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RESUMO 

 

A Cannabis pode ser usada para utilidades que vão de processos industriais a 

medicamentos. Apesar de ilegal no Brasil, a cultura tem um grande potencial para se 

tornar uma comodity assim como em diversos países pelo mundo. O Projeto de lei 

399/15, que autoriza o cultivo de Cannabis está em tramitação no Congresso 

Nacional. Com base no cálculo da viabilidade econômica através do fluxo de caixa, o 

presente trabalho tem por objetivo encontrar o melhor Perfil Produtivo para o 

desenvolvimento de um Arranjo Produtivo Local de Cânhamo para a produção de fibra 

que se encaixe na definição da Agricultura Familiar expressa pela Lei 11.326.  Foram 

propostos perfis que apresentam mesma rota de processamento, mas se diferenciam 

nos equipamentos utilizados, o que promove produtividades distintas. Conclui-se que 

o processamento com equipamentos manuais, e que mescla maquinário de 

processamento de Sisal (Agave sisalana) com equipamentos manuais, foram os que 

mais se adequaram as características desejadas. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Agricultura familiar, decorticação, espaldagem, Canabis 

ruderalis. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Cannabis can be used for many purposes that goes from industrial processes to 

medicines. Despite illegal in Brazil, the culture has great potential to become a 

commodity, as in many countries around the world. Bill 399/15, which authorizes the 

cultivation of Cannabis, is being processed by the National Congress. Based on the 

profile of the economic viability of production, the work aims to find the best Local 

Production Arrangement of Hemp for the fiber that is obtained in the definition of Family 

Agriculture expressed by Bill 11,326. The Profiles proposed have the same processing 

route, but differ in equipment, promoting different productivity. Concludes that the 

productive Profile considering only manual equipment, and the ones which combines 

machinery accounted for the Sisal (Agave sisalana), associated with manual 

equipment, were the two that best suited the desired characteristics. 

 

KEY WORDS: Family farming, decortication, schutting, hemp 
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1 INTRODUÇÃO 

A Cannabis é uma cultura milenar. Originária da Ásia ou do leste da China, 

arqueólogos sugerem que Chineses há mais de 4000 anos A.C, plantavam a 

Cannabis para produção de fibra com objetivo de produzir cordas, roupas e papel. 

(ZUARDI, 2006). 

A primeira documentação de seu uso medicinal é datada de 2800 A.C. quando 

citada pelo imperador Chinês em sua farmacopeia por suas propriedades de cura 

onde constam também referência de seu uso psicoativo no mesmo período (ZUARDI, 

2006). 

Seu uso como medicamento e droga também era bem disseminado na Índia; 

usado em rituais religiosos. Há citações em livro sagrado de ser fonte de felicidade, 

doador de alegria e portador da felicidade (ZUARDI, 2006). Assírios, Gregos, Persas 

também relatam seu uso terapêutico (THE SIDNEY UNIVERSITY, 2015). 

A Cannabis chegou no Brasil pelos escravos que traziam as sementes em 

bonecas de pano. Chamada de fumo-de-angola, difundiu-se com o passar dos anos 

entre negros escravos e indígenas, que passaram a cultivá-la, se estabelecendo como 

de uso aos menos favorecidos socioeconomicamente (CARLINI, 2006).  

Em busca de novas arrecadações, a coroa portuguesa tentou implantar o 

cultivo de Cânhamo no Brasil. Com o objetivo de produzir papel e tecido, a coroa 

realizou entre 1747 e 1824 diversas tentativas em diferentes localidades como Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Pernambuco, mas não obteve sucesso (da Rosa, 

2018).  

Porém na segunda metade do século, com o açúcar e algodão em crise, a elite 

e o estado buscavam alternativas de novas culturas e no crescimento industrial viu 

tornar o Cânhamo viável (da ROSA, 2018). Há relatos, portanto, do cultivo e produção 

têxtil de Cânhamo no estado de Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo.  

As propriedades medicinais da Cannabis se difundiram no Brasil também 

segunda metade do século XIX, sob influência da França (CARLINI, 2006). Até os 

meados desse mesmo século a Cannabis não tinha despertado o interesse da 

medicina ocidental (ZUARDI, 2006), sendo que até a década de 1930 a planta ainda 

era citada em catálogo de produtos farmacêuticos brasileiros. 

Porém na mesma época começou a repressão ao uso no Brasil que atingiu 

vários estados, sendo as primeiras prisões em 1933 pelo comercio clandestino de 

Cannabis (CARLINI, 2006). O mesmo autor explica que a postura do delegado 
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brasileiro, Dr. Pernambuco, na II Conferência Internacional do Ópio na Liga das 

nações ocorrida em 1924 pode explicar parte dessa repressão uma vez que esse 

classificou a cannabis como sendo “mais perigosa que o ópio” (KELLER, 2003 apud 

CARLINI, 2006).  

 A proibição ganhou força em vários países ao redor do mundo, firmada pela 

Convenção Única de Entorpecentes, da Organização das Nações Unidas (ONU) 

realizada em 1961, que comparou a cannabis com a heroína e a classificou como uma 

droga extremamente prejudicial à saúde e a coletividade (CARLINI, 2006).  

  Segundo constatou Zuardi (2006), houve um aumento expressivo das 

pesquisas na década de 1990. No século XXI vários países já começaram a rever 

suas políticas de repressão a Cannabis. A cultura vem cada vez mais ganhando força, 

seja pelo seu uso medicinal ou industrial, a ressignificação da Cannabis no mundo já 

está em curso.  

O mercado de Cannabis está em expansão, com enorme potencial para a 

cultura, de forma que há condições para que o Cânhamo possa se tornar a próxima 

commodity do país.  

O presente estudo é focado no uso industrial da planta, mais precisamente na 

extração de fibra proveniente do seu caule. Como outras fibras vegetais seu 

processamento pode ser feito manualmente ou com auxílio de maquinário específico, 

buscando identificar um arranjo produtivo que se adapte à realidade da agricultura 

familiar brasileira. 

Pra o presente estudo, o processamento a ser considerado inicia com o produto 

recém-colhido até a até o processo de enfardamento, pronto para ser colocado no 

mercado. 

Para isso, é levado em consideração o já existente mercado de fibra vegetal 

brasileiro e sua possível ou não adaptabilidade dos equipamentos à nova cultura. Na 

sequência, demonstrar a viabilidade econômica do empreendimento com base em um 

valor estimado de venda da fibra de cânhamo. 
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2 OBJETIVOS 

O objetivo do presente trabalho é determinar um arranjo produtivo de pequeno 

porte para a produção de fibra de Cânhamo no Brasil, associado à agricultura familiar.  

 

Para o pleno atingimento do objetivo proposto cumpre-se atingir os seguintes 

objetivos parciais: 

 

• Entender o histórico e eventuais rotas de produção de fibras vegetais no 

Brasil; 

• Identificar as rotas de processamento destas fibras, assim como seus 

arranjos produtivos, mormente os associados à pequena escala e /ou 

agricultura familiar; 

• Identificar tecnologias, maquinários e/ou técnicas que possam ser 

aplicadas ao processamento das fibras de cânhamo; 

• Avaliar possíveis arranjos produtivos para o beneficiamento das fibras 

do cânhamo, indo do processo de maceração até o processo de 

enfardamento passando pela decorticação e espadelação; 

• Identificar ao menos um arranjo que se mostre viável para ser gerido por 

uma unidade familiar agrícola; 

• Estimar os custos de investimento e operacionais associado à gestão da 

referida unidade produtiva; 

• Identificar ponto de equilíbrio na operação da planta; 

• Consolidar o arranjo produtivo que possa ser replicado em outras 

localidades. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Fibra do Cânhamo  

A Cannabis, popularmente conhecida como maconha, tem sua classificação de 

gênero mais aceita na literatura por possuir três subespécies conhecidas: A sativa, 

indica e a ruderalis (MACEDO,2010), conforme exemplificado na Figura 1. 

As características que diferenciam essas três espécies mais difundidas vão 

desde aspectos físicos a aspectos morfológicos. A Cannabis sativa, que é 

considerada a mais comum, apresenta caules compridos, folhas finas e alongadas e 

com alta propensão a acumular delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), configurando-a 

propriedades psicoativas relacionadas a energia e criatividade.  

A Cannabis indica por sua vez apresenta caules e folhas menores, com menor 

concentração de elementos psicoativos se comparada a  C. Sativa (PETRY, 2015). A 

Cannabis ruderalis diferencia-se pela capacidade de auto floração, predominância 

apical e poucas ramificações (McPARTLAND, 2018), não possuindo poder psicoativo. 

Nesse artigo apenas contemplará a Cannabis ruderalis, a qual será identificada como 

Cânhamo, seu nome popular. 

 

Figura 1 - Taxonomia vernacular da cannabis, imagem adaptada de Anderson,71 cortesia da 

Harvard University Herbaria and Botany Libraries. 

 

 

 

Fonte: McPartland, 2018. 
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3.1.1 Características fisiológicas  

 

O cânhamo é uma planta de folhas largas com uma raiz principal que tem seu 

desenvolvimento veloz se em condições adequadas (PARVIn, 2011). O caule é 

constituído por núcleo interno de fibras curtas do xilema, também chamada de hurds, 

que são envoltos pelas fibras longas floemáticas (“bast fibers”) (FREIRE, 2021).  

 

Figura 2 - Corte transversal do caule do cânhamo, adaptada. 

 

Fonte: USDA, 2000 

 

A fibra de Cânhamo consiste em aproximadamente 65% de celulose, 15%, 

hemiceluloses e 4% de lignina. Por outro lado, o núcleo do cânhamo consistia em 37% 

de celulose, 35% hemiceluloses e 21% lignina (BÓCSA; KARUS, 1997, Apud 

PARVIN, 2011). O cânhamo pode ser cultivado para aproveitamento de fibra, 

sementes ou para os dois propósitos ao mesmo tempo. (JOHNSON, 2018).  

O uso da cultivar com duplo propósito fornece ao produtor múltiplos fluxos de 

renda além de garantir maior segurança, caso os preços sejam baixos para o grão ou 

para a fibra (BOLT, 2021). 
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As características da planta mudam de acordo com sua variedade: para plantas 

com objetivo de colheita de sementes existem variedades que possuem sementes 

maiores ou menores, com diferentes concentrações e composições de óleo, já as 

variedades voltas para a produção de fibra sua concentração no caule pode variar de 

15%-25% (BÓCSA; KARUS, 1997).  

 

3.1.2 Aplicações industriais 

O Cânhamo possui inúmeras aplicações na indústria podendo ser matéria 

prima de mais de 25 mil produtos divididos em nove categorias: agricultura, têxteis, 

reciclagem, automotivo, móveis, alimentos e bebidas, papel, construção materiais e 

cuidados pessoais (JOHNSON, 2015).  

Esse número grande de possibilidades ocorre pelo fato de que todas as partes 

da planta: raiz, caule, folhas, flores e sementes possuem seus benefícios e aplicações.  

As fibras de cânhamo são usadas em tecidos, fios e fibras fiadas, papel, 

carpetes, móveis, celulose, materiais de construção e isolamento e peças 

automotivas. Os hurds são usados em: cama para animais, fabricação de papel, na 

confecção de concreto e absorventes de óleo. Semente de cânhamo usado em uma 

variedade de alimentos e bebidas e pode ser uma fonte alternativa de proteína 

alimentar e alimentar. O óleo da semente de cânhamo é usado em sabonetes, 

xampus, loções, géis de banho e cosméticos. O Cânhamo também está sendo usado 

na nutrição suplementos e em produtos medicinais e terapêuticos, incluindo produtos 

farmacêuticos (JOHNSON, 2015). Algumas de suas possibilidades de uso estão 

descritos na Figura 3;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Principais usos do C. ruderalis. 
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Fonte:  Girls in Green, 2020 

 

3.1.3 Sustentabilidade e Benefícios ecológicos 

 

Muitas das aplicações citadas no item anterior surgem como alternativas 

sustentáveis para mercados já estabilizados. A fibra retirada do Cânhamo por exemplo 

é um excelente substituto para o algodão, cultura que possui elevada pegada 

ecológica. O Cânhamo necessita de três vezes menos água para produzir um (1) quilo 

de fibra se comparado ao algodão, consumindo menos energia e utilizando menos ou 

nenhum agrotóxico em seu processo produtivo (SCHUMACHEr et al., 2020).  

Por consequência, os custos de produção associados ao cânhamo são, em 

média, 77,63% menores em relação ao do algodão. Levando em consideração o fato 

da que a produtividade por hectare da fibra cânhamo é três vezes maior em 

comparação a produtividade por hectare fibra de algodão, a produção de uma 

tonelada por hectare o cânhamo custa 1/12 se comparada ao do algodão 

(SCHUMACHER et al, 2020). 

O Cânhamo, além de ter uma “pegada ecológica menor” (quando comparado 

ao algodão) (SCHUMACHER, 2020), é reconhecido como uma planta que pode ser 

utilizada para a recuperação de terras devido ao seu intenso crescimento, 

especificamente as variedades de fibra de alto rendimento (PIOTROWSKI,2011). A 

cultura também é uma excelente opção para fitoremediar uma área contaminada 

(ADESINA, 2020 apud ASKEW 2002). A planta possui longas raízes, rápido 
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crescimento, alta concentração de biomassa e alta tolerância a metais pesados como 

chumbo, níquel, cádmio, zinco e cromo que são características ideias para a 

fitoremediação. (AHMAD, 2015). 

Outra característica sustentável do cânhamo é ser um grande sequestrador de 

dióxido de carbono (CO2) da atmosfera. Possuindo uma das mais velozes fontes de 

fixação de CO2 para biomassa, o Cânhamo captura mais CO2 por hectare que 

qualquer outra cultura comercial ou florestas, chegando a valores de até 22 toneladas 

CO2 / ha (ADESINA, 2020). 

 

3.1.4 A fibra e a indústria têxtil 

A fibra do cânhamo possui como característica a alta resistência e durabilidade, 

propriedades que vem gerando destaque na indústria têxtil. Por sua versatilidade, 

pode ser combinada com outras fibras vegetais e sintéticas aumentando as 

possibilidades de uso (ČERKEVIČIUS ,2019).  

A fibra possui excelente porosidade o que facilita seu tingimento e torna o tecido 

respirável, proporcionando ao usuário um conforto térmico tanto em climas quentes 

quanto em climas frios (HempMeds, 2017) e absorvendo 95% da radiação ultravioleta 

(ALLCOST, 2021).  

Outra particularidade presente na fibra é sua aintimicroabilidade, propriedade 

que impede a formação e multiplicação de bactérias, fungos e outros microrganismos 

(ALLCOST, 2021). É possível encontrar no Brasil roupas e tecidos de cânhamo, 

porém devido a proibição da cultura todos os tecidos são de origem importada o que 

encarece o produto final (The GreenHub, 2021). 

 

3.1.5 Mercado Mundial e potencial brasileiro 

Importantes parceiros comerciais brasileiros no agronegócio, como Estados 

Unidos, China, União Europeia, Israel e Canadá, já possuem mercados estabelecidos 

para os produtos derivados de Cannabis, que já é considerada, por especialistas em 

agricultura de órgãos governamentais desses países, como uma nova commodity 

agrícola (ADWA, 2019).  

Estimativas indicam que o Canadá e a União Europeia cultivaram, no ano de 

2017, cerca de 825.000 hectares, e a previsão é de que, em 2018, a China termine o 

ano com aproximadamente 80.000 hectares cultivados (ADWA, 2019). Segundo 
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Agência nacional do Cânhamo – ANC (2019) o mercado de cânhamo industrial foi 

avaliado em 4,71 bilhões de dólares. 

O Brasil possui uma enorme aptidão agrícola e, para a Cannabis não é 

diferente. Levando em consideração as características térmicas, hídricas e de altitude 

a ADWA Cannabis1, empresa de melhoramento genético de cannabis, estabeleceu a 

aptidão de território brasileiro para a produção de cannabis para fibra e semente 

(Figura 4). Para a produção de fibra cerca de 80% ou 95% do território brasileiro está 

apto para o cultivo a depender de sua variedade. Já para a produção de sementes 

cerca de 69% ou 71% do território brasileiro está apto para o cultivo a de acordo com 

a variedade estudada (ADWA CANNABIS, 2019), como pode ser visto na Figura 1.  

 

Figura 4 - Aptidão para cultivo de fibra no Brasil 

 

 Fonte: Adwa Cannabis 

 

Segundo a Kaya Mind2, empresa de inteligência de dados voltados ao mercado 

de cannabis, no quarto ano após a legalização o valor estimado do mercado de 

cannabis nas esferas medicinais industriais e recreativas vão alcançar 26 bilhões 

conferindo aos cofres públicos cerca de 8 bilhões de impostos. Baseando-se no 

território cultivado e cultivável do Brasil e comparado com os países onde a cultura já 

 
 

1 A mensão de Marcas não constitui recomendação por parte do autor. 
2 https://kayamind.com/ 
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é regulamentada a empresa conclui que o cânhamo alcance um potencial produtivo 

de 15.080 hectares após o quarto ano de regulamentação (KAYA MIND, 2021). 

O projeto de lei que pretende aprovar o plantio para fins industriais, medicinais 

e a comercialização de medicamentos que contenham extratos, substratos ou partes 

da planta, foi aprovado na comissão especial da Câmara dos Deputados (AGÊNCIA 

BRASIL, 2021). O texto segue para votação da casa e se aprovado será a abertura 

de um novo mercado com potencial de se tornar uma nova comodity para os 

agricultores brasileiros. 

 

3.1.6 Processamento 

Para se obter fibra com qualidade a escolha certa do período da colheita é de 

extrema importância. Segundo Bengtsson (2009) é recomendado que a colheita seja 

feita quando a quantidade de liginina for a menor possível.  

Mediavilla (2001) concluiu que o melhor período para realizar a colheita levando 

em consideração a concentração de liginina é durante a fase vegetativa, pouco antes 

da floração. Porém segundo Keller (2001), para facilitar a separação das fibras longas 

das fibras curtas o melhor período da colheita é no começo da maturação das 

sementes, depois da fase vegetativa. A rota de processamento do Cânhamo e os 

subprodutos gerados estão exemplificados na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 - Processamento do cânhamo (adaptado) - Optimizing Hemp Fiber Production for 

High Performance Composite Applications 
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Fonte: Amaducci, 2018 

 

Depois da colheita vem o passo da maceração. A maceração é um processo 

natural microbiano de quebra das ligações químicas que permite separar as fibras dos 

hurds (USDA,2000). A fibra está ligada aos hurds pela pectina, uma substância 

semelhante a cola feita de unidade de ácido galacturônico (BENGTSSOn,2009). A 

separação da fibra pode ser feita sem o processo de maceração, o que pode levar a 

uma perda de fibra nos processos subsequentes. Além disso, a maceração é 

necessária para atingir alta qualidade na fibra de cânhamo. (BENGTSSON, 2009 apud 

ÖSTBOM, 2007). Existem duas formas de fazer esse processo: A maceração com 

água ou por orvalho. 

A maceração com água é o método onde caule colhido são submersos em 

água. Normalmente dividido em marrados, são postos em riachos, tanques ou lagoas 

por cerca de 10 dias (BENGTSSON apud RANALLI, 1999) podendo o processo ser 

encurtado para 4 dias com o uso de água entre 30 e 34 °C (BENGTSSON apud 

OSVALD, 1959).  

A maceração com água produz uma fibra mais uniforme e de maior qualidade 

nos parâmetros de comprimento, cor e suavidade (BENGTSSON, 2009 apud 

ÖSTBOM, 2007). É processo muito intensivo em mão de obra que exige um 

conhecimento sobre qualidade de fibra do trabalhador (USDA,2000).  
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Além do alto consumo, essa forma de maceração deixa a água com déficit de 

oxigênio e com alta concentração de bactéria que podem poluir o meio ambiente 

(BENGTSSON apud RANALLI, 1999) sendo recomendado o tratamento dessa água 

(USDA, 2000). A maceração com água é bastante empregada na China não sendo 

usada em países com mão de obra cara e com restritas leis ambientais (USDA, 2000).   

A adição de enzimas pectinazes à água produz fibra de boa qualidade e menos 

agressiva ao meio ambiente (BENGTSSON, 2009) (BARRON,2003). Um exemplo 

desta fase pode ser vista na Figura 6. 

 

Figura 6 - Processo de maceração da fibra 

 

Fonte: @mehsanulmonib apud steemit,2017 

 

A maceração por orvalho, por sua vez, ocorre quando a planta é colhida e 

deixada no alinhada no campo de forma paralela ficando exposta as intempéries. Esse 

processo pode durar de 2 a 3 semanas (BENGTSSON, 2009) e precisa ser 

acompanhada de perto pelo trabalhador, sendo necessária a revirada desse material 

para uniformizar a decomposição.  

Embora as condições climáticas afetem a qualidade da fibra, a maceração de 

campo tem sido usada extensivamente para o cânhamo porque é barata, mecanizada 

e não usa água (USDA,2000) sendo o processo mais usado na Europa (KRAMER, 

2017).  Na figura 7 pode-se ver um exemplo do Cânhamo sendo macerado no campo. 

 

Figura 7 - Cânhamo sendo macerado por orvalho - Hemp field retting 

https://steemit.com/@mehsanulmonib
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Fonte: Kremer,2017 

 

O processo de secagem é importante para interromper a maceração 

(BENGTSSON apud RANALLI, 1999) onde a maceração excessiva ou sub-macerar 

podem levar a perda de qualidade da fibra (BENGTSSON,2009).  

Depois de macerada e seca as fibras precisam ser separadas do caule por um 

processo chamado de decorticação a exemplo do equipamento mostrado na figura 8. 

Esse processo consiste na separação da fibra do núcleo através de máquinas 

chamada de decorticador. Existem vários tipos de decorticadores com diferentes 

mecanismos como martelo, rolos de trituração ou cabeças de corte (PARVIN, 2011).  

Martelos são preferidos para caules não macerados, fibras de baixa pureza e 

alta capacidade de processamento (PARVIN, 2011 apud CHEN, 2004). Os Rolos de 

trituração são máquinas usadas na indústria de moagem de farinha de trigo. (PARVIN, 

2011 apud FANG 1997). Eles podem ter superfícies planas, estriadas ou pinadas 

usando a compressão para realizar o trabalho, sendo preferidos para caules 

macerados e produzindo fibras mais longas e mais limpas que os martelos. (PARVIN, 

2011). 

 

 

Figura 8 - Decorticador com rolos estriados. 
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Fonte: Alibaba (2022) 

 

Alguns protótipos de decorticadores já foram desenvolvidos no Brasil para a 

utilização em outras fibras naturais como a juta/malva no amazonas, como o 

equipamento mostrado na figura 9. O objetivo do projeto era realizar a decorticação 

sem a prévia maceração para melhorar as condições de saúde do trabalhador. Apesar 

do projeto ganhar o Prêmio Samuel Benchimol, edição de 2010, a fibra não obteve a 

maciez necessária para as máquinas industriais de sacarias sendo indispensável a 

maceração mesmo que por um período um terço menor que no processo tradicional 

(FRAXE, 2018). 
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Figura 9 - Protótipo JASA sendo testado em campo apenas com fitas não imersas 

 

Fonte: NUSEC/UFAM, 2014 

 

Outro protótipo também se encontra em desenvolvimento. Baseado em 

resultados teóricos quanto a capacidade de compressão ligado ao diâmetro dos rolos 

e a capacidade de trabalho foi teorizado este protótipo (Figura 10) com uma sequência 

de rolos de diferentes características que, apesar de extensa, consegue decorticar a 

fibra em cerca de 5 segundos (ZAICA, 2021). 

 

Figura 10 - Protótipo idealizado por zaica, Theoretical considerations on the factors 

influencing the processing of hemp stalks 

 

Fonte: Zaica, 2021 
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Depois de passar pela decorticadora, a fibra segue para a espadeladora e 

posteriormente para a assedagem, como é feito no processamento do linho. O ato de 

espadelar tem por objetivo retirar os hurds remanescentes da fibra já decorticada 

(USDA, 2000).  

Tradicionalmente manual, o ato de espadelar consistem em segurar parte da 

fibra apoiada em alguma superfície dura e a outra parte fica pendurada, na sequência 

golpeia perpendicularmente com a espadela a fibra que fica pendurada no sentido dos 

talos, retirando como subproduto estopas de fibras curtas e desorientadas.  

Esse ato é desgastante, porém existem máquinas/dispositivos de espadelar, 

chamada de espadeladoras que facilitam e agilizam o processo. Esses dispositivos 

são também construídos artesanalmente, como a roda de espadeladora (Figura 10) 

sendo também possível encontrar máquinas de porte industrial (Figura 11) no 

mercado mundial.  

 

Figura 11  – Mulheres espadelando o linho - Vilaverdenses recriam espadela do linho  

 

Fonte: Blogue do Moinho,2019. 
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Figura 12 -  Roda  espadeladora -  (re) Construir uma espadeladora de linho  

 

Fonte: Saber fazer, 2017. 

 

 

Figura 13 (direita segunda linha) -  Máquina espadeladora automática - taprootfibrelab.ca catalogo  

 

          

Fonte: taprootfibrelab.ca, 2018. 

 

Parvin (2011) estudou outros métodos para realizar a limpeza da fibra 

decorticada. Ele comparou a cardagem, método utilizado na indústria de algodão, e o 

método de flotação que consiste colocar na água a fibra e sua agitação para utilizar 

da diferença de densidade dos materiais.  

Pelo método da cardagem, concluiu que houve um aumento da pureza do 

material, porém baixo rendimento e que a maior duração do processo só acarreta 

maiores perdas. Pelo método da flotação houve um significativo aumento da pureza 
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da fibra, mas um baixo rendimento tendo como outro ponto negativo o gasto de água 

e a elevada umidade da fibra depois do processo. 

Por último passo, tem-se a Assedagem que provoca mais um desmanchamento 

e uma purificação das fibras. Essa operação pode ser feita manualmente ou pela 

máquina de assedar, como mostrado na figura 14. O trabalho consiste em passar as 

fibras paralelas pelo rastelo, objeto constituído de pontas uniformemente distribuídas, 

no qual ficam presas as estopas de fibra curta sem orientação. As fibras longas 

resultantes do processo estão prontas para serem fiadas.  

 

Figura 14 (esquerda) - Assedagem- Flax, from Seed to Linen Yarn 

Figura 15 (direita) - Máquina Assedagem automática - taprootfibrelab.ca catálogo 

 

Fonte Figura 14: The Journal from weavers, spinners and dyears 

Fonte Figura 15: taprootfibrelab.ca, 2018. 

 

 

3.2 Fibras vegetais no Brasil 

No Brasil, além do Algodão, já tradicionalmente cultivado, temos outras fibras 

que são produzidas pela agricultura nacional. Neste tópico, vamos explorar algumas 

delas, dando dimensão sobre sua produção e história em solo Brasileiro. 

 

3.2.1 Juta 

A Juta foi introduzida no Brasil no início dos anos 30 do século XX no Baixo 

Amazonas (ECOBAGS BRASIL, 2015).  Atualmente, a produção de juta e malva está 

espalhada por toda região amazônica – rio Negro, Japurá, Alto Solimões, Juruá, Tefé, 

Coari, Manaus, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Parintins, Boca do Acre, Purus, Madeira, 

Manacapuru (ECOBAGS BRASIL, 2015 apud IBGE, 2010) sendo responsável por ser 
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fonte de renda de mais de 15 mil famílias de camponeses no Estado Amazonense 

assim contribuindo para a fixação dos mesmos no campo (FRAXE, 2010). 

A juta é uma fibra longa 100% natural, macia, brilhante e uma das mais 

resistentes fibras vegetais. A produção de juta no Brasil se concentra na região norte 

tendo destaque para os estados do Amazonas e do Pará. A cultura é importante para 

a economia da região amazônica em função de sua capacidade de fixação da 

população no campo (PAIVA, 2009). 

O Brasil produzia 99 mil toneladas em 1976, enquanto Bangladesh que era o 

maior produtor, produzia 1,3 milhão, e em segundo, a Índia com 900 mil toneladas. Já 

em 2012, o Brasil produziu cerca de 10 mil toneladas, enquanto Bangladesh 2 milhões 

e Índia 1,4 milhão, dos quais 12 mil toneladas foram exportadas para o Brasil 

(ECOBAGS BRASIL, 2015). Essa queda tem como principal causa a competição com 

as fibras sintéticas, a importação e a falta de estrutura da cadeia produtiva (CONAB, 

2019). 

 

3.2.2 Sisal 

Extraída da folha, a fibra do sisal é considerada a fibra vegetal mais dura que 

existe. Originaria do México, a cultura se adaptou bem as regiões semiáridas 

brasileiras por ser resistente à aridez e adaptada às condições de sol intenso. 

O processo produtivo do sisal tem região bem demarcada no Brasil. São ao 

todo 27 municípios que compõem a Região Sisaleira da Bahia. Na região, a planta 

agave sisalina encontrou condições adequadas de solo, clima social e econômicas 

para se desenvolver (SANTOS 2017 apud SANTOs, 2010). 

 Atualmente o Brasil é o maior produtor de sisal do mundo ocupando quase 

51% do mercado mundial (CUNHA, 2011) sendo o estado da Bahia responsável por 

95% da produção da fibra nacional (PIRES, 2012). 

A importância real da produção sisaleira na economia nordestina e, por 

extensão, na nacional, reside em sua capacidade de tornar produtivas regiões 

semiáridas, sem quaisquer outras alternativas econômicas e onde vivem 

comunidades das mais pobres do Brasil, se constituindo virtualmente em fator de 

sobrevivência e fixação para a população rural (AGEITEC; SILVA, 2011). 
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Chamada de ouro verde do sertão, o sisal sofre; no entanto, com problemas 

em sua cadeia produtiva, superexploração do trabalhador e o não reconhecimento de 

seus direitos trabalhistas, o que põe em dúvida seu futuro promissor nas próximas 

décadas (SANTOS, 2017). 

 

3.2.3 Linho 

O linho é uma cultura que possui preferência por climas temperados com solos 

úmidos e bem drenados. Características essas que levaram o linho a ser cultivado no 

sul do país com a chegada de imigrantes no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina 

(ALVARENGA; BRISASLOW, 2020).  

A grande produção de linho se concentra na Europa e Rússia (QUAKER 

DECOR, 2014). No Brasil, o linho cultivado tem como principal finalidade a retirada de 

óleo, utilizado na fabricação de tintas e vernizes (COSKUNER; KARABABA, 2007 

apud XAVIER; FERREIRA, 2019). 

Devido a concorrência com o algodão e principalmente com as fibras sintéticas, 

o cultivo o linho com o objetivo de retirar a fibra foi praticamente extinto na década de 

60. Nos dias de hoje, a região de Guarani das Missões (RS) é a única do Brasil onde 

ainda se cultiva o linho com finalidade de extrair a semente da planta, a chamada 

linhaça (ALVARENGA; BRISASLOW, 2020).  

 

3.2.4 Rami 

Introduzido no Brasil em 1884 no estado de Santa Catarina (ALBUQUERQUE; 

SILVA; EMBRAPA, 2008) o Rami ganhou destaque na década de 1960 e 1970 no 

norte do estado do Paraná, especialmente nos municípios de Uraí, Assaí e Londrina 

(G1 PR, 2017). O mercado sintético de fibra de linho, com preço mais baixo e o alto 

custo de produção, com trabalho manual, levaram a cultura do rami ao declínio nos 

anos de 1990 (G1 PR, 2017). 

Além da fibra, o Rami tem excelente potencial forrageiro. Suas folhas e os 

ponteiros que são descartados durante o processo de desfibramento, podem ser 

utilizados no preparo de rações para a alimentação  
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O rami foi cultivado no Brasil, pela primeira vez, em 1884, por agricultores 

radicados na colônia Grão Pará, em Santa Catarina (MEDINA, 1959 apud EMBRAPA; 

FREIRE, 1996) tendo sua maior produção concentrada no norte do estado do Paraná 

durantes as décadas de 1960 e 1970.   

A cultura do rami teve seu declínio na década de 1990 devido ao alto custo da 

produção, somado ao mercado chinês de linho sintético com preço mais baixo (G1 

PR, 2017).  

A fibra do rami tem por característica ser mais fresca e absorvente que o linho e 

é fácil de ser lavada como o algodão com propriedades lustrosas semelhantes a seda. 

Além da produção de fibra, o rami é uma excelente forrageira, aceita pelos animais 

domésticos, ruminantes ou não; suas folhas e ponteiros podem ser aproveitados pelas 

fabricas de ração animal (EMBRAPA; FREIRE, 1996). 

 

3.3 Arranjo Produtivo 

Arranjos Produtivos Locais (APLs) são definidos como aglomerações de 

empresas e empreendimentos, localizados em um mesmo território, que apresentam 

especialização produtiva, algum tipo de governança e mantêm vínculos de articulação, 

interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores locais, tais como: 

governo, associações empresariais, instituições de crédito, ensino e pesquisa 

(MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2021). 

As aglomerações têm por característica obter vantagens resultantes da 

proximidade física entres seus integrantes, como o acesso a mão de obra, matéria 

prima equipamentos e outros. Considera-se que a aglomeração de empresas amplie 

suas chances de sobrevivência e crescimento, constituindo-se em relevante fonte 

geradora de vantagens competitivas (SEBRAE,2014). 

A classificação de território vai além da proximidade geográfica, o recorte do 

espaço deve possuir sinais de identidade coletiva com uma convergência de 

perspectiva de desenvolvimento através de parcerias e compromissos de cada um 

dos atores inseridos e que possua ou possa desenvolver e uma integração econômica 

e social no âmbito local.  

A difusão do conhecimento é parte inerente a um APL em busca da ampliação 

de sua capacidade de produção, melhoria de processos, produtos e o 



38 

desenvolvimento de novos produtos. O aprendizado e a inovação podem ser 

realizados em conjunto, entre as empresas, entre empresas e suas associações, entre 

empresas e instituições técnicas e financeiras, entre empresas e poder público, e 

outras possíveis combinações entre os atores presentes no APL (SEBRAE, 2014).  

A cooperação também é parte importante de um APL podendo ocorrer de forma 

produtiva; que busca uma melhoria de processos e escala, ou de forma inovativa; com 

redução de custos, tempos e riscos através das interações entre atores e a difusão de 

seus aprendizados. A cooperação está acima do fato de haver competição entre as 

empresas, uma vez que o crescimento de todos fortalece o APL. Mesmo que no 

mercado haja uma competição saudável entre empresas que pertencem ao APL, 

prevalece o espírito da cooperação em prol do desenvolvimento local (SEBRAE, 

2014).  

A constituição de um APL vai além de empreendedores e empresas, é também 

constituído por aqueles que têm compromisso direto ou indiretamente ligado a 

atividade produtiva em questão. São exemplos de atores locais as instituições de 

promoção, financiamento e crédito, de ensino e pesquisa, os centros tecnológicos, as 

associações empresariais, os prestadores de serviços, as organizações do terceiro 

setor e os governos em todos os âmbitos, fisicamente localizados no APL ou próximos 

(SEBRAE, 2014) 

Existem ainda núcleos estaduais de apoio o APL instalados nas 27 unidades 

da federação, visando ao envolvimento de instituições estaduais para estimular e 

comprometer as lideranças dos Arranjos nos processos de desenvolvimento e nas 

articulações institucional e empreendedora (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2021). 

Ainda segundo o Ministério da Economia, em Abril de 2021, existiam 839 

Arranjos Produtivos Locais no país englobando 2.580 Municípios de 40 setores 

produtivos, gerando cerca de 3.058.244 empregos. 

O Queijo Minas Artesanal (QMA) é um grande exemplo de APL de sucesso 

(Figura 16). Tradicional e com características singulares, o QMA sempre foi adorado 

pelos consumidores. Porém o fato de ser fabricado a partir do leite cru e de ser pouco 

maturado fazia com que ele não atendesse a legislação da época. Após uma série de 

leis, decretos e portarias o QMA teve suas regiões de produção e regulamentos 

técnicos definidos.  
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Figura 16 - Queijo Minas artesanal - Produtores mineiros de queijo artesanal ganham força 

com criação de associação estadual 

 

Fonte: Agência de Minas. 

 

Algumas parcerias foram essenciais para o fortalecimento do APL do Queijo 

Minas Artesanal. Foram criados Centros de Qualidade de QMA onde se localizam 

estruturas chamadas de entreposto, que tem por objetivo reservar os queijos para o 

processo de maturação. Na prática, os centros tornaram possível um acordo ente 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA e o Instituto Mineiro de 

Agropecuária – IMA viabilizando a emissão de documento que autoriza a venda do 

QMA para outros estados (SECTI, 2017).  

Outra parceria significativa foi realizada entre o MAPA e a Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado (Emater-MG) onde essa orienta os 

produtores sobre adequações das queijarias, currais e anexos, obtenção higiênica do 

leite, tratamento de água, controle sanitário do rebanho, boas práticas agropecuárias, 

boas práticas de fabricação e exigências da legislação vigente através do Programa 

de Melhoramento da Qualidade do QMA desenvolvido pela Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Inovação (SECTI) do Governo do Estado de Pernambuco (SECTI, 2017).  

Todas essas conquistas vieram através da organização de produtores com 

parcerias com instituições governamentais, cientificas e tecnológicas que permitiram 

o fortalecimento da APL do QMA. Hoje a atividade é a principal fonte de renda para 

cerca de 30 mil pequenos produtores, em aproximadamente 600 municípios mineiros 

(Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) do Governo do Estado de 

Pernambuco, 2017).  
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Outro bom exemplo mineiro é o APL moveleiro de Ubá (Figura 17). Começado na 

década de 1960 o APL superou dificuldades com infraestrutura e processos para 

posteriormente começar a criar, uma cultura associativista na década de 1980, com a 

formação de associações que na década seguinte se expressaram na organização de 

feiras voltadas para o setor. Os anos 2000 foram marcados pela criação do Termo de 

Cooperação Mútua (2002) com o apoio do Sebrae/MG e da criação do Fórum de 

Desenvolvimento do Polo Moveleiro de Ubá, que com a parceria de várias entidades, 

desenvolveram trabalhos que vão desde Gestão e Tecnologia até Mercado e Imagem 

passando Finanças e Recurso Humanos. Em 2009, o polo contava com 302 

empresas, gerando cerca de 9000 empregos diretos com faturamento anual de  R$ 

453 Milhões (SEBRAE, 2014), com mostrado na Figura 17.  

 

Figura 17 - Fábrica de Móveis do Polo de Ubá - Polo de ubá prevê avanço de 10% este ano 

 

Fonte: Móveis de Valor 

 

3.4 Arranjo produtivo na área Rural 

Alguns arranjos produtivos se caracterizam por sua adaptabilidade ao meio rural. 

Assim que estes se adequam ao tamanho da propriedade, quantidade de mão de obra 

e escalas condizentes com as áreas onde se instalam, desenvolve-se uma 

característica própria que se torna padrão, principalmente no tocante à escala 

(normalmente definido pelo equipamento chave), cuja capacidade de produção 

determina a produtividade máxima esperada do estabelecimento. 
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Aqui alguns casos que merecem destaque pela sua representatividade como as 

casas de farinha. Esse empreendimento bastante frequente no Brasil, em diversas 

regiões é responsável por agregar valor e evitar a perda da produção de mandioca 

junto à agricultura familiar (LIMA JÚNIOR, 2017).  

A rota de processamento para a produção de farinha de mandioca segue a 

seguinte sequência: Recepção, lavagem, repinicação, ralação, prensagem, 

esfarelamento, torração, esfriamento, peneiração, ensacamento e armazenagem. 

(RIBAS, 2010). 

Este tipo de estabelecimento pode ser encontrado em diferentes escalas de 

produção, em que cada nível de produção máxima, vão necessitar seguir padrões de 

construção e ambiência, promovendo a segurança o conforto dentro da instalação 

visando minimizar a possibilidade de contaminação e pragas. A disposição do espaço 

deve permitir a circulação ao redor do equipamento e ser suspenso facilitar a limpeza  

O que vai variar é de que maneira com que a farinha é produzida, ou seja, o 

processo de produção é realizado. Nas unidades de menos capacidade de produção, 

que trabalham de uma forma mais rústica, todas as etapas do processamento podem 

ser feitas manualmente; acarretando um uso intenso de mão de obra e, 

consequentemente, menor produção. Por outro lado, o uso de maquinários 

específicos pode conferir um aumento da produção e um menor desgaste da mão de 

obra. Existem, porém, diversos maquinários com capacidades de produções distintas, 

que por sua vez, vão diferenciar os arranjos em nível de escala.  

Essa diferença pode ser observada comparando dois projetos distintos de casa 

de farinha. O primeiro foi desenvolvido pela Secretaria de Estado do Planejamento, 

Habitação e do Desenvolvimento Urbano - SEPLAN e da Empresa de 

Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe – PRONESE, com capacidade 

de processamento dimensionada de 3 toneladas de raiz / dia, o segundo através do 

memorial econômico sanitário da casa de farinha com capacidade de processamento 

de 10 toneladas de raiz / dia (RIBAS, 2010).  

Os dois apresentam diversos maquinários secundários em comum e alguns se 

se diferenciam. A primeira (3 ton/dia) conta com Máquina para Lavar Mandioca n°3, 

uma prensa manual, uma Sessadeira, um Forno Rotativo para Torrar Mandioca, um 
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Forno para Fazer BIJU (aguidá). A segunda (10 ton/dia) conta com uma Máquina para 

Lavar Mandioca Automática n°5, Prensa hidráulica 1500 Kg/h, duas Sessadeiras e 

dois Fornos Rotativos para Torrar Mandioca. 

Essas diferenças impactam tanto na escala de produção, quanto no custo de 

implantação do empreendimento. O orçamento de equipamentos para casa de farinha 

para 3 ton / dia fica em torno de R$ 44.000,00 enquanto para a 10 ton / dia ficam em 

torno de R$ 74.000,00 reais.  

Além disso os custos como mão de obra e energia elétrica aumentam. Na casa 

de farinha de 10 ton / dia são previstos 5 funcionários enquanto a de 3 ton / dia apenas 

4 funcionários. Ainda assim, mesmo custando mais caro, o investimento é viabilizado 

pelo aumento da escala e por consequência da receita bruta.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Processamento de Fibras Vegetais no Brasil 

 

Foi realizado levantamento sobre como se compõem os arranjos produtivos 

das fibras vegetais no Brasil, buscando por materiais de referência em diferentes 

fontes, a exemplo, mas não limitado a: SEBRAE, EMBRAPA, artigos acadêmicos, 

Secretarias Estaduais, dentre outras. Foram levantas quais características são 

observadas nas cadeias produtivas e sua área de influência, verificando como se 

organiza esse arranjo, sua relevância para a sociedade local bem como as 

características da mão de obra.  

Tratando de temas quanto a mecanização, foi analisada a origem desse 

maquinário, escala de sua produção e sua facilidade de acesso, buscando por 

matérias de referência, catálogo de máquinas e contato direto com fornecedores. 

 

4.2 Adaptabilidade ao processamento do Cânhamo 

 

Como falado anteriormente a cultura do cânhamo é milenar. Durante a história 

muitas máquinas e equipamentos foram desenvolvidos para realizar seu 

processamento.  

Com base em livros, patentes, artigos e sites de venda foi feito um levantamento 

sobre os instrumentos e maquinários idealizados ao longo da história. Com diferentes 

tecnologias empregadas, foi analisada sua capacidade de processamento, sua 

possibilidade de importação ou reprodução e segurança oferecida ao trabalhador.  

Em paralelo, olhando para as linhas de produções de fibras vegetais já em 

operação no Brasil foram avaliados os equipamentos já em operação, de forma a 

avaliar a adaptabilidade do maquinário já utilizado no processamento de fibras 

vegetais no Brasil para o Cânhamo, o que é crucial para o garantir ao produtor uma 

segurança para adotar a cultura.  

Foram analisados os maquinários utilizados nos processamentos das fibras 

que possuem ou possuíram cultivo no Brasil. Os maquinários foram qualificados 

quanto ao: 

•  Trabalho que ele exerce sobre a fibra; 
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• Se esse trabalho é o desejado para o Cânhamo; 

•  Segurança oferecida ao trabalhador; 

•  E se são possíveis adaptações para melhoria deles nestes quesitos. 

 

4.3 Caracterização dos Perfis Produtivos 

 

A caracterização dos perfis produtivos é crucial para a determinação do arranjo. 

Com base na rota de processamento do Cânhamo para a produção de fibra explicadas 

no tópico anterior, buscou-se avaliar a viabilidade de realização de 4 (quatro) perfis 

produtivos distintos em sua capacidade de processamento de fibras de Cânhamo: 

• Perfil 1: Processamento somente utilizando ferramentas manuais, 

contemplando 3 processos executados de forma manual;  

• Perfil 2: Processamento considerando o uso de maquinário em uma de 

suas etapas (mormente o de maior gasto energético/ tempo e/ou 

desgaste do trabalhador), contemplando 1 processo mecânico 

(decortição) e 2 manuais;  

• Perfil 3: Processamento considerando o uso de maquinário em duas de 

suas etapas (mormente as de maior gasto energético/ tempo e/ou 

desgaste do trabalhador), contemplando 2 processos mecânicos 

(decortição e espaldagem) e 1 manual; e 

• Perfil 4: Processamento totalmente mecanizado, onde a totalidade dos 

processos é desenvolvido por maquinário próprio para o Cânhamo. Total 

de 3 processos mecânicos.  

O perfil 1 representam nosso arranjo básico do lado da agricultura familiar e o 

4, do extremo da instalação de uma unidade produtiva industrial de Cânhamo. 

Esses perfis produtivos serão caracterizados pela utilização ou não de 

maquinário, e suas respectivas capacidades de processamento.  

Com relação à produtividade de um hectare de Cânhamo, esta varia de acordo 

com diversos fatores. Genética da espécie, densidade de plantas e adubação são 

alguns dos fatores que contribuem para o aumento do rendimento. Existem várias 

espécies voltadas para a produção de semente e/ou fibra no mercado internacional. 

Entretanto não é possível saber qual a produtividade alcançaremos em solo brasileiro, 

uma vez que não temos variedades adaptadas as condições edafoclimáticas do país. 
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 Segundo a Agricultural Marketing Resourse Center  (2018), uma produção de 

um acre de Cânhamo produz cerca de 2404 kg (5300 lbs) de caule que quando 

processados se transformam em aproximadamente 590 kg de fibra. Transformando 

esses valores para hectare temos uma produção de 5940 kg de caule com um 

rendimento de 1457 kg de fibra, que serão os valores considerados no presente 

estudo.  

A área implantada é calculada em função do tempo de processamento. Como 

o cânhamo é uma cultura de ciclo curto, com 90-100 dias da semeadura até a colheita 

(Schmidt, 2020), o tempo para processamento total da área não pode ser maior do 

que seu ciclo.  

Buscando uma abrangência nacional o presente trabalho pretende caracterizar 

os perfis produtivos dos agricultores como Agricultores Familiares. Para isso foram 

utilizados os critérios apresentados na lei federal N° 11.326, de 24 de Julho de 2006 

(BRASIL, 2006) que define sobre a caracterização do Agricultor Familiar Brasileiro.  

Segundo está para se caracterizar como Agricultor familiar ele deve atender, 

simultaneamente, as seguintes características:  

(I) Ter área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;  

(II) utilizar predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 

(III) tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;  

(IV) dirigir seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.  

Importante ressaltar que Módulo fiscal é uma unidade de medida agrária expressa 

em hectare. Instituída pela Lei federal nº 6.746, de 10 de dezembro 1979 (BRASIL, 

1979) ela é definida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA e varia de acordo com cada município da união.  

A base utilizada uma para os cálculos contemplou uma família com até 6 

integrantes aptos para o trabalho. 

 

4.3.1 Critérios para Escolha de arranjo mais desejado 
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Entre os critérios de escolha dos arranjos podemos citar: 

• Adequação ao tamanho da propriedade, dentro do limite de 4 módulos legais; 

• Capaz de ser operado pela família de agricultores (requisito legal para ser 

considerado agricultura familiar); e 

• Tempo de retorno o menor possível – dentro de um horizonte máximo de até 4 

ciclos da cultura; e 

• Melhores performances econômico financeiras, representado pelos maiores 

valores de TIR e VPL 

 

 

4.4 Estimativa de Custos 

 

Para se tornar uma cultura atrativa para o produtor é imprescindível ser rentável 

financeiramente. Portanto estimar custos para a implantação do empreendimento é o 

primeiro passo para calcular essa viabilidade. Todos os valores, a não ser que 

indicado, tem como base o mercado de Niterói/RJ, ano base 2021.  

Entram na soma dos custos de investimento as seguintes despesas em Reais 

R$: 

• Maquinário, seja nos cenários de mecanização completa ou parcial (ai 

conta-se somente o maquinário em questão); 

• Partes dos equipamentos;  

• Montagem do equipamento ou maquinário;  

• Frete; e 

• Impostos; 

 

Entram na soma dos custos de operacionais as seguintes despesas em Reais 

R$: 

• Mão de obra; 

• Combustível; e 

• Energia. 

 

Os custos referentes a mão de obra foram de baseados no salário-mínimo mais 

sua tributação. O salário-mínimo de referência foi de R$1.212,00. Os tributos foram: 
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2% de Risco Ambiente de Trabalho – RAT (risco de acidente do trabalho seja 

considerado médio); 8% de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

contribuição para o Sistema “S” (SENAI, SESI,  SENAC,SESC, SEBRAE,  SENAR, 

SESNAT e SESCOOP) e 20% de INSS (JuriDoc,). No total cada funcionário custou 

ao produtor R$1.754,00 por mês. 

 

4.5 Análise de Viabilidade 

 

Para o cálculo da viabilidade econômica foi necessário uma série de dados.  A 

análise foi feita com base em 4 ciclos da cultura, que correspondem a praticamente 1 

ano e 3 meses. O preço de venda de 1 quilograma de fibra adotado foi o de menor 

valor, com objetivo de garantir a fidelidade da análise. Para isso foram utilizadas 

pesquisas em sites, blogs e marketplaces. O valor do dólar comercial utilizado na 

cotação foi de US$ 5,883.  

Considerando a pretensão de analisar a viabilidade de Perfis que se encaixam 

nas características da Agricultura Familiar, a taxa de juros adotada foi a do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF. 

Para o cálculo da viabilidade econômica foi preciso saber o preço de venda da 

fibra por quilograma. Uma das fontes utilizadas foi o site www.hemptraders.com.  O 

preço praticado no site varia de acordo com a quantidade do material desejado.  

O produto chamado F-SL1, que apresenta a melhor qualidade por ser uma fibra 

longa e brilhante tem preços que podem ser observados na figura 23 e Tabela 1 

abaixo.  

 

 

Figura 18 - Fibra F-SL1 - ORDER#: F-SL1 100% Degummed Hemp Sliver–  
www.hemptraders.com 
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Tabela 1 -  Tabela de preços adaptada disponível no site www.hemptraders.com 

Código Descrição 
Amostra 

(US$) 

10 KG + 
33% OFF 

(US$) 

50 KG + 
47% OFF 

(US$) 

20’ Container 
4,80 Ton 

(US$) 

40’ 
Container 
10,80 Ton 

(US$) 

F-SL1 
100% DE-GUMMED 
HEMP SLIVER 

69,73 46,49 37,19 21,46 20,56 

 

Outra fonte encontrada foi o site www.alibaba.com, onde foi possível encontrar 

diversas fibras originarias de diferentes países com diferentes preços e qualidades. O 

menor valor encontrado pela fibra de cânhamo foi de USD$ 5,70 por quilograma. 

A última fonte encontrada foi o site de inteligência de dados de Cannabis, o 

https://newfrontierdata.com/. O preço por quilograma encontrado foi de USD$ 0,26 por 

quilograma. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados serão apresentados conforme a ordem apresentada nos 

procedimentos metodológicos. 

 

5.1 Processamento de Fibras Vegetais no Brasil 

 

5.1.1 Juta 

Com uma agricultura baseada, em sua maioria, na unidade de produção 

assentada na mão-de-obra familiar (Souza, 2012) a Amazônia apresenta suas 

peculiaridades. As unidades de produção podem contar muitas vezes com a 

participação de parentes e/ou vizinhos de outras localidades (LAMARCHE, 1997 apud 

Souza 2012). Essa característica de ajuda mútua com formato de mutirão pode ser 

aplicada para um ou mais arranjo produtivo que serão propostos.  

Como parte do Arranjo produtivo, temo a cadeia produtiva, que no Amazonas 

é caracterizada pelos: fornecedores de sementes; unidades de produção familiar; 

agentes de comercialização; cooperativas; empresas têxteis; consumidores de fibras 

(Souza, 2012). 

 A cultura da Juta e da Malva se caracterizam pelo uso do trabalho manual, com 

auxílio de poucos instrumentos (EcoBags Brasil, 2015). O trabalho pós colheita da 

cultura apresenta aspectos rudimentares de baixa inserção tecnológica. 

 O processamento da Juta começa logo após a colheita com a junção das hastes 

em feixes para facilitar seu deslocamento (Souza, 2012). Assim como o Cânhamo, a 

Juta e Malva passam pelo processo de maceração chamado pelos agricultores de 

“afogamento”. Os feixes devem permanecer submersos entre 15 e 20 dias a depender 

do nível dos rios (Souza, 2012).  

Na sequência vem o processo chamado de desfibragem, paralela ao 

decorticação que acontece no Cânhamo. Feito totalmente de forma manual, é uma 

atividade maçante e cansativa onde os trabalhadores ficam expostos ao sol e chuva 

além do risco de serem atacados pela fauna local: animais na água, insetos e doenças 
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em geral (SOUZA, 2012). As fibras são secas em varais ao ar livre e posteriormente 

dispostas em feixes (SOUZA, 2012). 

 Com o objetivo de aprimorar o processo de desfribagem conferindo ao 

trabalhador maior salubridade e capacidade de processamento foi desenvolvido o 

projeto “Nova técnica para extração de fibras de juta e malva em processo a seco no 

Estado do Amazonas” pelo Núcleo de Socioeconômica da Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM) (FRAXE, 2010). 

O primeiro protótipo desenvolvido pelo projeto, denominado de Arraia (figura 

19), era constituído por um cilindro com nove facas fixadas através de mancais em 

uma base de aço, tendo um motor Honda de 5.5 HP (motor de popa), a gasolina, 

conectado à máquina por meio de correias (FRAXE, 2010). A juta/malva era 

decorticada ao passar pelas barras transversais montadas no eixo do batedor que 

quebravam e removiam a casca do lenho, ainda sendo necessário a maceração 

posterior ao processo (FRAXE, 2010). 

Figura 19 – Protótipo sendo testado em campo - Nova técnica para extração de fibras de juta 

e malva em processo a seco no Estado do Amazonas: o resgate da utopia 

 

Fonte: NUSEC/UFAM, 2008 

O protótipo conseguiu decorticar cerca de 25 kg de malva em apenas um 

minuto tendo como material resultante 6 kg. O Arraia foi descontinuado por questões 

de custo elevado, falhas de ergonometria, baixa eficiência mecânica e carência de 

mobilidade, que por ter uma base muito pesada não possibilitava o transporte até a 

plantação (FRAXE, 2010). 
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Posteriormente foram desenvolvidos dois protótipos visando a retirada 

completa do trabalhador da água. O JASA MD2 e JASA MD12 são respectivamente a 

desfibradora, que tinha por função separar a fibra do lenho, e a descascadora, que 

tiraria removendo películas que revestem a fibra e fragmentos da casca (FRAXE, 

2010).  

Entende-se, portanto, que o conjunto JASA pode ser utilizado para a quebra do 

caule e limpar a fibra como o processo de decorticação e espadelagem do Cânhamo. 

O JASA MD2 possuía motor de 5.5 HP a gasolina e era composto por dois rolos 

de compressão dentados com 18 cm de largura, com protetor de segurança e 

mobilidade. O JASA MD12 também possuía mobilidade com o mesmo motor 5.5 HP 

a gasolina alimentando 2 rolos de limpeza com 12 facas cada que se ajustava 

automaticamente conforme a espessura das fibras, como pode ser visto na Figura 21 

e 22 (FRAXE, 2010). 

Figura 20 – Partes componentes da máquina descorticadora JASA MD2- Nova técnica para extração de 

fibras de juta e malva em processo a seco no Estado do Amazonas: o resgate da utopia 

 

Fonte: NUSEC/UFAM, 2009 
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Figura 21 – Partes componentes da máquina descorticadora JASA MD12- Nova técnica 
para extração de fibras de juta e malva em processo a seco no Estado do Amazonas: o 

resgate da utopia 

 

Fonte: NUSEC/UFAM, 2009 

Os testes realizados em campo com esses protótipos obtiveram resultados 

diferente do realizado na oficina. Apesar de garantir uma produção de 300 kg de fibra 

por dia concluiu-se que o processo de descorticação sem a maceração na água 

deixava a fibra seca e quebradiça, ainda que reduzisse o período para 4 a 5 dias. 

(FRAXE, 2010). 

Não foi possível encontrar em sites ou marketplaces na internet onde fosse 

possível encontrar esses protótipos ou máquinas com mesma funcionalidade 

produzidas em solo brasileiro, apenas para importação. 

 

5.1.2 Sisal 

 Segundo definido por Santos (2017) o processamento do sisal divide-se em 

duas fases: A rural e a urbana (figura 23). Após colhida a folha vai direto para o motor 

de sisal onde é processada. Muito intenso em mão de obra, esse processo conta com 

no mínimo um cortador de palha, um carregador de palha, um cevador, um resideiro 

e uma estendedeira. (SANTOS, 2017). Na sequência vem a figura do “motorista”, que 

tem a função de retira a fibra seca, colocá-las em fados e transportar até as batedeiras. 

É comum que o motorista seja ou dono da terra ou dono do motor (SANTOs, 2017). 
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 Já na fase urbana as fibras chegam nas batedeiras onde são alisadas e 

selecionadas saindo prontas para serem vendidas como matéria prima.  O trabalho 

nas batedeiras segue características industriais contando com funções como: 

classificador, paieira, batedor, classificadora, prenceiro e catador de bucha (SANTOS, 

2017). Essas cidades também contam com indústrias de transformação para a matéria 

prima; fazendo fios, cordas, tapetes que abasteceram o mercado interno e externo. 

Figura 22 – Cadeia produtiva do Sisal na Bahia 

 

Fonte: Sisal na Bahia, 2017 

 

É importante destacar que desde seu princípio o sisal contava com incentivo 

estatal, boa disponibilidade de terras e mão de obra, empresários capitalizados e 

infraestrutura de exportação (SANTOS, 2017). Em seu princípio, a cadeia produtiva 

era toda controlada pelo proprietário da terra; que possuía motor de sisal e organizava 

o processo produtivo (SANTOS, 2017).  

Porém essa estrutura sofreu alteração quando o proprietário da terra passou a 

terceirizar a cadeia produtiva. Pagando um valor correspondente ao rendimento a um 

terceiro (geralmente dono do motor) o proprietário se eximia da responsabilidade para 

com os trabalhadores aprofundando ainda mais a desigualdade local pela ausência 
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de leis trabalhistas (SANTOS, 2017). Santos (2017) defendeu a ideia que a partir 

desse período é que se constituiu um sistema produtivo refletindo também no aumento 

da produção sinaleira.  

A máquina desfibradora mais utilizada pelos trabalhadores dos campos de sisal 

é a chamada Paraibana ou motor Paraibano (Figura 23). Com alimentação manual e 

um motor a diesel com potência que pode variar de 7 a 12 CV, 12 cantoneiras com 

abas fixadas em um rotor esmagam e rasgam a folha do sisal. (AGEITEC; SILVA, 

2010). Essa máquina possui um rendimento de 150 kg a 200 kg de fibra seca em um 

turno de 10 horas/dia gera em média desperdício de 20% a 30 % de fibra contido na 

folha (AGEITEC; SILVA, 2010). 

 

Figura 23 –Máquina paraibana em utilização - Novo equipamento promete reduzir mutilações na 

região sisaleira da BA 

 

Fonte: G1 BA/2015 

 

A máquina, que exige esforços dos operadores, apresenta condições muito 

inseguras, não sendo difícil encontrar pessoas mutiladas pela Paraibana nas regiões 

produtoras de Sisal (AGEITEC; SILVA, 2010). Ainda assim essa máquina tem grande 

aceitação dos pequenos e médios produtores devido ao seu baixo custo, fácil 

manutenção, rusticidade e por ser um dos únicos disponíveis no mercado (AGEITEC; 

SILVA, 2010). 

Este equipamento foi considerado inadequado para o processamento da Fibra 

do Cânhamo. 



55 

No ano de 2010, em uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), foram 

desenvolvidas e distribuídas 100 unidades da máquina denominada de Fausto V que 

prometia uma maior segurança aos trabalhadores e uma maior produtividade (G1 

Bahia, 2015). Apesar de atender as expectativas quanto a acidentes, a nova máquina 

não obtinha o rendimento desejado, 50% a menos que a paraibana (CÂMARA 

LEGISLATIVA; JUNIOR, 2021), e apresentava custos elevados; não sendo aceita 

pelos trabalhadores (G1 Bahia, 2015).  

Posteriormente foi desenvolvida a Faustino VII que prometeu capacidade de 

processamento 14 vezes superior e consumo de combustível menor comparado a 

Paraibana (APAEB, 2017) 

Na internet é possível encontrar poucas máquinas desfibradoras de sisal a 

venda no Brasil, achando apenas uma companhia denominada SOUT – Soluções de 

Usinagem e Tecnologia de Conceição do Coité / BA que vende a chamada DSS6000. 

Não foi possível encontrar canal de venda da Fausto VII. Foi tentado contato com o 

idealizador do maquinário, o senhor José Faustino mas não se obteve retorno. 

 

 

5.1.3 Linho 

O país não produz linho têxtil em escala, sendo que a fibra utilizada na 

confecção de roupas tem origem estrangeira3.  

No cultivo de linho para fibra um fator importante para sua qualidade é o 

comprimento do colo da planta até os ramos inferiores pois apenas as partes do caule 

que não apresentam ramificação são utilizadas como fibra têxtil (KUASNE, 2008). 

Das fibras estudas, o processamento do Linho é o que mais se assemelha ao 

do Cânhamo.  Após ripada para retirada das sementes o linho é macerado e seco. O 

processo de secagem é delicado e pode comprometer a qualidade da fibra. 

 
 

3 Embora tenham registro de fabricas de linho no país, não foi possível encontrar a origem do tecido, se era 
importado ou não, algumas fontes de dados: https://textileindustry.ning.com/profiles/blogs/grupo-frances-vai-
produzir e https://textileindustry.ning.com/profiles/blogs/o-fim-da-era-brasperola 
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(GUICHON, 2019). Posteriormente ocorre a espadelgem e a assedagem (SINTEX, 

2015). 

Não foi encontrado maquinário de origem Brasileira para a o processamento de 

linho, seja em escala industrial seja em escapa adequada à agricultura familiar.  

 

5.1.4 Rami 

A fibra recebia um tratamento bem similar ao Sisal. O processamento do rami 

começa no corte do caule, feito manualmente com facas e foices. Posteriormente os 

caules são desfibrados por máquinas com rotores com barras que fazem a raspagem 

do caule (ALBUQUERQUE; SILVA; EMBRAPA, 2008). Chamada de Periquito, e 

possui problemas quanto a acidentes de trabalho (ASARI, 1984). Existiam na época 

máquinas mais modernas, mas possuíam rendimento menor (ASARI, 1984). 

Posteriormente as fibras são lavadas, colocadas em varais e posteriormente, 

após secas, são batidas para retirar o excesso de tecido lenhoso e então enfardadas 

para serem comercializadas (ALBUQUERQUE; SILVA; EMBRAPA, 2008) podendo 

ficar armazenada por tempo indeterminado (FERRAZ 2020 apud, EMBRAPA 1996). 

A maioria dos produtores descortiçava a fibra com ajuda da própria família e de 

vizinhos que são remunerados como diaristas existindo poucos assalariados (ASARI, 

1984).  

 Asari (1984) estudou os produtores e o processamento do rami em Londrina e 

citou que as empresas que beneficiavam a fibra, com o intuito de obter fibra de 

qualidade, utilizavam sua influência para conseguir o que desejavam. Influenciavam, 

portanto, a pesquisa para criação de nova variedades, aperfeiçoamento do 

maquinário, melhora na adubação e aperfeiçoamento do maquinário em conjunto com 

instituições governamentares de pesquisa do setor (ASARI, 1984) características 

presentes em um arranjo produtivo desenvolvido.  

 Os pequenos produtores do rami eram subordinados ao setor urbano-industrial 

(ASARI, 1984) e estavam sujeitos a um mercado oligopsônio, onde o preço é 

determinado pelas companhias de acordo com “o preço do dia” que varia com sua 

qualidade (ASARI, 1984).  
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5.2 Adaptabilidade ao processamento do Cânhamo 

 

A adaptabilidade do maquinário utilizado em outras fibras vegetais no Brasil 

para o processamento do Cânhamo pode facilitar a implementação da cultura no país. 

A produção nacional facilita o acesso a crédito e aproxima o contato entre o produtor 

da máquina e o produtor rural o que, na prática, fortalecer o arranjo produtivo que será 

proposto. 

A Paraibana e o Periquito, desfibradoras de Sisal e Rami respectivamente, 

apresentam similaridade no trabalho realizado sobre a fibra. Elas utilizam apenas um 

rotor que, ao encontrar a fibra, faz sua raspagem. Essas máquinas não efetuam o 

efeito de compressão e esmagamento citado por Parvin (2011) como ideal para caules 

macerados.  

Além disso, não configuram segurança ao trabalhador como já relatado. 

Portanto a adaptação necessária dessas máquinas vai além do quesito de segurança, 

sedo necessário também mudar o método de trabalho sobre a fibra. Sendo assim, não 

se encaixam no método de processamento do Cânhamo.    

O protótipo desenvolvido para decorticar a Malva e Juta, por outro lado, 

apresenta características adequadas para o processamento do Cânhamo. O JASA 

MD2 possui 2 rolos dentados que garantem o efeito citado por Parvin (2011) sendo 

ideal para compor o Perfil 2 e 3. 

Segundo a literatura encontrada os protótipos também possuem protetor que 

tem por objetivo impedir a entrada de qualquer outra coisa que não seja o caule a ser 

decorticado, o que os configura como um equipamento seguro de ser utilizado.  

Um entrave, é que, infelizmente, como dito anteriormente, esses protótipos não 

atingiram a produção em escala.  

Não existe, portanto, disponibilidade no mercado e/ou escala de produção de 

maquinários que realizam o trabalho desejado na fibra e promovem a segurança. 

 

5.3 Encontrando máquinas para uso com o Cânhamo 

 

Para o processamento manual há o decorticador feito de madeira (figura 24 e 

25 ). Ele é composto por tacos de madeiras com extremidades arredondadas. Três 

tacos ficam presos na base enquanto dois outros tacos superiores ficam presos por 
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uma extremidade, se encaixando perfeitamente (REZOLANA INSTITUTE & 

GROWING WARRIORS, 2016).  

A fibra é colocada perpendicular ao equipamento, repousada em cima dos três 

tacos e é esmagada pelo movimento dos superiores. Enquanto uma das mãos realiza 

o movimento de esmagar a outra vai puxando a fibra para que o trabalho seja realizado 

por todo seu comprimento (REZOLANA INSTITUTE & GROWING WARRIORS, 

2016).  

Segundo o Nelson (2000), uma pessoa experiente consegue quebrar cerca de 

113 kg (250 lbs) por dia de fibra de cânhamo com o decorticador manual. Esse 

maquinário não exige grandes aparatos tecnológicos para ser reproduzido e não 

oferece condições inseguras ao trabalhador compondo o Arranjo 1. 

 

Figura 24 – visão frontal do decoriticador manual, Hand-Powered Table Top Hemp Break 

 

Fonte Figura 24 e 25: fibershed.org 

 

 

 

Figura 25 – visão lateral do decoriticador manual, Hand-Powered Table Top Hemp Break 
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Fonte Figura 24 e 25: fibershed.org 

 

 

 A espadelagem manual não necessita de muitos apetrechos. Como descrito 

anteriormente, é necessária uma superfície dura de apoio e uma espadela para 

golpear a fibra, como a apresentada na figura 26. Esse processo manual estará 

contemplado no Perfil 1 e 2. 

 

Figura 26 – Espadela de madeira, Antique wooden  Flax 1826 year scutching knife 

 

Fonte: www.worthpoint.com 

 

  A assedagem manual conta com a utilização do rastelo, equipamento 

constituído por pregos pontudos, fazendo com que a fibra passe entre eles como 

mostrado na figura 27. A confecção de um rastelo é bem simples, necessitando 

apenas de pregos de comprimentos grandes e uma base firme. É comum haver mais 

de um rastelo com densidades de pontas diferentes; o processo começa da menor 

densidade para a maior densidade. Esses dois equipamentos também podem ser 
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manufaturados com facilidade e não oferecem risco a segurança do trabalhador 

estando contemplado no Perfil 1,2 e 3. 

 

Figura 27 – Rastelos com difetentes densidades de pontas, Hemp & Flax in Colonial America 

 

Fonte: www.research.colonialwilliamsburg.org 

 

É possível encontrar máquinas decorticadoras de origem da Chinesa em sites 

na internet (Figura 28). Seus dois rolos dentados quebram a fibra que entra por um 

dos lados e sai pelo outro.  

 

Figura 28 – Decorticador vendindo na China, Rephale corten decorador comercial portátil, para cânhamo, linho, 

sisal, jute,kenaf,ramie, ramos de amoreira, processamento e descascamento 

 

Fonte: https://portuguese.alibaba.com/ 

 

Com rolos muito expostos em um dos lados, seria necessário adaptar a 

máquina, promovendo a proteção das partes móveis, para garantir a segurança dos 
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operadores. Segundo o anúncio sua capacidade de processamento é de até 200 kg 

por hora. Foi feito contato com vendedores para entendimento da entrega e do frete. 

Sua reprodução necessitaria ser feita por um mecânico. Esse equipamento é uma 

alternativa para compor os Perfil 2 e 3 no lugar do protótipo JASA MD2. 

 

Como dito anteriormente, a cultura do linho é a que mais se assemelha ao 

Cânhamo em termos de processamento. É possível encontrar um equipamento para 

a espadelagem de linho manufaturado (Figura 29) (SABER FAZER, 2017). 

Constituído por uma a roda com oito tacos de madeira uniformemente distribuídos e 

girando através de uma alavanca, o equipamento gira rente a uma pequena 

plataforma, onde o linho é apoiado. Sua reprodução pode ser feita por um marceneiro 

e se adequa ao Perfil 3.  Não foi encontrada referências para a produtividade de tal 

equipamento. 

 

Figura 29  – Equipamento de espadelagem de linho, (a) visão frontal, (b) em operação -  (re) 
Construir uma espadeladora de linho 

 (a)        (b) 

Fonte: Saber fazer, 2017 

 

Também é possível encontrar patentes de equipamentos de Assedagem 

manufaturados, como a roda de assedar mostrada nas figuras 30. Essa, desenvolvida 

em 1853, tem funcionamento simples. A roda com fileiras de pregos alinhados com 

espaçamento definido gira sobre a fibra segurada por um operador através do orifício 

enquanto a roda é tracionada por animal ou outra forma de energia (ARNOLD, 1853). 

Apesar de simples funcionamento, sua reprodução é complexa4. Não foi encontrado 

referência para a capacidade de processamento do equipamento. 

 
 

4 Fonte: https://patentimages.storage.googleapis.com/69/15/e7/3b316c4f615c2a/US9512.pdf 
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Figura 30  – Maquina de Assedagem antiga, (a) visão geral, (b) cilindro de pregos, IMPROVEMENT IN 

MACHINES  FOR HACKLNG FAX AND HEMP. 

 (a)   (b) 

Fonte: https://patentimages.storage.googleapis.com/ 

 

É possível encontrar, nos mercados onde a cultura de cânhamo já é realidade 

maquinários de pequena escala para o processamento da fibra; é o caso da empresa 

canadense TapRoot Fiber5 a qual pode ser vista na figura 31. Os fundadores 

desenvolveram esses equipamentos quando perceberam que não existia opção de 

maquinário para o processamento de fibra em pequena escala (TapRoot Fiber, 2018).  

 

  

 
 

5 https://taprootfibre.ca/ 
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Figura 31 – Conjunto de maquinário TapRoot Fiber  - Tap Root Machine Book 

 

Fonte: www.tapindustries.ca, 2018 

 

A fibra é processada em aglomerados presos por clipes em trilhos superiores 

que vão passando pelas máquinas à medida que processo avança. Como cada clipe 

segura cerca de 354 gramas de fibra e com capacidade de processamento de 30 

clipes por hora, esse o conjunto com decorticador, espadelador e assedador ocupam 

aproximadamente 8 metros quadrados (TAPROOT FIBER, 2018). Sua reprodução 

necessitaria de um engenheiro mecânico além do fato de possivelmente ser 

patenteado. 

Ainda no Canadá existem empresas que vendem máquinas de larga escala que 

processam o Cânhamo para fibra. O HempTrain da Canadian Greenfild Tecnologies6 

é um exemplo desse equipamento. Processadas por fardos, o maquinário apresenta 

duas versões: uma custando cerca de 828.000,00 US$ dólares produzindo fibra de 

alta qualidade; e a versão mais cara, custando 1.140.000,00 US$ dólares, que além 

de produzir fibra de alta qualidade separa todos os subprodutos a cada etapa do 

processo (CANADIAN GREENFILD TECNOLOGIES, 2019).  

Com sua maior versão ocupando uma área de 140 m2 e com capacidade de 

processamento de aproximadamente 900 kg por hora (CANADIAN GREENFILD 

TECNOLOGIES, 2019) esse equipamento demanda uma grande infraestrutura e um 

 
 

6 https://canadiangreenfield.com/hemptrain/ 
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alto poder de investimento sendo contemplado como o Perfil 4 como pode ser visto 

na figura 32. Devido sua complexidade, a reprodução é considerada inviável. 

 

Figura 32 – Maquinário Hemp Train  - HempTrain™ for CBD: Drastic Capital and Operating 

Cost Reduction by Processing Fresh/Green Hemp 

 

Fonte: www.canadiangreenfield.com/ 

 

 

5.4 Caracterização dos Perfis Produtivos 

 

Para caracterizar os perfis produtivos é muito importante identificar como será 

feito o processamento da fibra. A sequência de equipamentos escolhidos, sua 

quantidade e capacidade de trabalho vão determinar a produtividade máxima da 

planta  

A caracterização dos perfis produtivos é o que traz a dimensão de produtividade 

do arranjo produtivo e sua escala de influência.  

Serão apresentados a seguir os quatro perfis produtivos destacados no Material 

e Método.  
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5.4.1 Perfil 1: Processamento manual 

 

O primeiro perfil de caráter totalmente manual utilizará o decorticador de 

madeira manual (figura 24 e 25), a espadeladora de madeira (figura 26) e o rastelo 

(figura 27).  

Como destacado anteriormente uma pessoa usando o decorticador manual 

quebra cerca de 113 kg (250 lbs) por dia de fibra de cânhamo com o decorticador 

manual (NELSON, 2000). Porém, segundo  NIIR Board of Consultants & Engineers 

(2005) todo esse processamento (decorticar, espadelar e assedar), para uma pessoa 

com experiência, tem rendimento de aproximadamente 131 kg (290 lbs) por dia. 

Foram assumidos o pior cenário e a linearidade do processamento manual. Sendo 

assim uma pessoa conseguiria decorticar, espadelar ou assedar manualmente 339 kg 

de fibra por dia.  

Se forem consideradas 6 pessoas, com dois conjuntos de equipamentos, e 

cada conjunto com um rendimento de 339kg por dia, eles conseguiriam processar 1 

ha de fibra em aproximadamente 8,7 dias. Assumindo o intervalo de 100 dias entre 

um ciclo e outro o Perfil 1 consegue ter como área trabalhada de aproximadamente 

11,5 ha.  

 

 

5.4.2 Perfil 2: Decortição mecânica 

 

Por ser a etapa de processamento mais penosa o decorticador manual será 

substituído pelo mecânico, podendo ter um conjunto com maior capacidade de 

processamento. Com base no protótipo JASA MD2 tem-se uma produção do 

decorticador de 300 kg de fibra por dia (FRAXE, 2018). O primeiro protótipo Arraia 

conseguia decorticar 25 kg de malva em 6kg de fibra (FRAXE, 2018). Se obtido o 

mesmo rendimento, significa que o JASA MD2 consegue processar 1250 kg de caule 

em um dia. Esse valor se equipara com o decorticador vendido na China (figura 28), 

que possui uma taxa de processamento de100 a 200 kg por hora.  

Desta forma, o Perfil 2 será composto por um decorticador mecânico e quatro 

conjuntos espadelagem e assedagem manuais. O rendimento é o processamento de 

1 ha em aproximadamente 4,7 dias. Assim, o Perfil 2 poderia ter como área 

aproximadamente 21,3 ha. Como serão necessárias 9 pessoas na planta de 
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processamento e a família base do estudo conta apenas com 6, será necessária a 

contratação de 3 funcionários.  

 

 

5.4.3 Perfil 3: Decortição e Espaldagem mecânica 

 

 Para o Perfil número 3 será utilizado o mesmo decorticador mecânico do Perfil 

2, a roda de espadelar (figura 29 e 30) e a mesma assedagem manual. Será assumido 

que a roda de espadelar, por apresentar oito tacos, consegue oito vezes o valor de 

processamento da espadelagem manual, com rendimento de 2712 kg por dia.   

 Serão ao todo 11 pessoas divididas em 2 decorticadores, uma roda de assedar 

e 8 rastelos. A produtividade obtida será aproximadamente 2,4 dias por hectare. Por 

consequência, o Perfil 3 poderia ter como área 41,7 ha contando com a contratação 

de 5 funcionários. 

 

 

5.4.4 Perfil 4: Processamento totalmente mecanizado 

 

O perfil 4 é composto pelo Hemp Train que, como destacado na sessão 

anterior, tem processamento de 907,2 kg por hora. Concluindo o processamento de 

um hectare em 6,5 horas. Estipulando que o equipamento funcionará 8 horas por dia 

o Perfil 4 poderia ter como área cerca de 123 ha. 

 

 

5.5 Estimativa de Custos 

 

5.5.1 Perfil 1: Processamento manual 

 

Para a produção do Perfil 1 o investimento é considerado muito baixo. Isso 

acontece devido a rusticidade do processo e a simplicidade dos equipamentos 

envolvidos no processamento. A tabela 1 a seguir apresenta valores para a confecção 

de: 2 decorticadores manuais, 2 espadelas e 2 rastelos. 

 

Tabela 2  - Orçamento Perfil 1 
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Item Unidade Quantidade 
Preço unitário 

(R$) 
Total 
(R$) 

10 tacos de madeira uni 1  48,50 48,50 

1 kg de pregos 26x84 uni 4 49,50 198,00 

Sarrafo de Pinus 15cm x 
1.7cm x 3m 

uni 12 19,90 238,80 

Conjunto Parafuso Rosca 
Máquina + Arruela + Porca 
C/ 4 Peças 

  1 12,25 12,25 

TOTAL - - - 497,55 

 

Os tacos de madeira são utilizados para fazer o decorticador manual, cada um 

contendo 5 tacos. O conjunto de parafuso, arruela, rosca e porca serão presos na 

ponta dos tacos darão o efeito batedor do decorticador. Os sarrafos de pinus terão 

três utilidade: quatro servirão de base para os dois decorticador, dois para a confecção 

de duas espadelas e os outros seis servirão de base para os rastelos. Os pregos 

grandes serão utilizados nos rastelos. 

Por não apresentar operação totalmente manual o Perfil 1 não apresenta custos 

com combustível ou energia elétrica. Sua mão de obra é totalmente familiar, não 

havendo, portanto, custos com mão de obra. 

 

 

 

5.5.2 Perfil 2: Decortição mecânica 

 

Para o Perfil 2 haverá um aumento do investimento em decorrência do 

decorticador mecânico e da adição de 2 conjuntos de espadelagem e Assedagem 

manuais como observado na Tabela 3 a seguir. 
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Tabela 3  - Orçamento Perfil 2 

Item Unidade Quantidade 
Preço 

unitário (R$) 
Total (R$) 

1 kg de pregos 26x84 uni 8 49,50 396,00 

Sarrafo de Pinus 15cm x 
1.7cm x 3m 

uni 16 19,90 318,40 

Motor est. SERIE E GE 550-B 
- 5,5 HP - Gasolina 

uni 1  797,56 797,56 

Correia Fechada 200mm + 
Polias 20 60 L. 6mm  

uni 1 69,80 69,80 

Chapa Inox 500x500 2mm uni 2 217,00 434,00 

10 Barras Ferro Trefilado 
Redondo 

uni 1 35,00 35,00 

Montagem decorticadora 
mecânica 

- 1 600,00 600,00 

Cilindros de compressão uni 2 5.000,00 10.000,00 

TOTAL - - - 12.650,76 

 

Para a confecção do decorticador mecânico serão necessários: um motor de 

5,5 HP; uma correia com polias para a transmissão de potência; duas chapas de inox 

para a confecção das proteções; 10 barras de ferro para a estrutura e dois Cilindros 

de Compressão estriados que serão usinados. O custo de montagem do equipamento 

foi estipulado em R$600 reais de mão de obra do mecânico. 

Os custos quanto a operação do decorticador mecânico ficam por conta da 

gasolina consumida pelo equipamento. Com base nas especificações do motor te-se 

um consumo de 2,253 litros de gasolina por hora, que corresponde a 540 litros de 

combustível por mês. O preço do litro de gasolina hoje no estado do Rio de Janeiro é 

de R$ 8,029, acarretando num gasto total de R$ 4.341,44 por mês. 

 

 

5.5.3 Perfil 3: Decortição e Espaldagem mecânica 

 

Para o Perfil 3, além de mais um decorticador mecânico e mais 4 rastelos, será 

adicionado o investimento da roda de espadelar como pode-se observar abaixo na 

Tabela 4. 
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Tabela 4 – Orçamento Perfil 3 

Item Unidade Quantidade 
Preço 

unitário (R$) 
Total (R$) 

10 tacos de madeira uni 1 48,50 48,50 

1 kg de pregos 26x84 uni 16 49,50 792,00 

Sarrafo de Pinus 15cm x 1.7cm x 3m uni 24 19,90 477,60 

Conjunto Parafuso Rosca Máquina + 
Arruela + Porca C/ 4 Peças 

uni 5 12,25 61,25 

Motor est. SERIE E GE 550-B - 5,5 HP 
- Gasolina 

uni 2 797,56 1.595,12 

Correia Fechada 200mm + Polias 20 
60 L. 6mm  

uni 2 69,80 139,60 

Chapa Inox 500x500 2mm uni 4 217,00 868,00 

10 Barras Ferro Trefilado Redondo uni 2 35,00 70,00 

Montagem decorticadora mecanica - 2 600,00 1.200,00 

Cilindros de compressão uni 4 5.000,00 20.000,00 

Placa de Madeira uni 1 23,01 23,01 

 2 Pé Base Metal Aço uni 1 195,71 195,71 

Ripa de Madeira 1,5x1x100cm uni 3 4,79 14,37 

Manivela uni 1 58,90 58,90 

Mancal + Rolamento uni 1 116,15 116,15 

Montagem espadeladora - 1 300,00 300,00 

TOTAL - - - 25.960,21 

 

A roda de espadelar é composta por: 8 tacos que golpearão a fibra e 2 para o 

suporte da fibra; 2 pés de aço e 2 ripas para a base; 5 conjuntos de parafuso para 

prender toda a estrutura; placa de madeira onde serão preso os tacos; uma manivela 

e o mancal adicionado de rolamento para promover o efeito giratório. 

Repetem-se os custos operacionais do perfil 3. 

 

 

 

 

5.5.4 Perfil 4: Processamento totalmente mecanizado 

 

Para o Perfil 4 tem-se o custo do equipamento somado ao frete aplicado a carga 

tributária como observado na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Orçamento Perfil 4 

Item Unidade Quantidade Preço unitário (R$) Total (R$) 

Hemp Train uni 1 6.142.320,00 6.142.320,00 

Frete - - 20% sobre o produto 1.228.464,00 

Imposto - - 70% sobre o produto + frete  5.159.548,80 

TOTAL - - - 12.530.332,80 

 

O frete foi estipulado em 20% do valor do produto enquanto o imposto foi 

estipulado em 70% do produto somado ao frete. 

Segundo as especificações o Hemp Train possui: 95 kVA de potência aparente, 

480V de tensão e é trifásico, necessitando de uma potência de 31,665 KW. Sendo 

assim tem-se um gasto estimado no mês de 7599.744 kWh. Considerando o pior 

cenário de bandeira vermelha e com base no valor cobrado companhia de energia 

Enel Rio na categoria B2 “Rural”, tem-se uma tarifa de 0,69113 R$ / kWh (ENEL, 

2018). O custo de operação do Hemp Train será de R$ 5.252,41 por mês. 

 

 

5.6 Critérios para Escolha de arranjo mais desejado 

 

 Como observamos na seção 3.3 o desenvolvimento de um arranjo produtivo 

demanda uma sucessão de fatores e acontecimentos que necessitam de tempo para 

se articularem. Porém alguns incentivos podem ser dados para que esse se 

desenvolva mais rápido. 

 Assim como feito no arranjo produtivo do Sisal e do Queijo Minas Artesanal o 

envolvimento de instituições públicas é muito importante. Institutos de pesquisa como 

a Embrapa e a PESAGRO – RJ e de assistência técnica como as ATER espalhadas 

pelo país, ao produzir e difundir conhecimento sobre a cultura, tem papel importante 

na promoção e aceitação do Cânhamo pelos agricultores.  

 Instituições governamentais também tem sua importância no desenvolvimento 

do Arranjo. Da mesma forma que em 1935 o Governo da Bahia apoiou o cultivo do 

Sisal implantando um núcleo colonial (SANTOS et al., 2002), incentivos podem ser 

dados com o objetivo de fortalecer o Arranjo. Oferecer, por exemplo, facilidades 
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tributárias as indústrias têxteis compradoras da fibra do Cânhamo promovem o 

desenvolvimento de uma cadeia de produção para mercado interno. 

 Recursos Financeiros tem grande relevância no desenvolvimento de qualquer 

empresa ou instituição e, no caso dos arranjos produtivos não é diferente. Segundo o 

Sebrae (2014) o acesso a crédito é um dos fatores que garante maior dinamismo 

quando se trata do crescimento de um agrupamento local. Caracterizados como 

agricultores familiares os produtores têm acesso a linhas de crédito com juros baixos 

financiados pelo BNDES através do Programa nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar - PRONAF.  

 É preciso também mais do que um conjunto de produtores de Cânhamo de um 

mesmo território para que o arranjo crie sua identidade. A visão estratégica com foco 

coletivo passa pelo entendimento dos produtores que o sentimento de pertencimento 

vem aliado com a cooperação entre eles. Promover o conhecimento tático portanto é 

compartilhar saberes empíricos criados a partir das experiencias individuais de cada 

um (SEBRAE, 2014). Nesse modo, a figuras de líderes locais legitimadas e atuando 

de forma a defender os interesses gerais contribuem para o desenvolvimento dessa 

identidade. 

 Com gradual aumento da relevância do Arranjo outros setores também passam 

a integrar a estrutura. O ramo de implemento agrícola é um exemplo de setor que 

tende a compor o Arranjo. Como podemos observar no tópico 5.2 o maquinário 

desenvolvido no Brasil para o processamento de fibra vegetal ou não supre as 

necessidades do Cânhamo ou não apresenta escala produtiva. Sendo assim, 

articulações com demais setores surgem como soluções as limitações que o Arranjo 

deve encontrar durante o seu desenvolvimento. 

 As escalas das plantas de processamento vão ditar o tamanho e relevância do 

Arranjo Produtivo Local. Como qualquer empreendimento o crescimento do APL é 

gradual. Estabelecer o Perfil Produtivo mais desejado é importante para entendermos 

o ponto de partida. 

 Para isso é importante definir quais características queremos encontrar no 

nosso Perfil.   A produtividade total da área implantada é um dos fatores relevantes 

para essa tomada de decisão, já que garante maior receita ao produtor. Porém, não 

necessariamente o saldo ao final dos 4 ciclos será maior, uma vez que dependerá do 

investimento inicial somado aos custos. 
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 Outro fator relevante é que se a capacidade de processamento for muito 

elevada e por consequência a área implantada da cultura, nem todo perfil se adequará 

as características da Agricultura Familiar Brasileira.  

 

 

5.7 Análise de Viabilidade 

Conforme os critérios estabelecidos no capítulo de material e método foram 

elaborados os valores de custos e despesas para cada perfil produtivo, lembrando 

que a produtividade considerada foi de 1457kg de fibra por hectare no site Agricultural 

Marketing Resourse Center (2018). 

Os resultados de fluxo de caixa para o Perfil 1 podem ser vistas na Tabela 6 

abaixo. 

 

Tabela 6 – Fluxo de Caixa Perfil 1 

Item 0 (R$) 1° ciclo (R$) 2° ciclo (R$) 3° ciclo (R$) 4 ° ciclo (R$) 
Investimento inicial - 497     -     -     -    

Custos Fixos  -  -     -     -     -    

Custos Variáveis  -   -     -     -     -    

Receita  -   23.472   23.472 23.472  23.472  

Saldo -497   22.974   46.447  69.919 93.392  

 

Com um custo de investimento muito baixo não será necessário o empréstimo 

através do PRONAF. O fato de ter mão de obra totalmente familiar, sem a necessidade 

de funcionários, leva a não existência de custos variáveis, algo que pode ser 

considerado discutível, porém razoável para a presente análise.  

Do mesmo modo, os custos variáveis são inexistentes uma vez que o trabalho 

será feito à mão, sem custos com gasolina ou energia elétrica. O investimento 

consegue ser pago ao final do primeiro e no final dos 4 ciclos de produção da cultura, 

o saldo para a família é de R$ 93.392,23. 

Com um custo de investimento quase 26 vezes maior que o Perfil 1, no Perfil 2 

será necessário o uso de crédito. O PRONAF oferece crédito a juros de 4,5% ao ano 

para produtores familiares (AGÊNCIA BRASIL, 2021) o que corresponde a 1,1064% 

ao trimestre. As prestações estão incluídas nos Custos Fixos. O Plano de amortização 

será através do Sistema SAC e será pago em 3 ciclos conforme a tabela 7 abaixo. 
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Tabela 7 – Plano de Amortização Perfil 2 

ciclo Saldo (R$) Amortização (R$) Juros (R$) Prestação (R$) 
0  12.650        

1  8.433  4.216  139   4.356  

2  4.216  4.216   93  4.310  

3  -   4.216   46  4.263  

 

Dessa forma teremos para o Perfil 2 a tabela 8.  

 

Tabela 8 – Fluxo de Caixa Perfil 2 

Item 0 (R$) 1° ciclo (R$) 2° ciclo (R$) 3° ciclo (R$) 4° ciclo (R$) 
Investimento inicial - 12.650   -    -    -    

Custos Fixos  -  - 20.142 -20.096  - 20.049 -15.786  

Custos Variáveis  -  -13.024  -13.024  -13.024  -13.024  

Receita  -    43.475   43.475   43.475   43.475  

Saldo - 12.650 - 2.342,92   8.011,58   18.412,73   33.077,46  

 

Ao final dos 4 ciclos estudados o saldo para a família será de R$  33.077,46. 

Com um investimento de praticamente o dobro do Perfil 2, o Perfil 3 seguirá o 

mesmo plano de amortização de amortização do Perfil 2 como pode-se ver na tabela 

9 abaixo. 

 

Tabela 9 – Plano de Amortização Perfil 3 

ciclo Saldo (R$) Amortização (R$) Juros (R$) Prestação (R$) 
0  25.960       

1  17.306  8.653   287  8.940  

2 8.653  8.653  191  8.844  

3  -  8.653 95 8.749  

 

A tabela 10 monstra o fluxo de caixa do Perfil 3 para o período estudado. 

 

 

 

 

 

Tabela 10 – Fluxo de caixa Perfil 3 
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Item 0 (R$) 
1° ciclo 

(R$) 
2° ciclo 

(R$) 
3 ° ciclo 

(R$) 
4° ciclo 

(R$) 
Investimento 
inicial 

-25.960    -    -     -    

Custos Fixos  -  -  35.250 - 35.154  - 35.059 - 26.310 

Custos Variáveis  -  - 26.048 - 26.048 - 26.048  - 26.048  

Receita  -  85.113 85.113  85.113 85.113 

Saldo - 25.960,21  - 2.146,35    21.763,25   45.768,59   78.523,08  

 

Ao final dos 4 ciclos estudados o saldo para a família será de R$ 78.523,08. 

Para o Perfil 4 tem-se o mesmo plano de amortização pago em 4 ciclos 

conforme tabela 11 abaixo.  

 

Tabela 11 – Plano de Amortização Perfil 4 

ciclo Saldo (R$) 
Amortização 

(R$) 
Juros (R$) Prestação (R$) 

0 12.530.332       

1  9.397.749   3.132.583   138.635   3.271.218  

2 6.265.166  3.132.583   103.976  3.236.559  

3  3.132.583  3.132.583  69.317  3.201.901  

4   3.132.583   34.658  3.167.242 

 

Com um investimento milionário, o Perfil 4 apresta o fluxo de caixa conforme 

a tabela 11 abaixo. 

 

 

Tabela 12 – Fluxo de caixa Perfil 4 

Item 0 (R$) 1° ciclo (R$) 
2° ciclo 

(R$) 
3° ciclo 

(R$) 
4° ciclo (R$) 

Investimento 
inicial - 12.530.332  0,00 0,00 0,00 

Custos Fixos - - 3.271.218 - 3.236.559 - 3.201.901 - 3.167.242 

Custos 
Variáveis - -15.757 - 15.757 -15.757 -15.757 

Receita - 251.053 251.053 251.053 251.053 

Saldo -12.530.332 -15.566.255 -18.567.519 -21.534.124 -24.466.071 
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Não foi possível encontrar o número de pessoas necessárias para operar o Hemp 

Train. Porém o nível de automatização do equipamento sugere que as 6 pessoas 

integrantes da família seriam suficientes para sua operação.    

Abaixo, na Tabela 13 pode ser visto um quadro resumo dos custos e indicadores 

econômicos calculados. 

Tabela 13 – Resumo dos índices de desempenho econômicos dos Perfis. 

Perfil 
Invest. 

(R$) 
Retorno 
(ciclos) 

TIR  
Área de 
cultivo 

(ha) 

Pessoas 
empregadas 

Processamento 
manual 

497 1° ciclo  4.718% 11,5 6 

Decortição mecânica 12.650 2° ciclo  129% 21,3 9 
Decortição e 
Espaldagem mec. 

25.960 2° ciclo  143% 41,7 11 

Processamento 
mecanizado 

12.530.332 55° ciclo - 123 6 

 

Como pode-se observar na tabela anterior, a maioria dos Perfis Produtivos das 

plantas de processamento de Cânhamo para fibra apresenta retorno financeiro rápido 

O retorno anda acontece no primeiro ciclo no caso dos Perfil 1, e no segundo ciclo no 

caso dos Perfis 2 e 3, por outro lado, o Perfil 4 foi o que apresentou retorno apenas 

no 55° ciclo, sendo inviável economicamente. 

Pôde-se confirmar o potencial da produção Isso pode ser observado através da 

TIR (Taxa Interna de Retorno), com destaque para o processamento manual (Perfil 

1), principalmente pelo reduzido investimento quando comparado ao seu retorno. O 

Perfil 3 apresentou o segundo melhor TIR com 143% seguido pelo Perfil 2 com 129%. 

Não foi possível encontrar o TIR ´do Perfil 5 dentro do prazo considerado para a 

agricultura familiar (4 ciclos). 

Pelo método totalmente manual a capacidade de processamento permite 

processar uma área de 11,7 ha no período de um ciclo. As dimensões da propriedade 

seguem a ordem crescente dos Perfis, com a decorticação mecânica com 21,3ha de 

área e Perfil 3 com 41,7 ha. A maior área ficou por conta do processamento 

mecanizado, com 123ha. 

A proposta deste trabalho foi demostrar qual destes Perfis é mais viável para a 

Agricultura Familiar para o desenvolvimento de um Arranjo Produtivo Local de fibra de 



76 

cânhamo no Brasil. Seguindo os critérios estabelecidos na Lei 11. 326 que discorre 

sobre a Agricultura Familiar foram avaliados os Perfis estudados. 

Em relação a mão de obra, o número de pessoas contratadas em nenhum 

desses perfis ultrapassa o número de integrantes da família, se encaixando dentro do 

critério de mão de obra (na fase processamento da fibra). 

Outros critérios para esse enquadramento tratam sobre a renda da família, 

exigindo que tenha percentual mínimo originaria da atividade e sobre a direção do 

estabelecimento, que deve ter gestão familiar. Como no presente estudo a família 

hipotética trabalha na propriedade em tempo integral entende-se que esses critérios 

são também atendidos por todos os Perfis.  

O último critério discorre sobre as dimensões da propriedade, o tamanho 

máximo de área para sua caracterização é de 4 módulos ficais. O Módulo fiscal é uma 

unidade de medida agrária expressa em hectare. Instituída pela Lei nº 6.746, de 10 

de dezembro 1979 (BRASIL, 1979), o módulo fiscal é definido pelo Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária – INCRA e varia de acordo com cada município da 

união. 

Assim, o enquadramento no quesito “área dos Perfis estudados” vai depender 

do município que o Arranjo Produtivo será desenvolvido. Segundo Landau et al (2012), 

o tamanho dos módulos fiscais dos municípios brasileiros varia entre 5 e 110 hectares. 

Conclui-se então que todos os Perfis vão se enquadrar como de Agricultura Familiar 

a depender de sua localidade.  

Como pode ser observado no mapa da figura 33, o Perfil 1, que conta com 

apenas 11,5 ha, pode ser desenvolvido até em regiões metropolitanas como o 

município de Niterói no Estado do Rio de Janeiro, que tem módulo fiscal de 5 ha 

(Landau et al,2012). No Sul e no Sudeste, com exceção do estado de Minas Gerais, 

predominam-se módulos fiscais entre 10 a 20 ha, onde podem ser enquadrados os 

Perfis 2 e 3 como agricultura familiar. Para ser possível desenvolver o Perfil 4 como 

agricultura familiar é necessário que o módulo fiscal do município seja maior que 30 

ha, que ocorre na grande maioria do Nordeste, Centro-Oeste e Norte. 
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Figura 33 – Módulos fiscais no Brasil - Variação Geográfica do Tamanho dos Módulos Fiscais no 
Brasil 

 

Fonte: Landau et al. 2012 

 

 

Porém, nem todas essas áreas apresentam as melhores condições 

edafoclimáticas para a implantação da cultura como pode ser observado na figura 34. 

As melhores áreas para o cultivo de Cannabis estão concentradas no Nordeste e no 

encontro das Regiões Sul e Centro Oeste, entre o Estado do Paraná e Mato Grosso 

do Sul. Essa última é onde o Brasil faz fronteira com o Paraguai, país que tem histórico 

por seu cultivo ilegal. 
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Figura 34 – Áreas de aptidão Agroclimática para a cultura do Cânhamo para fibra no Brasil 

 

Fonte: Adwa Cannabis 

Existe no Brasil uma região que também se destaca pela produção ilegal de 

Cannabis para uso psicotrópico chamada de Polígono da maconha, composta pelos 

municípios de: Cabrobó, Orocó, Petrolina, Carnaubeira da Penha, Belém de São 

Francisco, Betânia, Floresta e Santa Maria da Boa Vista, em Pernambuco; e Juazeiro, 

Paulo Afonso, Glória e Curaçá e Salgueiro na Bahia (MENDES, 2017).  

Localizada as margens do Rio São Franciso, a região tem excelente aptidão 

para o cultivo, como pode ser observado na figura 36. Além disso, todos esses 

municípios possuem módulo fiscal maior ou igual a 55ha, tornando possível a 

implementação dos 4 Perfis estudados. 

Dados de 2006 estimavam que aproximadamente 40 mil camponeses estariam 

ligados ao cultivo de maconha na região, direta ou indiretamente e que, ressaltando 

se que nenhum o agricultor é dono da terra (DUQUE, 2015).  

O desenvolvimento de um Arranjo Produtivo Local de Cânhamo no Polígono na 

Maconha, além de atender todas as características necessárias para implantação dos 

Perfis, seria uma forma de garantir aos agricultores marginalizados uma forma legal 

de trabalho. Para os pequenos agricultores, sobretudo os que sobrevivem com 

dificuldade na agricultura familiar, a profissionalização da cultura da fibra do Cânhamo, 

em oposição ao cultivo com destinação ao tráfico, torna-se oportunidade de emprego, 

tanto na produção quanto a vigilância da roça (MENDES, 2017). 

Socioeconomicamente falando, seria uma maneira de reparar os efeitos 

nocivos que a ilegalidade da cultura trouxe para região, marcada pela violência e 

disputas de área, como a verificada no município de Florestas, em que, a taxa de 

homicídios chegou a ultrapassar a da cidade do Rio de Janeiro (MENDES, 2017). 
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Outro fator que conta a favor da implantação do APL no Polígono da Maconha 

é o fato dela fazer fronteira com a Região Sisaleira da Bahia. A fibra do Cânhamo 

poderia vir a explorar e expandir a cadeia produtiva do Sisal, utilizando as mesmas 

rotas para a indústria têxtil e distribuição para o mercado interno e externo (mas não 

o mesmo maquinário).  A possibilidade de um consórcio entre as culturas também é 

algo que poderia vir a ser estudado, dado poderem se associar em torno de um Arranjo 

Produtivo único, voltado para a produção de fibras vegetais na agricultura familiar 

brasileira. 
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6  CONCLUSÕES 

Não foi possível encontrar maquinário comercialmente disponível para o 

processamento do Cânhamo no Brasil. Existindo alguns protótipos que podem ser 

importados de outros arranjos produtivos, em especial o da Juta, no que a divulgação 

dos desenhos e especificações técnicas destes maquinários deveriam ser uma forma 

de viabilizar a formação destes arranjos produtivos. Em especial em regiões onde a 

juta e o Cânhamo sejam culturas aptas para o cultivo. 

O Perfil 1, com processamento manual apresenta a vantagem de ter seu custo 

de implantação muito baixo, conseguindo ser pago com a receita obtida através do 1° 

ciclo sem necessidade de crédito.  

O Perfil 2, com decortição mecânica, apesar de ter uma receita de 

aproximadamente R$ 20.000 reais por ciclo produtivo a mais se comparado ao Perfil 

1, apresenta um menor saldo ao final do período analisado.  

A substituição do decorticador manual pelo mecânico acarretou um custo 

excedente com mão de obra e combustível que não foi coberto pela receita no período 

de 4 ciclos da cultura. 

A substituição da espadela manual pela roda de espadelar foi crucial para o 

Perfil 3, com decortição e dspaldagem mecânica, ter obtido o melhor saldo ao final 

dos 4 ciclos dentre os perfis analisados. Com um custo baixo, a roda de espadelar de 

operação manual alavancou produtividade fazendo com que a capacidade de 

processamento praticamente dobrasse se comparado ao Perfil 2. 

Como pôde ser observado, o Perfil 4 com processamento mecanizado, não 

apresentou viabilidade econômica dentro dos 4 ciclos estudados. Além do alto custo 

do equipamento, impostos e frete, o que levou o Perfil 4 a ser o único que não 

apresentou viabilidade foi o fato de sua operação ter sido limitada em 8 horas por dia.  

À medida que o Arranjo Produtivo Local proposto fosse se desenvolvendo esse 

Perfil se tornaria viável para um grande produtor ou para compor uma cooperativa que 

processaria o caule colhido de diferentes agricultores familiares. 

Conclui-se que para o Arranjo Produtivo Local proposto, o Perfil 1 e 3 são os 

mais elegíveis. Para a produção com objetivo de exportação é necessário que o APL 

em questão tenha certa maturidade. A evolução do APL demanda tempo, portanto, a 

escolha do melhor Perfil para ser o ponto de partida do APL de fibra de cânhamo é 

determinada por sua futura demanda no Brasil.  
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Por ser uma cultura ainda proibida, é impossível avaliar como será o mercado 

dessa fibra no país, porém, pode-se afirmar é que o cultivo de Cânhamo em solo 

Brasileiro tem enorme potencial para a produção de fibra e também para as outras 

utilidades não abordadas neste documento, podendo ser base de uma APL com forte 

apelo para a agricultura familiar.  
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