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INTRODUÇÃO 

Para as atividades econômicas, fundamentalmente as agrícolas na Amazônia, mudanças 

conceituais e paradigmáticas precisam ser adotadas. Nesse complexo de terras, florestas e águas, é 

necessário o estabelecimento de uma nova racionalidade ambiental e econômica, que se contraponha à 

racionalidade hegemônica e crie formas sustentáveis e perenes, de atividades agrícolas, bem como outras 

formas de desenvolvimento que terão que ser reinventadas. Não se pode conviver com o mito da natureza 

intocada exposto por Diegues (1996), com o olhar exótico, telúrico, nem tampouco, pensar de maneira 

irresponsável e ingênua a ponto de crer que em toda extensão do vale amazônico, por exemplo, é possível o 

estabelecimento de mega projetos de desenvolvimento agrícola ou industrial orientados pela lógica do 

mercado e descolados do pressuposto da sustentabilidade. Isso foi tentado de forma substancial pelos 

militares a partir da década de 1960. Entretanto, o desenvolvimento a todo custo da região, trouxe mais 

prejuízos para o ambiente, do que benefícios reais para as populações diretamente atingidas – o que na 

maioria dos casos eram quase sempre as populações tradicionais.  

Neste texto apresentaremos algumas causas da derrocada da cultura da juta e/ou da 

malva no estado do Amazonas e, também, discutiremos a importância da busca de matérias-primas que se 

transformem em produtos alternativos, socialmente viáveis e ecologicamente sustentáveis, adaptados para 

regiões com complexos e delicados ecossistemas como a Amazônia. Entendemos que o debate é válido e 

necessário, pois a busca por produtos alternativos, renováveis, biodegradáveis é uma condição sine qua non 

para o mundo contemporâneo.  
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OBJETIVO  

Apresentar algumas causas do abandono da cultura da juta e/ou da malva no estado do 

Amazonas e, também, discutir a viabilidade econômica dessas plantas, no sentido de sua retomada visando 

à geração de emprego e renda para os camponeses amazônicos, partir da confecção de produtos que se 

aproximem dos critérios da sustentabilidade ecológica.  

 

 

METODOLOGIA 

Esse trabalho é um recorte da pesquisa intitulada “Trabalhadores da malva: 

(re)produção material e simbólica da vida no baixo Solimões apresentada junto ao Programa de Pós-

Graduação Sociedade e Cultura na Amazônia no ano de 2009.  

Nessa pesquisa, o método etnográfico e a técnica da pesquisa de campo foram 

imprescindíveis para o estabelecimento de novas abordagens sobre a vida dos trabalhadores da malva. Por 

se tratar de uma produção agrícola anual, foi necessária a utilização de dados secundários para um histórico 

quantitativo da produção de juta e/ou de malva no estado do Amazonas, especificamente a região de 

Manacapuru. Esse aspecto foi contemplado a partir da manipulação de dados oficiais, sendo necessário à 

construção de gráficos, tabelas e planilhas. Contribuíram para a quantificação a Secretaria de Produção Rural 

do Amazonas (SEPROR), Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas, (IDAM), Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Inteligência Socioambiental Estratégica da Indústria do Petróleo 

Amazônia (PIATAM) e o Núcleo de Socioeconomia da Universidade federal do Amazonas (NUSEC), cujo 

banco de imagens e de dados, relatórios e apoio logístico foram determinantes para a execução da 

pesquisa. 

Especificamente para essa seção foi realizada uma pesquisa documental para obter 

informações sobre as condições pretéritas da cultura da juta e/ou da malva no estado do Amazonas. 

Realizamos também pesquisas junto às empresas de aniagem para conhecer os produtos que estão sendo 

confeccionados a partir das fibras de juta e/ou de malva. Por fim, foram realizadas leituras dirigidas acerca 

das questões epistemológicas das ciências ambientais e suas discussões a respeito de produtos 

ecologicamente sustentáveis.  
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A derrocada da cultura da juta e/ou da malva no amazonas: uma “opção” antiecológica 

  

A ruína da cultura da juta e/ou da malva na Amazônia, não foi um processo rápido e de 

uma única natureza. Segundo Homma (1998, p. 45), “o declínio da produção de fibras de juta e malva na 

Amazônia, como sistema agrícola, está condicionado a diversos fatores de natureza endógena e exógena a 

essa atividade”. Dentre os acontecimentos de natureza exógena, está a decisão política dos principais 

países produtores, no sentido de uma busca incessante de se atingir a autossuficiência nessa atividade. Em 

1961/62 o Governo Indiano lança um plano quinquenal que buscava a autossuficiência desse país na 

produção de fibras de juta. A produção de juta (nos anos seguintes) aumentou consideravelmente, chegando 

a 1.137,422, 3 toneladas. “Estimou-se que no final do quarto ano do plano, a juta bruta alcançaria a marca 

de 1.814.360 toneladas” (KUNDU 1966 apud PINTO 1982, p. 180). Isso foi possível devido à adoção de 

técnicas intensivas de cultivo, uso de sementes melhoradas geneticamente, método de plantio em fileiras, 

aplicação meticulosa de adubos e fertilizantes enfim, por medidas concretas de proteção das plantas.  

De acordo com Homma (1998, p. 45), “um fator de natureza exógena importante está 

ligado ao próprio comportamento do setor industrial e do beneficiamento das fibras, na tentativa de apropriar 

o máximo de excedente do produtor”. Segundo Pinto (1982), desde que foi suprimido o caráter monopsônio 

do mercado de fibras, da Companhia Industrial Amazonense (CIA), pertencente aos japoneses, com a 

eclosão da Segunda Guerra Mundial, os capitalistas brasileiros tiveram a preocupação de pagar apenas o 

menor preço possível, tanto para a fibra de juta quanto para a de malva, tornando os produtores agrícolas, 

por extensão, em operários das fábricas de aniagem no campo. Para Homma (1998), enquanto nas décadas 

de 1930 e 1940, dois quilos de fibras de juta eram equivalentes ao valor de uma diária, na década de 1970 

eram necessários seis quilos. Desse modo, o que passou a prevalecer na comercialização de fibras de juta e 

malva foi à formação de um [mercado] oligopsônio, sem necessidade de investimentos na estrutura 

produtiva. Com a crise da oferta de fibras de juta e malva, a partir da década de 1970, os esforços frente às 

alternativas surgidas não tiverem mais efeito.  

Ainda no âmbito dos fatores exógenos, devem-se destacar as transformações 

tecnológicas ocorridas no mundo a partir das décadas de 1960 e 1970. Em 1976, aumenta a produção 

agrícola – trigo, milho e soja – que se utiliza de armazenamento e transporte a granel; acontece o inverso 

com o café e o açúcar demerara, no mesmo período. Sua produção sofre uma redução de 1,2 milhões de 

toneladas. Enquanto isso, se expande as indústriais de sacos de papel e, sobretudo, de polipropileno 

imprimindo ao setor têxtil uma concorrência desleal. De acordo com o IFIBRAM (1976, p. 21): 
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A partir de 1975 ocorre a maior crise do setor de manufaturados de juta, 

em função da queda das safras agrícola brasileira, em particular as de café 

e de açúcar, dois produtos embalados exclusivamente em sacos de 

aniagem. Somente esses dois produtos haviam consumido em 1975 quase 

90 milhões de sacos. Praticamente 50% da produção das industriais de 

aniagem tiveram seu consumo, nesse ano, reduzido para 61 milhões, 

registrando uma redução de 27 milhões de sacos. Ainda no ano de 1975 a 

produção de fibras não acompanha a capacidade instalada do parque 

industrial que é de 120.000 toneladas. O resultado é a importação de 

fibras de juta do oriente. A safra conjunta de juta e malva de 1979/80 

atinge apenas 74.000 toneladas, em virtude do baixo volume das 

enchentes na região, o que implicou no atraso da colheita da juta. A malva 

não foi grandemente afetada pela anormalidade das enchentes. 

Adicionalmente, tece-se como grande preocupação a escassez e os 

elevados custos da mão de obra. Em dessas ocorrências, as industriais 

em geral ficaram em sérias dificuldades, sendo compelidas a reduzirem os 

turnos de trabalho, chegando à paralisação parcial de algumas unidades.  

 

A derrota da cultura da juta e/ou da malva na Amazônia de maneira geral, em particular 

no Amazonas, está ligada, também, a decisões da Comunidade Europeia que era a principal compradora de 

produtos agrícolas brasileiros (feijão, café, açúcar e arroz) embalados em sacas feitas dessas fibras. Por 

volta de 1960, a partir de estudos realizados nesses países, houve a decisão de substituir as sacas de fibras 

por sacas de polipropileno. A alegação para tal decisão eram questões fitossanitárias.  

No âmbito dos fatores endógenos, no ano de 1972, ocorre uma grande enchente na 

região amazônica, fato que traz significativas perdas para a agricultura especialmente para o cultivo de juta e 

de malva. Outros fatores internos, também contribuíram significativamente para a diminuição da atividade 

têxtil no Amazonas. De acordo com (HOMMA, 1998 p. 47):  

 

As políticas regionais, como a criação dos incentivos fiscais durante o 

governo de Castelo Branco, levou a transformação da SPVEA em SUDAM; 

do Banco de Crédito da Amazônia (BCA) em Banco da Amazônia S/A 

(BASA); e a criação da Superintendência da Zona Franca de Manaus – 

Suframa. Essas mudanças tiveram conseqüências diretas e indiretas que 

afetaram a economia da juta e da malva na Amazônia [...]. A criação da 

Zona Franca de Manaus, ao atrair contingentes rurais em direção à cidade 
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de Manaus, provocou grande sangria de mão de obra, antes dedicada à 

lavoura de juta. O próprio processo de transformação da sociedade 

brasileira, caminhando no sentido da urbanização, provocou 

conseqüências na subtração da mão de obra, antes dedicada à produção 

de juta e malva. As políticas desenvolvimentistas, que passaram a 

concretizar na Amazônia, a partir da década de 1970, como por exemplo, a 

abertura de grandes eixos rodoviários (Transamazônica, Cuiabá/Santarém, 

Manaus/Porto Velho, Manaus/Boa Vista (entre os principais), criou 

possibilidades de expansão da fronteira agrícola e, consequentemente, a 

drenagem de ribeirinhos em direção às áreas de terra firme.  

 
 

A partir da segunda metade da década de 1980 o cenário se transforma ainda mais 

radicalmente. As indústrias de sacarias, esteio de toda a cadeia produtiva de fibras no Amazonas, agonizam 

e esperam por absolvição que fatalmente não veio. Medidas de proteção à produção local não foram 

suficientes e as empresas brasileiras não conseguiram competir com os países asiáticos como Índia, 

Paquistão e Bangladesh e o estado do Amazonas que chegou a ter 17 fábricas de juta e malva no período 

áureo dessa atividade, atualmente, conta com a presença de apenas três – Companhia Têxtil Castanhal, 

Ciex/Jutal, Brasjuta.  

 

Produtos Biodegradáveis: a versatilidade das fibras de juta e/ou 
de malva  

Sabe-se que a discussão a respeito de modelos de desenvolvimento alternativos se 

reveste de uma urgência dramática, face à crise do modelo produtivista convencional do capitalismo 

mundial. O desemprego estrutural, o estrangulamento dos sistemas agrários coletivistas, a exploração cada 

vez mais acentuada de recursos naturais revelam que o mundo se estrutura basicamente numa espécie de 

crise crônica. Contudo, essa crise não se restringe apenas à esfera da produção, ou especificamente a 

questões ecológicas, mas é uma crise da própria razão. Neste quadro, práticas como o autoconsumo, a 

reutilização de produtos, utilização de produtos biodegradáveis, relações de trabalho baseadas em práticas 

de ajuda mútua aparecem não como signos do atraso, mas como estratégias de modos de vida que buscam 

desenvolver-se considerando as suas inserções nas suas respectivas ecorregiões apoiadas em particulares 

ecotecnologias. Nesse sentido, relações de trabalho que se assentem na estrutura familiar de produção 

cultivando produtos naturais, numa relação de complementaridade com a natureza podem ser (e são) 

alternativas viáveis de desenvolvimento.  
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Diferentemente das fibras sintéticas derivadas do polímero extraído do petróleo, que não 

são biodegradáveis, e que, portanto, são mais propensas a causar danos ambientais, os produtos oriundos 

de fibra vegetal, não só são biodegradáveis e, portanto, mais próximos do “ecologicamente correto”, mas 

também tem potencial para fomentar toda a cadeia produtiva, que se estenderia desde a várzea – área do 

plantio – até o supermercado, shopping e feiras em geral. Isso pode se dar devido à gama de produtos que 

podem ser confeccionados tendo como matéria-prima principal as fibras dessas plantas.  

De maneira geral, as fibras de juta e/ou de malva servem como matéria-prima para a 

fabricação de papel, vestuário, barbantes, cordas, cortinas, fios, forração de estofados, fundo de tapetes, 

lonas, telas para artesanatos etc. Contudo, não são apenas as fibras que podem ser utilizadas, o lenho, a 

parte descartada, também pode servir como lenha para fornos de fábricas de tijolos e telhas da própria 

região. A confecção de sacarias para embalar produtos agrícolas foi o pilar dessa atividade na Amazônia por 

um período de mais de 30 anos. Entretanto, as fibras de malva e juta têm, hoje, e razão do mundo interno e 

externo “ecologicamente correto”, uma pauta de produtos praticamente inesgotável, o que lhes confere novo 

papel na produção material/simbólica da riqueza dos camponeses que historicamente as cultivam. Para 

Santos (2007, p. 172), 

 

apesar das grandes adversidades enfrentadas pelo setor, a malva e a juta 

são consideradas a fibras do futuro, por se tratar de produto biodegradável 

de grande versatilidade e, pelas possibilidades alternativas de uso, como 

por exemplo, para fins geofísicos – contenção de encostas das estradas e 

elevados, para evitar a erosão. Esse autor afirma que em função das 

pesquisas já realizadas, a médio e longo prazo, seu uso poderá ser 

ampliado, pois, misturada às resinas sintéticas, ela se torna extremamente 

resistente, sendo possível usá-la como isolante térmico na fabricação de 

peças para a indústria automotiva (carrocerias, painéis e molas) e 

aeronáutica, de barcos, de construções residenciais (caixas d'água, 

telhas), entre outros. 

 

Na atual conjuntura, a diversificação seria a saída para a solidificação da cultura da juta 

e/ou da malva. As fibras dessas plantas não podem ser dependentes unicamente da produção agrícola, ou 

seja, destinado apenas à confecção de sacarias, pois isso deixa o setor vulnerável. É preciso estender essa 

matéria-prima para outros setores, como por exemplo, o setor de sapatos, cintos, bolsas, chapéus e, 

principalmente, para o setor que produz sacolas para embalar produtos das mais variadas espécies (Figura 

1). O apelo ecológico deve ser utilizado como forma de ampliar o mercado das fibras vegetais e garantir 
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melhorias na qualidade de vida de centenas de camponeses varzeanos – moradores e trabalhadores das 

várzeas amazônicas. 

 
Figura 1 – Produtos confeccionados a partir de fibras de juta e/ou de malva.  

Fonte: COMPANHIA TEXTIL CASTANHAL (CTC), 2009. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os produtos confeccionados tendo como matéria-prima as fibras de juta e/ou de malva 

podem se tornar a antítese dos sacos plásticos e de nylon, a partir fundamentalmente de uma mudança de 

comportamento dos sujeitos sociais. Segundo informações da Agência de Proteção Ambiental dos Estados 

Unidos são consumidos entre 500 bilhões a 1 trilhão de sacos plásticos ao redor do mundo. Destes menos 

de 1% são reciclados, pois para a reciclagem de sacos plásticos os custos são elevadíssimos. O uso de 

embalagens reutilizáveis diminuiria consideravelmente o consumo desses produtos em todo o mundo. É 

neste ponto que podemos perceber a importância do conceito de ecodesenvolvimento. Todos, ou quase 

todos, dizem que o almejam, embora pouco ainda se saiba o que significa de fato sustentabilidade para uma 

dada sociedade ou o que é uma realidade sustentável. Todavia, a sociedade parece caminhar para um 

consenso, ou seja, de que não haverá ecodesenvolvimento se ele de fato não for efetivado no cotidiano. Se, 

de fato, não se pode abandonar totalmente o consumo, visto que isso é uma condição humana, pode-se 

mudar o estilo e a qualidade de vida – o que implica necessariamente uma outra forma de consumo.  

Em relação à Amazônia, é fundamental que a sociedade decida qual o melhor caminho 

para se atingir a sustentabilidade e, a partir disso, tome decisões e ações efetivas nessa direção. Esse 

avanço em direção à compreensão do conceito não pode ser orientado pelo simples aperfeiçoamento da 

visão tradicional sobre desenvolvimento. Esse comportamento trouxe marcas de destruição indeléveis para 

a Amazônia e para a sua singular e significativa biodiversidade. Uma dessas marcas, por exemplo, foi a 

construção da rodovia Transamazônica e/ou da hidrelétrica de Balbina – só para citar dois dos grandes 

projetos implementados na região. De fato, não se pode discutir o desenvolvimento de um país, região ou 

estado, sem ter presente as premissas e os valores do modelo produtivo que se globalizou. Todavia, o 

agravamento das dificuldades sociais e ecológicas são também consequências do modelo industrial que 

incentiva uma sociedade cada vez mais neuroticamente consumista. 
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