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RESUMO 

As buchas vegetais são plantas de fácil 

cultivo, rústicas que toleram acidez, podendo 

ser cultivadas na região amazônica durante o 

ano todo, pois estão bem adaptadas às 

condições de clima e solo locais. Os frutos 

possuem um emaranhado de filamentos que, 

além de servirem como material para limpeza 

em geral, podem ser utilizados na fabricação 

de artesanatos e objetos variados, e também 

utilizados em processos biotecnológicos. O 

beneficiamento do produto é simples e de 

baixo custo, não necessitando de produtos 

químicos e podendo ser feito na propriedade. 

Sua esponja é biodegradável e substituem, 

com excelência, as esponjas sintéticas que são 

derivadas do petróleo. Diante do exposto, foi 

realizado o presente trabalho com o objetivo 

de fazer levantamento de mercado de buchas 

vegetais na região de Manaus, visando 

demonstrar a viabilidade do cultivo dessas 

espécies para o Estado do Amazonas. A 

produção comercial de buchas vegetais é 

recente no Estado do Amazonas. Foram 

encontrados dois produtores, sendo a espécie 

cultivada denominada de bucha vegetal (L. 

aegyptiaca). As espécies de buchas vegetais 

encontradas no mercado têm como principal 

utilização a fabricação de esponjas para 

banho, com exceção da Luffa operculata que 

é comercializada para usos medicinais. Não 

existe plantio comercial dessa espécie, apenas 

há uma exploração extrativista. Os produtos 

comercializados no mercado de Manaus são 

encontrados em feiras livres, supermercados, 

farmácias, drogarias e lojas de cosméticos. 

Nas feiras a venda é pequena, já nas lojas de 

cosméticos a saída do produto é maior. Nos 

supermercados, a esponja vegetal concorre 

diretamente com as espojas sintéticas que 

possuem preços menores. Nas farmácias e 

drogarias, o produto é de baixa rotatividade, 

porém requer um trabalho de marketing 

enfatizando o valor medicinal de suas fibras. 

Existe demanda e ainda há carência de 

produto no mercado local de buchas vegetais. 

Palavras-chave: Luffa aegyptiaca, L. 

operculata, fibras vegetais, marketing. 

ABSTRACT 

The cultivation of vegetable sponges in the 

region of Manaus, Amazonas: market 

study. 

The bushings vegetable plants are easy to 

grow, hardy to tolerate acidity and can be 

grown in the Amazon region during the whole 

year, because they are well adapted to local 

climate and soil. The fruits have a tangle of 

filaments that, besides serving as material for 

general cleaning, can be used in the 

manufacture of handicrafts and various other 
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objects, and also used in biotechnological 

processes. The processing of the product is 

simple and inexpensive, requiring no 

chemicals and can be done on the property. Its 

sponge is biodegradable and replace, with 

excellence, synthetic sponges, which are 

derived from petroleum. Given the above, the 

present work was undertaken with the goal of 

making a market survey of vegetable sponges 

in the Manaus region, to demonstrate the 

feasibility of growing these species in the 

state of Amazonas. The commercial 

production of vegetables is new bushings in 

the state of Amazonas. We found two 

producers, and the cultivated species called 

bush plant (L. aegyptiaca). The species of 

vegetable sponges found in the market whose 

main use for the manufacture of bath sponges, 

except for Luffa operculata that is marketed 

for medicinal uses. There is no commercial 

cultivation of this species, there is only one 

extraction operation. The products on the 

market in Manaus are found in street markets, 

supermarkets, pharmacies, drug and cosmetic 

stores. Fairs in the sale is small, as in 

cosmetic stores the product output is greater. 

In supermarkets, the vegetable sponge 

competes directly with synthetic wallow that 

have lower prices. In pharmacies and 

drugstores, the product is slow moving, but it 

requires a marketing effort highlighting the 

medicinal value of its fibers. There is demand 

and there is still lack of product in the market 

place for bushings vegetable.  

Key-words: Luffa aegyptiaca, L. operculata, 

vegetable fibers, marketing. 

 

 

INTRODUÇÃO 

As buchas vegetais (Luffa aegyptiaca, L. acutangula e L. operculata) são espécies herbáceas 

da família Cucurbitaceae de ocorrência subespontânea no Brasil, sendo as duas primeiras de origem 

indiana e a última de origem amazônica. São plantas de fácil cultivo, rústicas, que toleram acidez, 

podendo ser cultivadas na região amazônica durante o ano todo, pois estão bem adaptadas às 

condições de clima e solo locais (Pimentel, 1985). Os esqueletos dos frutos de L. aegyptiaca e L. 

acutangula são constituídos por um intrincado tecido filamentoso, que justifica plenamente o nome 

de esponja vegetal. A importância econômica dessas hortaliças está na exploração dessas fibras, que 

servem não somente como esponjas de limpeza e esfregões de cozinha, mas também, como material 

para o acondicionamento de vidraria, enchimento de estofados de carros, isolante térmico e 

acústico, em peças de artesanato (chapéus, tapetes, cestas, bolsas, cintos, bonecas, tranças e 

fantasias) e na fabricação de muitos objetos (palmilhas de sapatos, chinelos, esponjas e luvas de 

banho, perneiras, correias e filtros para piscinas, água e óleos) (Pio Corrêa, 1926; Pimentel, 1985; 

Siqueira, 2007). Já o fruto de L. operculata, sem as cascas, é usado como bucha para armas. Suas 

fibras fornecem celulose, servindo provavelmente para fabricar papel (Pio Corrêa, 1926). As 
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espécies possuem propriedades medicinais e os frutos de L. aegyptiaca e L. acutangula podem ser 

utilizados na alimentação. As cascas são ricas em nutrientes, podendo ser aproveitadas como 

substratos. As sementes fornecem um óleo de boa qualidade. Na questão socioeconômica e 

ambiental, são plantas que não requerem muitos insumos, tratos culturais e utilização de defensivos 

agrícolas. O beneficiamento do produto é simples e de baixo custo, não necessitando de produtos 

químicos e podendo ser feito na propriedade. Sua esponja é biodegradável e substituem, com 

excelência, as esponjas sintéticas que são derivadas do petróleo. No processo de tomada de decisão, 

o produtor rural deve, inicialmente, conhecer o mercado no qual deseja ingressar, diagnosticando 

todo o processo de produção, desde a compra dos insumos até a comercialização. Diante do 

exposto, foi realizado o presente trabalho com o objetivo de fazer levantamento de mercado de 

buchas vegetais na região de Manaus, visando demonstrar a viabilidade do cultivo dessas espécies 

para o Estado do Amazonas. 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado nos municípios de Manaus, Presidente Figueiredo e Rio Preto da Eva, 

no Amazonas, no período de setembro de 2008 a janeiro de 2009. Em Manaus, a pesquisa foi 

realizada na feira de artesanato da Avenida Eduardo Ribeiro, no Mercado Adolfo Lisboa, em quatro 

grandes redes de supermercados, em quatro grandes redes de farmácias e drogarias e em duas redes 

de cosméticos. Em Presidente Figueiredo e no Rio Preto da Eva, a pesquisa foi realizada junto a 

produtores; no primeiro município (produtor A), a propriedade está situada no Km 7 do ramal Boa 

Esperança do km 120, rodovia BR-174; no segundo (produtor B), está localizada no km 7 da ZF B, 

rodovia AM-010. O levantamento foi realizado através de questionários de respostas abertas, 

entrevistas sem roteiro previamente estabelecido e observações in loco, sendo priorizadas as 

seguintes informações, conforme o segmento do mercado: a) produção: identificação de produtores, 

espécies cultivadas e técnicas de cultivo; b) beneficiamento: formas e etapas de beneficiamento; c) 

comercialização: procedências, marcas, formas de apresentação, embalagens, canais de distribuição, 

preços, quantidade comercializada e periodicidade de renovação de estoque. A identificação das 

espécies foi efetuada através da coleta de material botânico fértil, em três plantas de bucha vegetal, 

de acordo com os formatos dos frutos, envolvendo folhas, flores e frutos, coletados na propriedade 

do produtor A. Após a herborização, o material foi identificado, através do método de comparação 

com outras exsicatas do Herbário do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) e auxílio 

de literatura especializada. Posteriormente, esse material foi incorporado ao Herbário da UFAM, 

sob o registro de n°. 8008 - bloco nº. 7659, e ao Herbário do INPA. Paralelamente, foram efetuados 

registros fotográficos. Os dados foram sistematizados e submetidos à análise estatística descritiva. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Foram encontrados apenas dois produtores comerciais na região de Manaus, Amazonas, sendo 

um residente no município de Presidente Figueiredo (produtor A) e o outro no de Rio Preto da Eva 

(produtor B). Ambos cultivam a bucha vegetal por cerca de dois anos, representando mais uma 

fonte de renda na diversificada produção agrícola das propriedades. O cultivo foi iniciado em 

pequenas áreas pelo produtor A, atingindo atualmente cerca de 1,5 ha. A identidade botânica das 

espécies é desconhecida por parte dos produtores, embora considerem nos rótulos dos produtos 

como sendo de Luffa cylindrica (sinonímia de L. aegyptiaca). De acordo com a identificação 

realizada nos três materiais coletados nesse trabalho (produtor A), foi constatada a espécie L. 

aegyptiaca. Já o produtor B, informou que cultiva a bucha japonesa, a qual possui fibras mais 

macias e sementes mais fáceis de serem retiradas, devido ao menor diâmetro dos lóculos 

seminíferos que nas demais. A espécie é cultivada o ano todo na propriedade do produtor A; já o 

produtor B estava sem plantio, pois possui um estoque de buchas armazenadas, prontas para serem 

embaladas e comercializadas. 

No solo da propriedade A, no período chuvoso, após a correção de acidez com a aplicação de 

200 g de calcário dolomítico por m², o pH de 4,0 é elevado para 5,5. A semeadura direta é feito no 

período chuvoso da região, que começa em dezembro e termina em maio, semeando 3 

sementes/cova. No período da estiagem, que se estende de junho a novembro, as mudas são 

formadas em bandejas de poliestireno expandido de 128 células, contento substrato preparado pelo 

produtor, semeando 1 semente/célula. Após 15 dias da semeadura, quando tiverem imitido duas a 

três folhas verdadeiras, as mudas são transplantadas para o local definitivo. Na propriedade B, a 

propagação é feita por mudas, no período chuvoso, utilizando tubetes de citros e semeando duas 

sementes/recipiente. Após duas semanas da semeadura, é feito o transplante e depois o desbaste. 

O espaçamento utilizado pelo produtor A é de 5 m x 5 m e pelo o produtor B é de 2,5 m x 4 

m, o mesmo utilizado entre estacas para o tutoramento, abrindo as covas próximas de cada estaca, 

para facilitar a entrada de máquinas roçadeiras. Para o produtor A, aos 90 dias da semeadura 

começa a colheita. 

A adubação utilizada para o cultivo das buchas vegetais pelo o produtor A é a mesma utilizada 

para o chuchu. No plantio são usados 3 kg de esterco de galinha e 150 g de NPK 4-14-8 por cova, 

trinta dias antes. Em cobertura, 100 g de NPK 10-10-10 por cova, após dois meses do plantio, no 

início da floração e frutificação, para manter as flores e frutos. O produtor B não utiliza adubação 

química apenas adubo orgânico: 10 litros de esterco de suíno por cova. 

O produtor A verificou que o consórcio entre as buchas e o chuchu foi benéfico, pois houve 

inibição dos ataques de ácaro ao chuchu, sendo que, provavelmente, as buchas ajam como 

repelente. Foi observado, ainda, que as raízes das buchas atraem os nematóides que atacavam o 
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chuchu, mas não ocasionando perdas na produtividade das buchas. No entanto, há necessidade de 

fazer uma investigação científica sobre o assunto. 

Para o controle de plantas daninhas são utilizadas capina manual pelo produtor A e mecânica 

pelo produtor B, antes e durante o cultivo, sempre que for necessário. Na propriedade do produtor A 

houve ataques de insetos, como percevejos e lagartas, sendo que algum ataca os frutos e na região 

afetada aparecem nódulos que acabam depreciando a qualidade das fibras. Não houve incidências 

de pragas ou doenças que afetassem a produção do produtor B. 

O produtor A faz também controle de brotações, cortando-as na base do caule para não 

ramificar pelo o chão. Outro trato cultural importante é a irrigação, que é feita na época da seca pelo 

produtor A. A estrutura para tutoramento, que o produtor A utiliza é o caramanhão ou latada; para a 

condução das plantas às estruturas até atingirem o arame, usam folhas de coqueiro ou hastes de 

quiabeiro; e a condução de brotos novos é feita pendurando os brotos no arame. 

Os frutos de buchas colhidos pelo produtor A não são senescentes (secos), o que, 

provavelmente, proporciona o prolongamento da produção, chegando até 10 meses. O ponto de 

colheita, indicado pelo produtor B, é quando a casca dos frutos está amarelecendo; frutos verdes 

apresentam dificuldade no descascamento e frutos secos mostram fibras sem a coloração ideal para 

a comercialização. O rendimento da produção, estimado do produtor A, é 4.600 unidades de buchas, 

por um período de dois meses, com tamanhos variados. A produção por planta é superior a 30 

unidades. O beneficiamento é feito pelos os próprios produtores, conforme sequência apresentada 

na Figura 1. 

O produtor A vende os seus produtos aos feirantes e artesão da Feira Livre da Avenida 

Eduardo Ribeiro, Feira da Banana, Manaus Moderna e Adolfo Lisboa. A Mp (margem do produtor) 

ou participação do produtor é calculada por Mp = Pp/Pv x 100, e a Mv (margem do varejista) ou 

participação do varejista é calculada por Mv = (Pv – Pp)/Pv x 100, onde Pp é a participação do 

produtor e a Pv é a participação do varejista. Para cada R$100,00 gastos pelo consumidor, o 

produtor recebe R$66,70 e o varejista recebe R$33,30. No entanto, esses cálculos obtêm somente o 

lucro bruto, conforme Tabela 1. 

No Mercado Adolfo Lisboa, a pesquisa foi realizada junto a três feirantes e foi constatado que 

a comercialização da espoja vegetal é realizada em bancas de plantas medicinais, sendo 

comercializadas duas espécies: a buchinha (Luffa operculata) e a bucha vegetal (L. aegyptiaca). A 

L. operculata é adquirida diretamente de ribeirinhos que, na época da vazante e seca (início de julho 

a início de novembro), a coletam e a embalam com casca em sacos de polímero, em quantidades de 

500 até 2.000 unidades, sendo assim vendidas a preços variando de R$30,00, R$50,00 e R$80,00; 

na época da enchente e cheia (dezembro a julho), o preço pode chegar a triplicar; no varejo, são 

colocadas cinco buchinhas com cascas, em sacos de meio quilo, e vendidas a preços variando entre 
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R$1,00 e R$2,00, sendo muito procurada para fins medicinais contra sinusite. A L. aegyptiaca foi 

encontrada em apenas duas bancas. Devido à falta de fornecedores no estado, importam o produto 

do Pará. O saco com oitenta unidades custa R$80,00, fora R$20,00 decorrentes às despesas de 

transporte (barco). Em uma bancam vendem três unidades por R$5,00 e na outra banca vendem de 

R$2,50 a unidade. A forma de apresentação do produto é a bucha inteira sem casca, sendo algumas 

embaladas em sacolas tipo rede. Conforme informações dos feirantes, as buchas vegetais são bem 

procuradas pelos turistas estrangeiros. 

Já na feira da Avenida Eduardo Ribeiro, que é destinada à comercialização de artesanato e 

comidas típicas aos domingos, foi verificada uma banca de produtos de higiene e perfumaria 

utilizando essências e óleos extraídos de vegetais, que utiliza a bucha vegetal na fabricação de 

sabonetes glicerinados, com várias essências (chocolate, maracujá, capim santo, chá verde, algas, 

etc.). Antes utilizavam esponja sintética, mas com a esponja vegetal ocorreu o aumento da procura 

pelos sabonetes. Adquirem, em média, 300 pedaços esponja vegetal de vários tamanhos (em torno 

de 35 cm), com preços variando de R$2,00 a R$3,00 (produtor A), o qual leva a esponja vegetal 

sem casca até o ateliê. Não há fornecimento regular e padronizado, por isso passaram a comprar 

também de São Paulo, pagando R$3,00 reais por metro de bucha (provavelmente a bucha-de-

metro), fora as taxas de transporte, pois o material chega por via aérea e se paga o frete por volume 

do produto. No entanto, a procura dos sabonetes é elevada, mesmo nos domingos de movimento 

mais fraco são vendidos cerca de 100 unidades, em quatro horas de feira, ao valor de R$6,00 cada. 

A venda no ateliê para revenda também aumenta as possibilidades de ganhos. 

Nas quatro grandes redes de supermercados de Manaus pesquisadas, foram encontradas 

esponjas vegetais em apenas uma rede. O produto é somente de uma marca, consistindo numa luva 

de banho formada de camadas simples de bucha e outra de tela, cortadas em formato oval de 16 x 

11 x 0,8 cm, sendo ambas unidas por costura parcial das bordas, de modo que a parte não costurada 

sirva para encaixe da mão de uma pessoa. O produto fica exposto no setor de perfumaria e higiene, 

próximo ao sabonete líquido, dispostos em quatro frentes lineares que ocupam 24 unidades cada, 

sendo o total de 96 unidades de esponjas vegetais, que equivalem duas caixas. O fornecimento é 

feito por uma distribuidora da cidade. A quantidade de compra é de cinco caixas por semana. No 

varejo, cada unidade de esponja vegetal é vendida ao preço por R$5,29, sendo o lucro do 

supermercado cerca de 55%. Nos estabelecimentos que não foram encontradas as esponjas vegetais, 

conforme informações de gerentes comerciais, não há fornecedores ou distribuições regulares do 

produto, que chegam a ficar mais de seis meses em falta, apesar da existência de demanda por parte 

de consumidores finais. 

Nas quatro grandes redes de farmácias e drogarias de Manaus, foram encontradas esponjas 

vegetais em dois estabelecimentos. Em uma, os produtos são vendidos por R$4,50 e são embalados 
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em caixa bem elaborada e ilustrada, com todas as informações sobre a espécie indicando o combate 

a celulite e ressaltando que é um produto que gera trabalho no interior do Estado do Amazonas 

(matéria prima fornecida pelo produtor B). Na outra, foram encontradas duas marcas de esponjas 

vegetais para banho, de apresentação, embalagem e preço diferenciados, conforme o grau de 

beneficiamento do produto, sendo uma vendida por R$3,50 e outra por R$9,90. Vendem, em média, 

seis unidades de esponjas a cada 15 dias e quando acaba o estoque ficam vários dias sem o produto. 

Em três grandes lojas de cosméticos da cidade, foram encontradas esponjas vegetais para 

banho em duas. Na primeira, foram encontradas cinco marcas, com diferentes formas de 

apresentação, embalagens e preços, que variam de R$2,75 a R$8,20. Estão expostas no setor de 

higiene, próximo ao sabonete líquido, ocupando 17 frentes lineares, com 36 unidades cada, 

possuindo o espaço maior do setor. A loja compra direto das empresas beneficiadoras das regiões 

Sul e Sudeste, adquirindo 36 unidades de cada marca e tipo, chegando ao total de 612 unidades por 

loja. O tempo de compra é determinado pela saída do produto e possuem uma grande rotatividade, 

pois são bem aceitos pelos clientes, sendo uns dos produtos mais vendidos na loja e o primeiro no 

setor. Na segunda, foi encontrada apenas uma marca de esponja vegetal. A periodicidade de compra 

do produto é semanal, sendo adquiridas 60 unidades, ocorrendo, às vezes, a falta do produto antes 

do término da semana. Não são comprados mais por falta de fornecedor e, muitas vezes, a loja fica 

sem as esponjas vegetais por seis meses. Os clientes ficam à procura do produto e, para se prevenir 

da falta, muitos deles compram mais de uma unidade. O preço de venda é de R$3,70 por unidade, 

não tendo lugar fixo de exposição na loja, pois, em qualquer espaço em que são postos, o produto é 

bem vendido. 

A produção comercial de buchas vegetais é recente no Estado do Amazonas. No entanto, os 

dois produtores encontrados, já estão inseridos no mercado, fazendo parte do setor primário e 

participando também dos setores secundário e terciário. Nesse processo, houve uma diminuição 

considerável no índice de intermediários, o que possibilitou um aumento nas margens ou 

participação dos envolvidos na comercialização e, por conseguinte, dos lucros. As espécies de 

buchas vegetais encontradas no mercado têm como principal utilização a fabricação de esponjas 

para banho, com exceção da L. operculata que é comercializada para usos medicinais, sendo que 

suas fibras são descartadas para outros fins. Não existe plantio comercial dessa espécie, apenas há 

uma exploração extrativista; assim, nas épocas de enchente e cheia das várzeas amazônicas, há falta 

e o encarecimento do produto. Os produtos comercializados no mercado de Manaus são 

encontrados em feiras livres, supermercados, farmácias, drogarias e lojas de cosméticos. Nas feiras 

a venda é pequena, já nas lojas de cosméticos a saída do produto é maior. Nos supermercados, a 

esponja vegetal concorre diretamente com as espojas sintéticas que possuem preços menores. Nas 

farmácias e drogarias, o produto é de baixa rotatividade, porém requer um trabalho de marketing 
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enfatizando o valor medicinal de suas fibras. Existe demanda e ainda há carência de produto no 

mercado local de buchas vegetais. 
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Figura 1. Etapas de beneficiamento da bucha vegetal adotadas por produtores do Estado do 

Amazonas, Brasil (diagram of the stages of processing bushing plant, producers of Amazonas State, 

Brazil). Brasil. Manaus. UFAM. 2009. 

 

Tabela 1. Dados da comercialização dos produtores de bucha vegetal do Estado do Amazonas, 

Brasil (data from the marketing producers of the bushings vegetable in the State of Amazonas, 

Brazil). Brasil. Manaus. UFAM. 2009.  

Produtor Apresentação Embalagem 
Tamanho 

(cm) 

Preço 

produtor 

(R$) 

Preço 

varejo 

(R$) 

Mp 

(%) 

Mv 

(%) 

B Simples; cortada Plástica/caixa 12,5 3,00 4,50 66,7 33,3 

A Simples; cortada Plástica 13 1,30 2,00 65 35 

A Simples; cortada Plástica 18 1,70 2,50 68 32 

A Simples; inteira Plástica 30 2,00 3,00 66,7 33.3 

Mp: margem do produtor; Mv: margem do varejista.  

Colheita e transporte dos frutos 

Retirada manual das cascas 
ca e sementes manualmente 

Imersão das buchas em água por 24 horas 

Lavagem das buchas 

Secagem das buchas ao sol e das sementes à sombra 

Armazenamento 


