaificnção, c,~jn aistemática segue abaixo: · 

1. 1. J Iomogeueiznção e qunrteamento dn amostrn de trabalho. 

A nmoslrn destinada à Atu\lise classilicalória deverá ser homogeneizada e qumtendn nlé o oblençã» dt! 
subnmostrns, na qunnlidnde necessária para efetunr n classillcação Ilsicn e tlsico-quünicn da ím inhn de 
mnndiocn. 

1.2. DETERMINAÇÃO 00 GRUPO 

/\ delcnninnção do gmpo será feitn nlravés de nuálise dn apnrêncin visual, do sabor e do odor c/011 pcln 
informação do interessado. 

J .3. UETERMINAÇÀO IJO StJDGRUro 

A determinação do subgrupo será feiin utilizando peneiras de n(ts IO, 18 e 200, dn Associnçü» 
Hrasileira de Normas Técnicas • AUTN, 011 equivalentes, com abcrtum nominnl igunl n 2.0, 1.0 e O.UH 
milimelros, respectivamente, e com diâmetro <lo aro ele 20 cm, compreendendo as seguintes etapas: 

L3. I. Determinação do subgrupo dn fnrinlm de mandioca seca, iniciando-se com o poneitnmeuto de IOO 
grnmns de nmostrn de tmbalho, através cio conjunto de peneiras nrs 10, 18 e 200, com agilnçilo mnnunl, 
durante 11111 minuto. Pesar e anolnr a11 qunntidndes de farinha relidas nas peneiras 1ts I O e 18 e o ,111c 
vnzar nn peneira 200, ídentificnndo o subgrupo correspondente. 

l .3.2. Determinação do subgrupo rui farinha de mandioca d'âgua e da farinha de mnndiocn mista, 
iniciando-se com o peueiramento de 100 gramas dn amostra de trabalho nn peneiro n" 10, durante um 
minuto. Pesar e anotar o qnantidade dn farinha retido. 110 peueíra, identíflcendo-se em acguidn o suhsmpo 
eorrespondente. 

IA. DETERMINAÇÃO DA CLASSE: A determinação da classe na farinha de mandioca, será feita através da 
análise do produto, por meio do identificnçllo do coloração e enquocJramento na classe eorrespondeníe. 
- 
I .~. DP.TERMINAÇÀO DO TIPO; Baseia-se na detenninnçllo da qualidade do produto através de métodos 
flsico e Ilslco-químico. 

1. ~ •• t : 
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l .~. I. Determinação fl9icn - compreende A19 RtuUiitett sobre ait caseaa, cepns ou li\nnlt, Iinpoe, enh~n~cno: 
n raspa, pesando-se 10 grnnms pnra o subgrupo da fnrinhn de mandioca fmn, Ilnn beneficiada e 'extm li, 
e 50 81lUUR!I parn o subgrupo dn fn.rinhn de mnmJiocn ~roff!Hl e média, ídentiíicendo-se e separando 
com auxilio de uma pinçn c.ndR defeito, e, pesar separadamente, 

1.5.1.1. Pontos pretos - A(lÓ!I n. retim<ln dn11 demni!I impurezas dn farinhn em análise, espnlhn-se o produ: 
numa bnnclejn de dimennõe11 de IOx lOx I cm, e em seguida conla-se os números de ponloa pretos, escui 1 
e acnstnnhndos, nn superfície dn amosírn para os subgrupos da foriuhn beneficiada, fina e extra fina. 

1.5.1.2. Detertuinnção de mntérios estrnnhn!I R dunmte R detertnlnaçâo dos defeitos, identiílcar tn.mhém F.. 
hA presença de matérias estranhas, sendo que devem ser separados e pesados. i 

1 
1 

l .S.2. Determinação Ilsico-quüuica - compreende as seguintes análises: 
i 

152.1. Método de análise de subsUlndns nmiláceas - o teor desRM subalâncias seu\ deleuniusdn pd; 
método polnrimétrico, recomendado pela Comuuidnc1e Econômica Européia (F..E.C). 

1 

1.~.2.2. Método de análise do teor de ci.r1zn!I - o teor de cinzas será determinado segundo o métodc 
AO.AC.· Association OfOfficial AnalytucaJ Chemists, DA 5·'19, 10' Edição de 1965. i 

! 

1.:1t.2.3. Método de análise do teor de umidade - será determinado com relação A base úmidn, segundo «i 
método oficinl da AO.AC. 2 e. 2, MOOIPICADO, 1 O' Edição de 1965. ; 

! . ; 
1.5.2.4. Método de análise de acidez aquo-solúvel - sem determinada segundo o método (la A.O.A.q 
Association Of Ollicial A.nalytucnl Chemists 1965, "Otlicinl Meíhods of Am1lysi11" IIY edição. : 

1.5.2.5. An:'lliRe de proteínas, ácido cinnkhico e ácaros - só será realizada qunnrlo solicitada pelo\ 
interessado, cujos preços dns nnálises serão cobrados independentes da taxn de clnssilicnçno. i 

! 
1 

1 
1 
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