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A exploração do palmito é uma grande fonte de renda para áreas florestadas no Brasil. Na
última  década,  esta  atividade  perdeu  o  caráter  de  extrativista  devido  às  questões
ambientais,  à exaustão das espécies  nativas,  às  exigências  da ANVISA e ao aumento no
cultivo  de  espécies,  tanto  nativas  como  exóticas.  As  estimativas  de  consumo  no  Brasil
variam  de  100g  a  940g/pessoa/ano.  O  agronegócio  do  palmito  está  em  franco
desenvolvimento, sendo importante informações sobre a produção nacional e a exportação
deste  produto.  O  objetivo  deste  trabalho  é  o  levantamento  de  dados  sobre  a  produção  e
comercialização  do  palmito  no  Brasil,  visando  ampliar  o  conhecimento  sobre  sua
participação  na  economia.  Os  dados  foram  obtidos  da  Associação  Brasileira  das
Instituições  de  Pesquisa  Tecnológica  –  ABITI  e  da  Secretaria  de  Comércio  Exterior
(SECEX),  entre  o  ano  de  2006  até  março  de  2010.  Em  2007,  foram  extraídas  6.037
toneladas de palmito de espécies nativas, sendo 7,5% menor que a do ano anterior, quando
foram coletadas 6.524 toneladas. Entre os dez maiores municípios produtores de palmito
de  espécies  nativas,  nove  são  paraenses  e  um  é  catarinense.  O  Pará  detém  92,1%  da
produção nacional, tendo o município de Anajás como o maior produtor no ano de 2007,
com 1.850 toneladas, equivalente a 30,6% do total coletado no país. Na décima colocação
aparece  o  município  de  Blumenau  (SC),  com 112  toneladas,  correspondendo  a  1,8% do
total nacional. As principais palmeiras nativas fornecedoras de palmito são Euterpe edulis
(juçara),  Euterpe  oleracea  (açaí)  e  Bactris  gasipaes  (pupunha),  e  entre  as  exóticas  está
Archontophoenix  alexandrae  (palmeira  real).  As  exportações  do  palmito,  para  o  período
estudado, representaram um faturamento de US$34.236.981,00 sobre 7.454.725Kg, sendo
os  principais  importadores  Estados  Unidos,  França  e  Espanha.  Atualmente,  observou-se
um declínio  nas  exportações  devido à  falta  de matéria-prima em algumas  regiões,  o  que
elevou os preços do produto. 
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