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Apresentação

A agroindústria é o setor que processa as matérias-primas agrope-

cuárias, com a finalidade de agregar valor ao produto agropecuário, 

transformando-o em produto elaborado. A agroindústria familiar é 

uma atividade de elevada importância para o País, tanto no nível social 

quanto no econômico. Entre as motivações sociais mais relevantes, 

destacam-se a fixação do produtor na propriedade rural e a manuten-

ção da integridade familiar, com o envolvimento de todos, na produ-

ção. Economicamente, promove a geração de emprego e renda.

A Coleção Agroindústria Familiar, lançada pela Embrapa Informação 

Tecnológica, em formato de manual, proporciona, ao micro e ao 

pequeno produtor ou empresário rural, conhecimentos sobre o 

processamento industrial de algumas matérias-primas, como lei-

te, frutas, hortaliças, cereais e leguminosas, visando reduzir custos, 

aumentar a produtividade e garantir a qualidade do produto final 

asseguradas pela boas práticas de fabricação (BPF).

Elaborado numa linguagem adequada ao seu público-alvo, cada manu-

al desta coleção apresenta tema específico, cujo conteúdo é embasa-

do na gestão e na inovação tecnológica. Com isso, espera-se ajudar o 

segmento em questão a planejar a implementação de sua agroindús-

tria, usando, da melhor forma possível, os recursos de que dispõe.

Maurício Antônio Lopes
Diretor-Presidente da Embrapa
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Introdução

A castanheira (Bertholletia excelsa H. B. K.) é uma árvore nativa 

da região Amazônica e considerada uma das maiores riquezas da 

região. Seu fruto, conhecido como “ouriço”, possui cápsula (casca) 

bastante resistente. Dentro desse ouriço, encontram-se aproxima-

damente de 18 a 24 castanhas, que contêm, no seu interior, amên-

doas, que são a parte comestível e que correspondem às sementes 

da castanheira.

Por ser uma planta que vegeta em solos amazônicos e tendo o 

porto de Belém como principal escoadouro para exportação, a 

amêndoa extraída do ouriço é conhecida como castanha-do-brasil 

ou castanha-do-pará. 

A castanha-do-brasil tem sabor agradável e elevado valor nutri-

tivo, apresentando entre 60% e 70% de lipídios e 15% a 20% 

de proteínas, razão pela qual é conhecida como “carne vegetal”.  

As proteínas lhe conferem alto teor de aminoácidos sulfurados  

(8,3 g/100 g de proteína), sendo provavelmente a fonte de alimen-

to vegetal mais rica desses aminoácidos. 

Na dieta alimentar humana, a presença de aminoácidos é de extre-

ma importância, uma vez que esses componentes atuam na pro-

teção do organismo contra o aparecimento da carcinogênese e da 

mutagênese, além de agirem na ativação de enzimas que atuam na 

desintoxicação do fígado.


