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 1. Introdução

ambientes vivos e férteis para diversas populações indígenas e 
quilombolas, assim como grupos de habitação mais recentes, 
como os assentamentos agrícolas e várias outras populações 

et al., 

são coletadas por essas comunidades para consumo alimentar, 

araticum Annona crassifolia
Platonia insignis  Dipteryx alata

Attalea speciose -
 Spondias mombin

Eugenia dysenterica  Ana-
cardium corymbosum; Anacardium humile

Attalea geraensis -
Butia capitate Hymenaea stilbocarpa

Hancornia speciosa Byrsonima coccolobifolia
Caryocar brasiliense

possuem alto valor econômico, e os mercados de uma ampla 
-

et al. et al.
-

dutos da biodiversidade tem sido reconhecida como uma das 
formas possíveis de integrar a conservação da natureza com a 
geração de renda para comunidades rurais, à medida que as 
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práticas extrativistas sejam baseadas em técnicas de gestão 

-

-
são sobre as espécies frutíferas nativas do bioma, exigindo a im-

et al.
A partir dessa teoria, vários autores sugerem basear es-

et al.

et al. -
dade de promover um desenvolvimento sustentável a partir do 
fortalecimento das cadeias produtivas com base na biodiversi-

-

Seguindo estes estudos, o objetivo deste capítulo é analisar 
as experiências de valorização dos produtos da sociobiodiver-

dos arranjos estabelecidos entre os atores em várias cadeias de 
produtos da sociobiodiversidade localizadas no bioma, preten-
demos contribuir, de forma mais abrangente, para o entendi-
mento das oportunidades e obstáculos de valorização destes 
produtos como opções de renda e reprodução social das co-

desta pesquisa podem ajudar a reformular algumas políticas 
públicas para melhor atender às necessidades das comunidades 
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agroextrativistas no debate sobre as estratégias de desenvolvi-

A segunda seção do capítulo traz o quadro metodológico 
-
-

seção descreve os circuitos de comercialização de produtos da 
-

a última seção, as conclusões, discute o modelo baseado no 
agroextrativismo como alternativa de desenvolvimento sus-

2. Metodologia

através de entrevistas semiestruturadas com agroextrativistas 
-

visitas a propriedades e assentamentos rurais, observação de 
-

-
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-

dos municípios foram realizados por ocasião de diferentes 

-

das entrevistas, foi feita uma série de visitas a seis municípios, 

 de onde se originou uma análise de forças 
e oportunidades, fragilidades e ameaças à produção de baru 

-
po foi complementado por visitas das áreas de produção de 
produtos da sociobiodiversidade, na comunidade de Solta, lo-
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Figura 1: Áreas de estudo

-
-
-

-

3. Caraterização das práticas agroextrativistas: a 
sustentabilidade em questão

estrutura produtiva agroextrativista nas áreas rurais de vegeta-
-

des rurais são compostas sobretudo por agricultores familiares 
que produzem uma grande variedade de cultivos, incluindo pro-
dutos como mandioca, milho, arroz, feijão, melancia, abóbora, 
mamona, quiabo, batata-doce, acerola, manga e caju, junto tam-
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-

as atividades agroextrativistas podem completar outras ativida-
des geradoras de renda, como empregos agrícolas temporários, 
trabalhar em restaurantes locais, em escolas, contratados como 
caseiros, em particular quando as áreas rurais das comunida-

-

agronegócio, indústria ou serviços, as famílias continuam suas 
atividades agrícolas em suas propriedades, associando ainda a 

-

tinham maior preferência por atividades agrícolas do que pelo 
-

-
-

-

extrativistas tem sido possível, em grande medida, a partir da 
implantação de programas de assistência técnica desenvolvidos 
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-

-
portante papel na proposição de programas de treinamento em 
boas práticas de coleta e processamento dos frutos nativos do 

-
-

também tem ajudado comunidades a desenvolverem ativida-
des agroextrativistas na região através do apoio a ações comu-

são utilizados pelas comunidades tradicionais, e alguns não 

um exemplo interessante do desenvolvimento recente de novas 

parte dos usos tradicionais das comunidades rurais nas áreas 
-

mento provocado pelo avanço da pecuária, pois, como o gado 
aprecia muito a polpa externa do fruto, alguns proprietários de 

-

desse período, a semente do baru era pouco consumida pelo 
-

apesar da importância da cadeia do baru em algumas áreas do 
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consumo do baru pelas comunidades tradicionais foi observada 
et 

al. -
-

-

-
sumo da cagaita está limitado às áreas rurais, devido às suas 

quando em excesso, madura ou fermentada, apresenta efeito la-
xativo, de acordo com a sabedoria popular,97 fato este que deu 

98

-
lativamente pouco consumido pelos moradores da cidade de 

região quase não consomem o fruto, primeiramente porque ele 
tem um valor comercial elevado, e também porque existe uma 
narrativa local associada ao consumo do fruto que considera 
que este produto pode prejudicar a saúde se for consumido com 

O crescimento do mercado nos últimos anos levou a uma 
certa especialização regional, nas áreas de maior ocorrência 

-

  A propriedade laxativa da cagaita foi comprovada com estudos in vivo em ratos 
et al.

  Eugenia dysenterica.
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-

algumas comunidades dessas regiões, a extração comercial de 
frutas pode constituir a atividade produtiva principal, confor-

-

ao volume total de uso de produtos da sociobiodiversidade no 

cadeias produtivas estão bem organizadas, como é o caso nessa 

sustentabilidade do extrativismo já começou a ser um assunto de 
preocupação para os produtos que atualmente são mais deman-

-
-

a priorização das cooperativas na geração de renda, relegando a 

-

do que pés de bacuri, o que leva muitos deles a derrubar os 
bacuris das árvores, uma prática que pode causar a morte de 
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4. Os produtos do agroextrativismo 

são autoconsumidos in natura
altamente perecíveis, a maior parte desses frutos demanda rápi-

produtos em casa, tais como polpas, sucos, doces, bolos ou óle-
-

também são processados na forma de farinha, sendo usados na 

Os produtos in natura ou pouco transformados adquiridos 

-

-

-
baçu, são mais usados para a produção de óleo, em particular 

de processamento é o uso de extratores para produção de polpa 

atividade é complementar à produção de polpa de frutas con-
Malpighia 

emarginata Anacardium occidentale Pas-
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Quadro 1

Fruto
Nome 

Pelos 
agroextrativistas

Pelas 
agroindústrias

Araçá
Psidium 
cattleianum

Sorvete

Articum
Annona 

Suco Sorvete

Attalea 
speciosa

mesocarpo
Azeite Azeite

mesocarpo

Oenocarpus 
bacaba

Suco Sorvete

Platonia 
insignis

Suco Sorvete

congeladas



342 Alternativas para o bioma Cerrado

Fruto
Nome 

Pelos 
agroextrativistas

Pelas 
agroindústrias

Dipteryx 
alata

torrada

castanha
Sorvete

com castanha de 
baru
Pesto 

desidratada com 
castanha

Óleo

Mauritia 

Mauritiella 
armata

Suco 

congelada

Sorvete

desidratada
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Fruto
Nome 

Pelos 
agroextrativistas

Pelas 
agroindústrias

Eugenia 
dysenterica

Suco
Sorvete

Chutney

Spondias 
mombin

Suco 
Sorvete

Anacardium 
occidentale

Suco

torrada

Anacardium 
nanum

Suco Sorvete
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Fruto
Nome 

Pelos 
agroextrativistas

Pelas 
agroindústrias

indaiá
Attalea 
brasiliensis 

Amêndoa 

Óleo

mesocarpo

mesocarpo

azedo
Butia capitata

Suco

Jatobá Hymenaea sp.

Sorvete

Jussara
Euterpe 
oleracea

Suco

Hancornia 
speciosa

Sorvete

Byrsonima 
crassifólia Suco

Sorvete
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Fruto
Nome 

Pelos 
agroextrativistas

Pelas 
agroindústrias

Caryocar 
brasiliense

polpa em lascas 
Óleo 

desidratadas

congelado
Óleo

Sorvete

temperada

-

-
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-

et al.
a forma tradicional e preferencial de uso é cozinhar toda a parte 

99

100 Armazenar a polpa em 
garrafas de refrigerante é a maneira mais simples para as famílias 

agricultores também extraem óleo, lascas, e preparam molhos, 

contém sementes brancas comestíveis que podem ser extraídas 

apreciada no meio gastronômico, é pouco consumida localmen-
te, e a maioria dos agroextrativistas não domina a técnica de ex-

O baru é outro exemplo interessante, por ter uma variedade 
de usos alimentícios, apesar de ser um produto que não faz parte 

-
cida, e uma casca bastante dura contendo a semente que é ex-

  Apesar de o caroço incluir espinhos que podem causar ferimentos graves, a 
maioria dos consumidores preferem usar a parte interna inteira do fruto nos pratos típicos 
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A castanha torrada foi então alvo de um processo social de requa-

et al.
castanhas torradas, vários produtos são derivados, como licor e 

-

-

produção é quase exclusivamente destinada a alimentar o cres-

pena mencionar o potencial da baunilha, cujas plantas estão na-

-

segundo alguns biólogos,101 pertence à família Vanilla pompona 
-

ros, a baunilha silvestre é tradicionalmente consumida como 

começaram a ser processados e comercializados para uso alimen-

frutos secos são conservados em embalagens plásticas simples, 
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chefs de famosos res-
taurantes começaram a usá-la como ingrediente em diferentes 

5. Circuitos de comercialização de produtos biodiversidade 
do Cerrado

-
cipalmente o mercado nacional com frutos como o açaí ou o 
cupuaçu, ou mesmo mercados internacionais, como no caso da 
castanha-do-brasil, nossas observações nas feiras e comércios 

-
tram que, com a exceção de alguns produtos, a maioria dos fru-

o que corrobora com os resultados de poucos estudos que fo-
ram realizados sobre os mercados de produtos da sociobiodi-

-
cados formais102

-

-

comuns são a polpa de pequi em conserva, jatobá in natura e a 

  

exigências legais de venda de produtos como, por exemplo, as normas de vigilância 
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-

-
rado nos canais convencionais de distribuição gera um desco-
nhecimento desses produtos pela maioria dos consumidores 

regionais, o que mostra um reconhecimento dos produtos do 

particular, o bacuri é consumido principalmente na forma de 

desenvolve rapidamente em particular nas grandes cidades 
brasileiras e fora do país através de sua valorização pela no-

-

5.1 Circuitos curtos 

A maior parte das cadeias produtivas baseadas na biodiver-

os agroextrativistas coletam os frutos em seus próprios terrenos 
-

dicional das comunidades tradicionais, a produção é utilizada 
103
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Alguns agroextrativistas processam os frutos em casa para 

torradas, geleias, doces, óleos, farinhas, bolachas de frutas, li-
cores, conservas e bolos caseiros são vendidos em embalagens 
simples, algumas vezes reutilizadas, sem rotulagens, nas lojas 
locais, mercados, restaurantes ou para compradores individu-

circuitos curtos geralmente encontram mercados limitados, ex-
ceto quando os locais de produção estão próximos de grandes 

-
dade vários produtos, como bolas congeladas de buriti, lascas 

-

pelos agroextrativistas dos assentamentos estão disponíveis em 
alguns pontos informais no centro da cidade e encontram tam-
bém uma rede de clientes que encomendam por telefone ou em 

.
in 

natura -

de comercialização básica que agrega pouco valor, bacuri e 
outros frutos são, em sua maioria, transformados em polpa 
congelada para serem vendidos por encomenda para consu-
midores locais, nas feiras locais e para abastecer as pousa-

do desenvolvimento do turismo nessa região nesses últimos 
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anos, a maioria das pousadas oferecem sucos feitos com fru-

As duas polpas congeladas mais consumidas na região Sul 

congelada de bacuri, pouco ofertada localmente, é vendida por 

que encontra um mercado local é o doce de buriti, um tipo de 
pasta seca cortada em pedaços, cujo preço de venda é bem atra-

-

-
do é abastecida por seus membros: polpas de fruta congeladas, 

onde os membros cooperados podem fazer uma troca solidária 
-

-
banos ou turísticos, pequenas cadeias se organizaram entre os 

-
-

relações diretas com restaurantes, hotéis e lojas especializadas 
-
-

ba ou cajuí, agroextrativistas contatam alguns restaurantes para 
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criaram pequenas empresas para vender seus produtos direta-

turistas, a mesma é vendida já torrada, em pequenas amostras 
-

ralmente enfatizam os atributos saudáveis e sustentáveis de tais 

-

que mais gera expectativa devido ao seu forte potencial comer-
-

cante, os sacos que contêm aproximadamente duas favas eram 

5.2 Circuitos organizados por indústrias de transformação

cidades, os intermediários jogam um papel importante para 
vincular os agroextrativistas com a indústrias distantes e incluir 
produtos pouco transformados em cadeias de fornecimento for-

-

-
zados por atravessadores dizem respeito à cadeia produtiva do 
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dos frutos coletados por agroextrativistas da região é vendida in 
natura

-
ses preços são muito baixos em comparação ao trabalho de co-
leta dos frutos feito pelas famílias – tarefa que frequentemente 
demanda que caminhem vários quilômetros carregando de-

coleta é muito alto devido à condição das estradas de areia, e 

Os pequis coletados podem ser comercializados por dinheiro 
ou então trocados por insumos para as fazendas, como o sal 

O mercado do bacuri está organizado por compradores 
-

tantes que compram os frutos em caminhões diretamente nas 

determinam o preço, algumas vezes com variação de preço 

milheiro do bacuri varia de acordo com a qualidade do fru-

-
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O produto obtido é uma polpa de fruta crua, congelada, não 
padronizada, embalada em sacos plásticos sem rotulagem espe-

congelada de bacuri processada nas propriedades dos agroex-

-
pa congelada é transportada semanalmente em um caminhão 
refrigerado fretado pelas indústrias de processamento locali-

-

os atravessadores visitam as casas dos extrativistas para com-
-

-
ferem esse tipo de transação porque os comerciantes compram 

-
mesticamente eram vendidas para intermediários a preços rela-
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-

-
lias agroextrativistas, muitas vezes chegando em momentos 

de produtos oriundos da agricultura familiar, como verduras e 

Alguns agricultores locais atuam como intermediários atra-
vés de acordos com uma indústria afastada que lhes pagam, 

trabalham de forma independente e negociam com indústrias e 

indústrias irão recondicionar a polpa ou processá-la em conser-
vas, molhos, pastas ou licores – uma gama de produtos que po-

5. 3 Compras públicas

da agricultura familiar tem acessado mercados por meio das 

têm sido cruciais no apoio às cadeias de produção da agri-

como a alimentação de pessoas em situação de vulnerabilida-
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104 que visa a compra de produtos da agricultura fa-
miliar, pelo governo, para garantir a alimentação escolar da 

-
das por esses programas, poucos agroextrativistas conseguem 

-
te, as transações são feitas a partir de cooperativas ou associações 

-

-

-
-

trumento crucial para apoiar cadeias produtivas que forneçam 

o
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alimentos frescos e saudáveis para crianças em áreas pobres e 

fornecimento, ao serem institucionalizadas, reduzem os custos 

devido à forte queda no orçamento da administração federal 

-

5. 4 Circuitos apoiados pela cooperação internacional e por ONG 

-
do tem acessado o mercado convencional por meio de organi-

casos, as cadeias produtivas formais de produtos baseados na 
biodiversidade foram estruturadas com o apoio de fundações 

105 todos amplamente relacionados ao uso sustentá-

-
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106 Seu principal objetivo é 

-
plementou várias iniciativas, como a capacitação das organiza-
ções de produtores agroextrativistas, o estabelecimento de um 

pedidos online dos produtos de seus membros, a organização de 
coquetéis e a participação em feiras e exposições para divulgar 

-

-

Critical 
Ecosystem Partnership Fund -
seminar tecnologias e práticas sustentáveis de produção agro-

meio desses projetos levou a cooperativa a desenvolver sua ca-
pacidade de produção e cumprir padrões técnicos e sanitários 

O mercado de castanhas de baru está crescendo e recente-
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-

-
temente comprada pela gigante multinacional da indústria ali-

-

-
nacionais ainda sejam relativamente pequenos, alguns compra-
dores estrangeiros demonstraram um interesse crescente pelas 
características exóticas e a origem sustentável de alguns produ-

-

agroextrativista foi organizada por meio de uma rede criada pela 

-
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-

-

-

-

da empresa, que teve que mudar sua estrutura de governança 

-

-

a empresa enfrentou sérios problemas de gerenciamento, e o 

-
cionais que abasteceram a empresa estão em situação difícil, 

-
ram manter as atividades extrativistas graças aos programas 

não se concentram na polpa de bacuri, principalmente por este 

produtiva do bacuri vem sendo impulsionada por empresas 
distantes que empregam intermediários, gerando pouca renda 
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6. Conclusões 

O fortalecimento de cadeias de produção baseadas na bio-
diversidade representa uma opção valiosa para o desenvolvi-

grande potencial de desenvolvimento, o que necessita de uma 
ação pública dedicada ao manejo das espécies nativas em áreas 

produtos da sociobiodiversidade de forma organizada, justa e 

de produção são rudimentares e não cumprem com os requisi-

faz com que os agroextrativistas frequentemente dependam de 
intermediários ou programas públicos de aquisição para vender 

ao possibilitar a venda dos produtos no mercado, mas, por ou-
-

ços de mercado e, consequentemente, obstruindo a igualdade e 

realizem grande parte do trabalho de coleta e processamento, 
os intermediários capturam a maior parte do valor agregado, 
pois possuem a infraestrutura que possibilita o acesso aos prin-

A dependência dos agroextrativistas às políticas de compras 
públicas também tem se mostrado bem frágil devido ao desmon-
te nos programas de assistência à agricultura familiar que tem 
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-
ro demonstram a vontade política de estender as atividades do 
agronegócio sobre os territórios das comunidades tradicionais, 
uma orientação política que pode ter consequências sociais e am-

-
tender melhor como lidar com as necessidades básicas de aces-
so a mercados dos produtos baseados na biodiversidade do 

-

a análise de opções de políticas públicas que poderiam ajudar 
a sustentar as cadeias produtivas – como assistência técnica e 
políticas de divulgação – são duas vias potenciais de trabalho 

-
mente nas técnicas de processamento, também sugerimos que 

como alvo algumas questões que poderiam ajudar os agroex-
trativistas a se organizarem melhor para acessar os mercados, 

-

gestão empresarial para a juventude integrar conceitos básicos 



363Capítulo 8
Cadeias de produtos da sociobiodiversidade como opção  [...]  
Stéphane Guéneau, Janaína Diniz, Tayline Bispo e Sabina Mendonça

Referências

Análise socioeconômica da produção 
de não madeireiros no cerrado brasileiro e o caso da cooperativa de pequi 
em Japonvar, MG

A política pública de incentivo à es-
truturação da cadeia produtiva do pequi ( ).

Agroextrativismo no Vale do Rio Uru-
cuia-Minas Gerais: formas de organização da produção e da dis-

Sustentabilidade 
em Debate

et al Dipteryx alata 
Vog.
de comunidades rurais no cerrado goiano: um relato de experiên-

Revista Interatividade, 

-



364 Alternativas para o bioma Cerrado

Potenciais e limitações do 
uso sustentável da biodiversidade do Cerrado: um estudo de caso da Co-
operativa Grande Sertão no Norte de Minas.

Uma análise do empreendimento FRUTASÃ (Carolina-MA, 
Brasil) à luz da Economia Solidária

Anais

Unindo sonhos: pes-

et al -
Caryocar bra-

siliense camb in natura

et al. Agregação de valores 
-
 

et al. Mercados e agricultura familiar: interfaces, conexões e 

 et al

The Journal of Peasant Studies

et al
Dipteryx alata Vog.

Journal of the Science of Food and Agriculture



365Capítulo 8
Cadeias de produtos da sociobiodiversidade como opção  [...]  
Stéphane Guéneau, Janaína Diniz, Tayline Bispo e Sabina Mendonça

Impactos causados pelo extrativismo, 
uso da terra e manejo na persistência de populações de 

. (baru) no Cerrado -

Valorização de produtos agroextra-
tivistas do Cerrado: comercialização e construção de mercados da 

-
-

Biological Conservation

públicas para a agricultura familiar e formas de interação entre 
Revista de Economia e Sociologia Rural, 

et al
-

Século XXI

Forest Policy and Economics

et al. E. dysenterica la-
xative peptide -

Peptides

Obstáculos à exploração do 
baru ( .) no Cerrado goiano: sustentabilidade com-



366 Alternativas para o bioma Cerrado

et al. -
Dipteryx alata Vogel

Cadernos de Ciência & Tecnologia

-
do, desenvolvimento e envolvimento das famílias agroextrativis-

Guaju

Markets of Non-timber Forest 
Products in the Cerrado -

Gerais a dentro a fora: 

-

-
Revista de Política Agrícola

et al. -

Savanas -
tratégias para o equilíbrio entre sociedade, agronegócio e recursos 

Sinapse 
Ambiental



367Capítulo 8
Cadeias de produtos da sociobiodiversidade como opção  [...]  
Stéphane Guéneau, Janaína Diniz, Tayline Bispo e Sabina Mendonça

-

-

-

Non-timber forest products in the global context -

 et al. Forest-people interfaces -

-

ou potencial


