
Indústria de juta quer ganhar

Nos novos tempos de consciên-
cia ecológica e preocupação
com o meio ambiente, aumen-
tam as estimativas de venda de
uma indústria pouco conhecida
do Norte do país e as esperanças
de 15 mil famílias que vivem às
margens dos rios da Amazônia e
se dedicam à plantação de juta.
Os fabricantes apostam que vai
crescer a demanda pelo produ-
to de juta com a proibição do
uso das sacolas plásticas que se
transformaram em um pesadelo
no lixo e demoram centenas de
anos para degradar.

Será uma reviravolta da His-
tória. Entre as décadas de 50 e
70, o Amazonas chegou a pro-
duzir 90 mil toneladas de juta,
mas o volume aos poucos foi re-
duzido com a entrada do plásti-
co no mercado nacional e a
substituição da maioria das sa-
carias. "Chegamos a ter mais de
30 empresas de produtos acaba-
dos", relembra o agrônomo Ar-
lindo Leão, secretário-executi-
vo do Instituto de Fomento à
Produção de Fibras Vegetais da
Amazônia (Ifibram).

Hoje, são apenas três que uti-
lizam menos de 20 mil tonela-
das da matéria-prima: Compa-
nhia Têxtil Castanhal (CTC), res-
ponsável por quase 70% do mer-
cado, e Amazonjuta no Pará;
além da Jutal, no Amazonas.
Uma quarta fabricante, a Brasju-
ta, parceria público-privada
com o governo do Amazonas,
deve se juntar a este mercado.
Todas sonham com um progra-
ma de revitalização do setor.

A juta é a única ou a princi-
pal fonte de renda da popula-
ção às margens do Solimões na
Amazônia e mantém um con-
tingente considerável de pes-
soas empregadas em sua cadeia
de produção. De origem india-
na, a planta foi introduzida por
imigrantes japoneses há cerca
de 80 anos. A ela se juntou à
malva, uma espécie nativa de

características muito semelhan-
tes, tratadas da mesma forma
por produtores e indústria. A fi-
bra das duas plantas é extraída
de forma artesanal pelos ribeiri-
nhos e usada hoje, principal-
mente, como matéria-prima
para sacaria de café e batata. É
uma cultura fácil, que se desen-
volve bem nas várzeas que aflo-
ram na beira do Solimões, à me-
dida que o rio baixa.

Produção artesanal
As plantas florescem de quatro
a cinco meses depois de semea-
das, mas a colheita precisa ser
feita rapidamente, antes do pe-
ríodo das cheias. Começa então
para os ribeirinhos o processo
de maceração, bem mais traba-
lhoso, necessário para que as fi-
bras se desprendam do caule da
planta, sejam lavadas, deixadas
para secar em varais e depois
guardadas em feixes, que são
vendidos para os fabricantes.

No caso da CTC, a produção
viaja de barco até Manacapuru,
no Amazonas, depois vai de ca-
minhão até Manaus, segue por
balsa para Belém, sendo levada
depois a Castanhal, sede da fá-
brica da empresa.

Em parceria com a Ifibram, a
CTC vai apresentar ao Ministé-
rio da Agricultura um projeto
de financiamento destinado a
garantir que a produção da fibra
atenda à demanda do mercado
e dê mais segurança aos produ-
tores. O projeto propõe um in-
vestimento governamental de
R$ 13,6 milhões distribuídos ao
longo de três anos para o melho-
ramento genético da planta e pa-
ra a distribuição de sementes
aos ribeirinhos. "Queremos pro-
duzir uma fibra mais fina para
ter um saco mais leve e igual-
mente resistente para atender
às exigências do mercado",diz
Breno Pacheco Borges Neto, di-
retor administrativo da CTC. ■

*Viajou a convite da CTC

“

Produtores, como
a CTC, defendem
fibra responsável
pelo sustento de
ribeirinhos da
Amazônia e por
ser considerada
mais sustentável

Queremos ter uma
fibra mais fina para
ter um saco mais
leve e igualmente
resistente, para
atender às exigências
do mercado

Breno Pacheco Borges Neto
Diretor administrativo da CTC
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mercado de sacolas plásticas

Além de ganhar espaço como
um dos substitutos das sacolas
plásticas, os fabricantes de
juta apostam na expansão do
mercado de exportação de café,
que este ano teve um recorde de
34 milhões de sacas. Atualmente,
os produtores de café são
responsáveis por 65% do volume
de vendas da juta. Por serem
perecíveis, os grãos tendem
a perder, de forma gradual,
suas características. Por isso,
precisam ser armazenados
de forma a evitar ou retardar os
fatores externos que costumam
afetá-los, como umidade,
temperaturas altas e luz.

No Brasil e no mundo, quase
a totalidade do café verde é
armazenado em sacarias de juta
de 60 quilos. O material também
é usado para ensacar batatas
e outros produtos, como
amendoim, cacau, castanha,
fumo e minério. Ultimamente,
a juta também tem sido muito
valorizada como matéria-prima
de telas na proteção de pisos
e encostas, na construção civil,
na indústria automobilística
(proteção de estofamentos)
e para confecções de artesanato,
de sacolas e bolsas, além de
molduras, tapetes, complemento
de gesso e tecelagem. M.F.
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1. Abdon Bezerra de Menezes, de
73 anos, com um de seus netos,
diz que planta juta desde menino.
“Nossa vida é dentro d’água,
tanto faz se a gente planta juta,
banana ou pesca”, diz. “O difícil
é garantir a produção.”
2. As hastes são cortadas antes
da cheia; neste ano, a água
começou a subir mais cedo
próximo de Manacapuru (AM),
destruindo parte da produção;
3. Os ribeirinhos colocam feixes
para lavar, de modo que as fibras
se desprendem do caule; depois,
o material é deixado para secar.
A CTC paga entre R$ 2 e R$2,5 o
quilo do produto, mais um subsídio
de R$ 0,20 pago pelo governo
do Amazonas. Cada família
colhe entre 3 e 5 toneladas;
4. O faturamento da indústria
juteira é de R$ 120milhões por ano,
sendo a maior parte vendida como
sacaria aos exportadores de café
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A Bunge, segunda maior negociadora mundial de açúcar, tem planos de
ampliar a área plantada de cana-de-açúcar em 13% em 2012 para ajudar
a atingir a meta de operar suas usinas no país. A empresa deve
acrescentar 25 mil hectares aos atuais 200 mil hectares para aumentar
a oferta de cana em suas oito usinas e esmagar 21 milhões de toneladas
de cana no ano que vem em suas usinas brasileiras, além de expandir
sua capacidade para 40 milhões de toneladas nos próximos anos.

Segunda-feira, 27 de junho, 2011 Brasil Econômico 19

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 jun. 2011, Primeiro Caderno, p. 18-19.




