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1 A produção de 

fibras naturais no 

Brasil: breve 

panorama
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▪ Nome científico: Agave sisalana pierrine

▪ Parte da planta utilizada: Folha

▪ Propagação: Muda

▪ Sistema de produção: Perene

▪ Período de plantio: época chuvosa (out a 

abr)

▪ Período de colheita: 2x ao ano?

▪ Produção média por hectare: 1200 kg

▪ Principais características edafoclimáticas: 

Solos mais pobre e baixa umidade; 

Precipitação entre 300 e 600mm/ano

▪ Produto final: fibra, fios, cordas, tapetes e 

artesanato.
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Sisal



▪ Produção média anual: 80 mil ton Ocupa uma área de cerca de 200 

mil hectares

▪ Produção nacional: BA (93 %); PB (4 %), RN (3%)

▪ Envolve 112 municípios

▪ 35 mil produtores; média 10ha por estabelecimento rural

▪ Cerca de 1000 unidades de desfibramento itinerante; 80 unidades 

batedeiras (beneficiamento primário da fibra)

▪ 06 exportadores de matéria-prima

▪ 14 indústrias; 08 cooperativas; 04 associações

▪ 85% da produção brasileira se destina ao mercado externo: destino 

Estados Unidos (69,7%) e China (11,2 %) 

▪ Produção mundial: Brasil (60%), China (11%), Tanzânia (10%), Quênia 

(8%), Madagascar (4,5%), Venezuela (3,5%) e México (5%)

4Fonte: Sindifibras, 2019

Sisal em números
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▪ Nome científico: Urena lobata L.

▪ Parte da planta utilizada: Caule

▪ Propagação: Semente

▪ Sistema de produção: Anual

▪ Período de plantio: agosto / setembro

▪ Período de colheita: janeiro / junho

▪ Produção média por hectare: 1800 kg

▪ Principais características edafoclimáticas: 

Solos úmidos das várzea dos rios Amazonas e 

Solimões

▪ Produto final: fios, tecidos e embalagem (sacos) de 

commodities (café principalmente)
6

Malva / Juta



▪ Única atividade agrícola extremamente

adaptada às várzeas amazônicas com potencial

econômico;

▪ Produção anual média caiu vertiginosamente nos

últimos 5 anos; A média era de 10mil ton, e 2017

chegou a 4mil

▪ A atividade envolvia em 2013 cerca de 7mil

produtores diretos e hoje envolve cerca de 3 mil

(AM), 500 (PA), sendo. Estima-se que toda a

cadeia envolve cerca de 20 mil pessoas (incluindo

as indústrias);

▪ Envolve 12 municípios do Amazonas e cerca de 5

no Pará;

▪ Atualmente conta com 2 indústrias e 2

cooperativas na região

Fonte: SIFTAM, 2019
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Malva em números
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PIAÇAVAFRAQUEZAS AMEAÇAS
1- Baixo nível tecnológico do sistema de 

produção (plantio, colheita, desfibramento e 

beneficiamento)

2- Carência de pesquisas no âmbito tecnológico

3- Baixo índice de organização social dos 

produtores de fibras

1- Concorrência externa (importação)

2- Falta de sementes (não há mais fomento para 

produzir sementes)

3- Desestímulo dos produtores de fibras com a 

atividade

4- Falta de atenção do poder público para a 

agricultura tradicional de suma importância para 

o desenvolvimento local

FORÇAS OPORTUNIDADES
1- Garantia de mercado da fibra

2- Subvenção econômica

3- Atividade e produto de baixo impacto ao meio 

ambiente

4- Apelo de mercado mundial do nome "Amazônia“

5- Indústria local

1- Demanda do mercado por produtos biodegradáveis

2- É possível produzir sementes no Amazonas;

3- Economia do Crédito de Carbono;

4- Forte interesse internacional em novos 

produtos biodegradáveis; possibilidades de 

parcerias

SWOT MALVA



()
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▪ Nome científico: Attaleia funifera Martius

▪ Parte da planta utilizada: Caule

▪ Propagação: Semente

▪ Sistema de produção: Perene - extrativista

▪ Período de plantio: -

▪ Período de colheita: ?

▪ Produção média por hectare (ou planta): uma planta 

de piaçaveira pode render de 8 a 10 kg/ano e o 

tempo de exploração pode durar 20 anos

▪ Principais características edafoclimáticas:

Região do Alto Rio Negro - AM; Região Sul da Bahia 

▪ Produto final: fibra; vassouras, escovas, cobertura 

telhados

PIAÇAVA

Fonte: COOPRAP  Sindifibras - 2014



▪ Região produtora: Alto Rio Negro no Amazonas (2 

municípios); Sul e Baixo Sul da Bahia (13 

municípios)

▪ Área aprox. 32.028 hectares (2009)

▪ Produção 57.762 kg (2012); movimentou R$109 

milhões

▪ Envolve cerca de 2 mil produtores / extrativistas

▪ Piaçava da Bahia responsável por 96,2% da 

produção nacional; sofreu queda na produção 

35,83%; do AM 74,61%

12

Piaçava em números
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PIAÇAVAFRAQUEZAS AMEAÇAS
Baixo nível tecnológico

Ausência de práticas de manejo

Necessidade de treinamento de mão-de-obra

Falta de uniformidade no material de plantio que 

reflete na colheita

Exploração de extrativistas isolados (trabalho 

escravo)

Baixo preço pago por atravessadores

Fechamento da Cooprap (Sul da BA)

Extinção da economia piaçaveira por falta de 

apoio e políticas públicas

Pouco interesse de instituições de pesquisa

FORÇAS OPORTUNIDADES
Conhecimento tradicional envolve todo sistema 

de produção

Fonte complementar de trabalho e renda para 

comunidades tradicionais isoladas 

(ex: Alto Rio Negro – Amazônia)

Demanda por produtos biodegradáveis e 

sustentáveis;

Potencial de novos usos e aplicações em materiais 

da construção civil e biocompósitos;

Diversificação Agrícola

Repovoamento florestal de restingas

Recomposição de áreas degradadas (alteradas)

Novos apoios econômicos e financeiros, parceiros 

sociais e/ou investidores
SWOT PIAÇAVA

Fonte: COOPRAP, maio 2014



Seda
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▪ Nome científico: Morus alba; Bombyx mori; Fio de seda

▪ Parte da planta utilizada: amoreira - folhas (para 

alimentação do bicho-da-seda)

▪ Propagação: mudas em estaca

▪ Sistema de produção: perene

▪ Período de plantio: abril a junho

▪ Período de colheita: julho a agosto?

▪ Produção média por hectare: 35 toneladas / aprox. 60 

mil lagartas

▪ Principais características edafoclimáticas:  solos aráveis; 

restrição de solos rasos, encostas e áreas de várzea 

▪ Produto final: casulos verdes para fiação

Fonte: ABRASEDA - 2018



Bambu
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▪ A produção mundial de seda equivale a 200.000 

toneladas de filamentos (valor US$4/quilo); Estima-se 

que 800.000 pessoas em todo o mundo estejam 

envolvidas na produção de fibra de filamentos de seda 

(DNFI, 2015)

▪ Maiores produtores mundiais de casulos: China, Índia, 

Uzbequistão, Brasil, Tailândia, República Islâmica do Irã 

e Vietnã. A China e a Índia produziram 65% e 26%, 

respectivamente (SEAB-PR, 2014); 

▪ Maiores produtores mundiais de seda crua: China, Índia, 

Vietnã, Romênia, Tailândia de um total de 24 países; 

China (78%) e Índia (13%) do global

Seda em números



Bambu
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Produção nacional
▪ Região produtora: 

212 municípios sendo 180 

no Paraná, 41 em São 

Paulo e 8 no Mato Grosso 

do Sul;

▪ 7550 produtores 

diretos;

▪ 11 associações

▪ 2 indústrias

▪ Valor bruto médio da 

produção: R$55 

milhões

▪ Produção 2018: 517 

toneladas
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▪ Nome científico: Cocus nucifera L.
▪ O Brasil é 4º maior produtor mundial de coco (2,8 milhões de ton), 

atrás penas da Indonésia (19,5 milhões), das Filipinas (15,3 

milhões) e da Índia (10,8 milhões) (Sindicoco, 2012)

▪ Quanto à produção de água de coco, o Brasil é líder mundial e 

movimenta R$ 450 milhões com esse negócio

▪ Produção anual média 1,8 bilhão de frutos (sendo 1 bilhão de 

coco verde); 

▪ Maiores produtores: Bahia, Ceará, Sergipe, Pará e Espírito Santo  

(Sindicoco, 2016)

▪ 90% dos produtores de coco são agricultores familiares; 90% 

possuem área inferior a 50 hectares; 74% comercializam a sua 

produção via intermediários* 

(Sindicoco, 2012)

17

Coco (coir)
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▪ O setor conta com grandes empresas agrícolas e 

agroindustriais: Sococo (PA), Ducoco, Cohibra e 

Unique (CE), Aurantiaca (BA), Kero Coco e Queiroz 

Galvão (PE), Coco do Vale (PB) (CAVALCANTE, 

2015)

▪ Estima-se que apenas 10% do volume total de 

biomassa do coco seja aproveitado (BBC BRASIL, 

2014); Cerca de 7 milhões de ton/ano de casca são 

descartados (UESC, 2009)

▪ Não há dados precisos sobre o volume total de 

subprodutos do coco, em especial da fibra, que é 

aproveitado industrialmente e a parcela que é 

disposta como rejeito no Brasil (MARTINS et al, 

2016)

▪ Descarte do fruto é um problema ambiental - difícil 

degradação (8 a 12 anos)



Bambu

▪ Existem 258 espécies de bambu no País, 35 gêneros,

distribuídas entre a Mata Atlântica (62%), Amazônia (28%) e

Cerrado (10%); corresponde a cerca de 20% do total dos

bambus no mundo;

▪ Maior concentração de bambus com potencial econômico foi

identificado nos municípios de Assis Brasil, Manoel Urbano,

Xapuri e Sena Madureira, situados a leste do Estado do Acre;

▪ Existe uma Rede Internacional de Bambu e Rattã (Inbar),

entidade que reúne mais de 43 países em iniciativas voltadas

para o uso desses vegetais, incluindo o Brasil. No Brasil, existe

a Associação Brasileira de Produtores de Bambu

(APROBAMBU)

19

Fonte: Aprobambu, 2015



Bambu

▪ Produção: há cultivos de bambu no Maranhão (22 mil

hectares) destinados à produção de biomassa para geração

de energia para o setor industrial, principalmente cervejarias

e cerâmicas;

▪ Paraíba e Pernambuco (15 mil hectares) destinado à

produção de celulose e papel para embalagens para

cimento. São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia e

Paraná investem em cultivos comerciais com foco na produção

de painéis, broto e fitocosméticos;

▪ Estima-se que o mercado mundial do bambu movimenta cerca

de 60 bilhões de dólares ao ano.

20

Fonte: Aprobambu, 2015



Bambu
DEMANDAS E PRIORIDADES DA CADEIA DO BAMBU

▪ Regulamentação da Lei Federal 12.484 de incentivo ao cultivo do bambu e proteção das 
espécies nativas, pendente desde 2011;

▪ demanda de material didático produzido no Brasil como livros, cartilhas, folders, vídeos, 
cursos à distância, entre outros;

▪ faltam estudos de viabilidade econômica do cultivo do bambu para diversos usos finais, tais 
como: i) produção de brotos comestíveis; ii) colmos para móveis, artesanato, construção, 
palitos, laminados; iii) extratos das folhas e dos brotos para bebidas, cosméticos e produtos 
medicinais; iv) biomassa e carvão para geração de energia; v) compósitos de bambu e 
diversos materiais;

▪ mapeamento nacional das reservas de bambu nativo e dos plantios existentes, com área 
superior a 10 hectares (ou outro valor a ser definido);

▪ mapeamento nacional agroclimatológico das regiões favoráveis ao cultivo do bambu, com 
distinção entre espécies alastrantes e entouceirantes;

▪ instituir um Programa Nacional de Cultivo do Bambu no Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA), com metas e prazos definidos para uma década. 

21Fonte: Aprobambu, 2019



Estima-se que 60 milhões de famílias estão envolvidas na produção de fibras

naturais (DNFI, 2017); deste total cerca de 45 milhões de famílias produtoras de

algodão, 6 milhões de produtores de juta, kenaf e fibras afins, cerca de 5 milhões

de produtores de lã, 1 milhão envolvidos na produção de fibra de coco e mais um

milhão envolvidos em outras fibras naturais, como a Abaca, Cânhamo, Sisal e Seda.

Se considerarmos a mão de obra familiar, trabalhadores contratados e empregados

em indústrias e serviços associados, como transporte e armazenamento,

provavelmente o setor alcança mais de 200 milhões de pessoas por ano no mundo

Estima-se que a produção mundial de todas as fibras tenha ultrapassado 100

milhões de toneladas pela primeira vez em 2016, um marco para as indústrias das

fibras.

FONTE:  Discover Natural Fibres Initiative - DNFI ,  2017 .  D ISPONÍVEL  EM:   

HTTP ://DNFI .ORG/ABACA/NATURAL -FIBRES -PRODUCTION -REACHES-30-MILL ION-TONS_3655/

22

AS FIBRAS NATURAIS NO MUNDO... 2

http://dnfi.org/abaca/natural-fibres-production-reaches-30-million-tons_3655/


POR QUÊ FIBRAS NATURAIS?  

A produção, o 

processamento de fibras 

naturais e de seus produtos 

manufaturados são vitais 

para as economias de 

muitos países em 

desenvolvimento, assim 

como para a subsistência 

de milhões de pequenos 

agricultores/trabalhadores 

de baixa renda

Fonte: General Assembly/FAO (2006)
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Disponível em: http://www.naturalfibres2009.org/en/index.html

A FAO/ONU declarou o ano 

2009 como o “Ano 

Internacional das Fibras 

Naturais”, com base na 

Resolução 3/2005 da 

Conferência da Organização 

das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura, 

aprovada na 61ª Sessão da 

Assembleia Geral das 

Nações Unidas realizada em 

20 de dezembro de 2006, 

sob os seguintes argumentos:

2

http://www.naturalfibres2009.org/en/index.html


POR QUÊ FIBRAS NATURAIS? 

Em uma economia mundial medida em trilhões de dólares, as indústrias de

fibras naturais são facilmente ignoradas pelos formuladores de políticas. No

entanto, as fibras naturais proporcionam emprego a 4% da população mundial

e servem como base para a industrialização e o emprego de valor agregado

que beneficia milhões de pessoas e representa bilhões de dólares de

atividade econômica agregada (DNFI, 2015)

No Brasil, temos hoje 13 milhões de desempregados (IBGE, 2018), e não é

prudente desconsiderar um setor que envolve cerca de 500 mil pessoas no

meio rural, que se caracteriza por atividades de baixo impacto ambiental, que

são capazes de gerar produtos sustentáveis.

24
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▪ Falta de coordenação, organização e

coesão entre os atores tanto

horizontalmente (entre as diferentes

cadeias de fibras naturais que compõem o

setor), como verticalmente (dentro da

cadeia produtiva); necessidade de

profissionalizar a governança

▪ Baixo nível tecnológico no campo

(produção) e nas etapas de

beneficiamento das fibras (falta

equipamentos modernos, ferramentas e

equipamentos de proteção pro

trabalhador);
Fonte: Alves et al. (2004); Josa (2008); Homma (2007); 

Araújo (2012); Ferreira (2016); Araújo e Pereira (2017); 

Santos e Silva (2017), Sindifibras;Siftam; Abraseda; 

Aprobambu; Apaeb; Sindicoco (2018) 25

▪ Pouca atenção do poder público

aos segmentos produtivos das

fibras naturais para canalizar

investimentos em PD&I; ex

biocompósitos (FIBRA+PP)

▪ Linhas de crédito inadequadas às

realidades regionais e específicas

do setor

▪ Ausência de assistência técnica

pública direcionada às fibras

FRAGILIDADES COMUNS DO SETOR 3



ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

26

Dúvidas / obstáculos

▪ Quais dados são importantes para se fazer um diagnóstico completo do

setor de fibras naturais?

▪ Esses dados existem ou eles precisam ser produzidos?

▪ Como poderíamos trabalhar juntos na construção de indicadores de

desempenho do setor de fibras naturais em diferentes dimensões?: social,

ambiental e econômica

▪ A falta de séries estatísticas estruturais (pesquisas anuais e censos

agropecuários) representa um obstáculo para monitorar o desempenho do

setor como um todo e avaliar políticas públicas setoriais importantes para

as fibras naturais

▪ A questão da diversidade e heterogeneidade regional é muito presente e

precisa ser abordada na definição dos indicadores associados às metas
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Cada segmento de fibra natural que participa da CSFN pode elencar 3 metas prioritárias 

para serem perseguidas em 2019. Ex: Malva/AM (PAA Sementes, Compra "piloto"de

sacaria biodegradável pela CONAB, PIT Malva: buscar recursos de fontes voltadas para 

C&T e P,D&I)

Após elencar as 3 metas, traçaremos um plano de ação para cada uma com responsável e 

prazos

Um representante de cada segmento deverá apresentar um SWOT com 4 pontos em cada 

ponto (16 no total) – p/ balizar o plano de ação

Com base no PLANO DE AÇÃO, construir uma AGENDA unificada para o Setor de Fibras 

para que todos trabalhem na mesma direção;

Na última reunião do ANO, faremos um balanço das providências tomadas e seus 

resultados

SUGESTÃO / ENCAMINHAMENTOS
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Coleta de dados das Cadeias produtivas – Fazer uma força conjunta para trabalhar meios 

de coleta, padronização e sistematização de dados do SETOR (buscar parcerias)

Diagnóstico das Câmaras Setoriais – MAPA: responder o questionário de forma conjunta 

(por fibra) e gerar um único documento do SETOR

Diagnóstico Plano Safra – MAPA: Discutir em conjunto

Acompanhar os ENCAMINHAMENTOS feitos nas Reuniões Ordinárias da CSFN: podemos 

criar um grupo no TRELO - Trello é um aplicativo de gerenciamento de projeto baseado na web

Definir a AGENDA SETORIAL INTERNA e EXTERNA – anual

Construir em conjunto um Plano de Desenvolvimento das Fibras Naturais do Brasil 

ALGUMAS AÇÕES SUGERIDAS
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Trabalhar em rede

https://www.naturalfibersinfo.org/


•National partners
•Bremen Cotton Exchange, Germany
•Coconut Development Authority, Sri Lanka
•Coir Board, India
•Cotton Association of India
•Cotton Corporation of India
•Cotton Council International, USA
•Cotton Incorporated, USA
•Fiber Industry Development Authority, the Philippines
•Cotton and Linen Industries Foundation, Italy
•Gdynia Cotton Association, Poland
•Hemp Industries Association, USA
•Institute of Natural Fibres, Poland
•International Association of Users of Silk
•Industrial Association for Yarns, Fabrics and Technical 
Textiles, Germany
•Katani Ltd, Tanzania
•London Sisal Association, UK
•Ministry of Textiles, India
•New Zealand Trade and Enterprise
•Syndicate of Plant Fiber Industries, State of Bahia, 
Brazil
•Tanzania Sisal Board
•Wild Fibers magazine, USA

Informal International Steering Committee
•Common Fund for Commodities
•International fibre organizations
•International Cotton Advisory Committee
•International Forum for Cotton Promotion
•International Jute Study Group
•International Wool Textile Organisation
•European Industrial Hemp Association
•European Association for the Trade in Jute and Related Products
•Masters of Linen

http://www.baumwollboerse.de/
http://www.cda.lk/
http://coirboard.nic.in/
http://www.caionline.in/
http://cotcorp.gov.in/
http://www.cottonusa.org/
http://www.cottoninc.com/
http://fida.da.gov.ph/home.html
http://www.ascontexpromozioni.com/textile-services/textile-services.htm
http://www.gca.org.pl/
http://www.thehia.org/
http://www.inf.poznan.pl/
http://www.ivgt.de/en/
http://www.katanitz.com/
http://texmin.nic.in/
http://www.nzte.govt.nz/
http://www.braziliansisal.com/sindifibras.asp?idIdioma=3
http://www.wildfibersmagazine.com/
http://www.common-fund.org/
http://www.icac.org/
http://www.cottonpromotion.org/
http://www.jute.org/
http://www.iwto.org/
http://www.eiha.org/
http://www.eurojute.org/
http://www.mastersoflinen.com/


UNIDOS PELA FIBRA
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OBRIGADA PELA ATENÇÃO!

Karine Araújo – Membro da CSFN
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