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Caracterização do processo de comercialização de quatro produtos

tipicamente presentes em sistemas agroflorestais no mercado

de produtos horti-fruti-granjeiros de Manaus - AM

(Characterization of the commercialization process of four
products typically present in agroforestry systems

in the market of Manaus - AM)

Bauch, S.C (scbauch@esalq.usp.br)
Rodriguez,L.C.; Macêdo, J.LVde

Universidade de São Paulo - ESALQ, Brasil

RESUMO: Na Amazônia a produção agrícola é bastante limitada e os sistemas agroflorestais surgem como um modo de
produção viável econômica, ambiental e socialmente. Estes sistemas já são utilizados há muitos séculos e, apesar dos
poucos estudos realizados, percebe-se que a região tem um grande potencial para esta técnica. Este projeto obteve
informações relacionadas com aspectos de comercialização e viabilidade econômica da pupunha (Bactris gasipaes),
Cupuaçu (Theobroma grandiflorum), Banana (Musa sp) e Açaí (Euterpe sp) através da aplicação de questionários na
cidade de Manaus (AM). As informações obtidas a respeito de cada produto se referem à sazonalidade, origem, quantidade
comercializada, preço, forma de comercialização, entre outros. Estas informações são fundamentais para a elaboração de
planos de ação para a organização e o desenvolvimento de sistemas produtivos baseados na realidade local. Foram
selecionados os oito mercados mais representativos do comércio municipal para o levantamento realizado em fevereiro fi
março de 2001. Dentre os resultados obtidos percebe-se que as frutas selecionadas são bastante difundidas e
comercializadas principalmente in natura. A quantidade comercializada varia de acordo com o mercado e a disponibilidade
do produto (com pico de produção nos meses de chuva para o cupuaçu e a pupunha). Já a validade do fruto é bastante
variável sendo grande parte da produção proveniente de sistemas agroflorestais de pequenas propriedades na região de
Manaus. Somente a banana é trazida do Acre e Roraima quando há queda na produção regional (nos meses de mais
chuva). O cupuaçu é comercializado por número, a pupunha em cachos e a banana em cachos ou palmas. Não foi
encontrado palmito de pupunha. Percebe-se que há um grande potencial a ser explorado tanto a nível regional como
nacional através de incentivos à produção, melhoria das condições de transporte e comercialização destes produtos, bem
como com a agregação de valor através de beneficiamento.
ABSTRACT: In the Amazon region the agricultural production is very limited and the agroforestry systems come as an
economically, environmentally and socially viable mode of production. These systems have been used for many centuries
and, in spite of thelittle studies made, the great potential of the region for this technique is not~e. This project elucidates
some ofthe doubts related to the economic viability and the chain of commercialization of cupuaçu (Theobroma grandiflorum),
pupunha (Bactris gasipaes), banana (Musa sp) and açaí (Euterpe sp.) by a field study in the city of Manaus (AM), Data
related to the products are presented: season, origin, commercialized quantity, price, form of commercialization, among
others. This information is fundamental for the elaboration of action plans for the organization and development of productive
systems based on the local reality. The eight most representative markets of the city's commerce were selected for the
study accomplished in February and March 2001. Among the obtained results it's noted that the selected fruits are very
disseminated and commercialized, mainly raw. The commercialized amount varies according to the market and the availability
of the product (with the peak of production on the months of greater precipitation for pupunha and cupuaçu). The validity
of the products is very variable and most of the production comes from agroforestry systems of small properties in the
region of Manaus. Only the banana is brought from Acre and Roraima when the production in the region falls (this occurs
in the months of more rain). The cupuaçu is commercialized by number, the pupunha in bunches, and the banana in bunches
(cachos ar palmas). The heart of palm of pupunha wasn't found. Concluding, there's a great potential to be explored
regionally and nationally, through incentives to production, improvement of the transportation and commercialization conditions
and with an aggregation of value by processing the fruits.


