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Açaí

Aproveitando a maré, antes mesmo de o sol nascer, milhares de ribeirinhos da Amazônia vão empalhar
suas rasas de açaí para vender nas grandes feiras. Quando o barco se aproxima do Ver-o-Peso, o vendedor
grita “sangue de vaca!”. Você vai ver os compradores correndo para os barcos, metendo suas unhas nos
frutos para verificar se são de boa qualidade. “Sangue de vaca” é o açaí carnudo, cor de vinho e fresquinho.
Com 6 meses de idade, as crianças já tomam “vinho” de açaí. Segundo um feirante: “Os intestinos dos
paraenses já estão acostumados a tomar açaí”.

O açaizeiro é uma palmeira da Amazônia Oriental. É nativo do Pará, com maior ocorrência no estuário
do rio Amazonas onde ocupa uma área de 10.000 km2.1 Ocorre também no Amapá, Amazonas, Maranhão,
Guianas e Venezuela. Os açaizais densos ocorrem naturalmente em áreas de várzea e igapó. Pássaros,
macacos, pessoas e água são os responsáveis pela dispersão das sementes de açaí. O açaizeiro cresce
melhor em áreas abertas com abundância de sol para o desenvolvimento dos frutos e nos solos bem drenados.
As palmeiras chegam a alcançar mais de 25 metros, com troncos de 9 a 16 centímetros de diâmetro,
possuindo em média de 4 a 9 filhos que formam uma touceira.

Açaí
Euterpe oleracea Mart.

Eduardo Brondizio

Patricia Shanley
Nathan Vogt

 Margaret Cymerys
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média de 120 kg
de frutos por

palmeira por safra

J F M A M J J A S O N D

Flores e frutos ocorrem durante todo o ano, mas a maior abundância de frutos ocorre na estação seca,
entre julho e dezembro. O açaí frutifica em diferentes épocas do ano na Amazônia, por isso, na entressafra os
frutos vendidos no mercado de Belém vêm do Amapá, conservados no gelo. Quando o açaí amadurece, a
frutinha fica preta e dura.

ECOLOGIA

Época de flor e fruto

No estuário do rio Amazonas encontram-se açaizais na várzea com cerca de 300 a 400 touceiras por
hectare. Densidades de 100 a 200 touceiras por hectare são comuns em áreas de solo pobre. Em um
município da Ilha do Marajó, o número de touceiras em floresta não manejada variou entre 128 e 208 por
hectare.2

Durante os dias de pico cerca de 10 a 20 mil rasas chegam à Feira do Açaí.3

O Pará é o maior produtor de “vinho” de açaí; só em 1997 produziu mais de 1 milhão
de litros.4 Um açaizeiro produz 4 a 8 cachos por ano. Cada cacho pesa 4 quilos de
fruto, e 1 touceira produz cerca de 120 quilos de fruto por safra. Na ilha das Onças,
onde ribeirinhos manejam açaí para os mercados de Belém, a produção média é de
1.158 quilos por hectare por ano. Em açaizais manejados com capina e poda dos
filhos, a produção por hectare pode chegar a 10.000 ou 12.000 quilos por ano, na terra
firme, e até 15.000 quilos na várzea.1 Mas cuidado com o açaí “parau”, ele não rende
muito porque muitos frutos ainda estão verdes.

Densidade

300 touceiras
por hectare

1.500 touceiras
por alqueire

Produção
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USO

Fruto: “vinho”, polpa congelada,  sorvete,  chopp,  picolé, açaí em pó,  geléia, bolo,
mingau, corante, bombom.

Palmito: comido fresco ou enlatado. Com a extração industrial do palmito de açaí, a abundância
da fruta tem diminuído.

Palha: casa, cesto, tapete, abanador, peconha, adubo, ração animal. O coaratá (que cobre o
cacho) também serve para as crianças fazerem um barco de brinquedo e como rede para bebês.

Caroço: adubo e, quando secos, para fazer colares e pulseiras.

Estipe (tronco): construções rurais como ripas e caibros.

Raiz nova: chá para verminoses.

Cacho: adubo, vassoura de quintal, e, queimado, serve como repelente.

VALOR ECONÔMICO

De manhã bem cedinho, entre 70 e 120 vendedores chegam à Feira do Açaí,
em Belém. Logo depois chegam os compradores e, por volta das 8 da manhã,
todo o açaí já foi vendido. Adivinhe quantas barracas de açaí foram encontradas
nos 21 bairros de Belém 10 anos atrás? Mais de 2.000! Imagine quantas existem
atualmente. A maior parte do açaí consumido em Belém é produzida em várias
ilhas, como no Marajó e no Acará. Em 2008 no mercado de Belém, o litro do açaí foi
vendido a R$ 3,00 o fino, R$ 5,00 o médio e R$ 7,00 o grosso. Na época de pouca
oferta do fruto o litro chegou a ser vendido por R$ 15,00.  Até as sementes estão
sendo vendidas, o preço das não beneficiadas custaram R$ 20,00 o milheiro e das
beneficiadas 100 unidades custaram R$ 3,00. Os artesanatos variaram de preço,
custando o brinco ou pulseira R$ 5,00  e o cordão até R$ 20,00.  Em Belém, em
março de 2004, 1 rasa de açaí (2 latas ou 14 quilos) foi vendida por R$ 30. Veja como o preço subiu nestes
últimos anos: em 1995, 1 rasa era vendida por R$ 5,50, já em 1998 atingia R$ 18. Em 2006, no Brasil, foram
comercializadas mais de 101 mil toneladas do fruto, gerando aproximadamente 103 milhões de reais.5

Segundo dados do Dieese/PA, em fevereiro de 2004, 1 litro de açaí custou em,  Belém,
R$ 2, o fino; R$ 4,30, o médio; R$ 7,10, o grosso; e R$ 7,70, o papa. Os amapaenses também gostam
bastante de açaí. Em Macapá, as pessoas consomem entre 27 e 34 mil litros por dia e o comércio do açaí
produz mais de 18 milhões de reais por ano.6  Em Belém o consumo aumentou de 90 000 litros por dia no final
dos anos 80 para um valor estimado em 400 000 litros por dia no final dos anos 90. 7 Você também pode
comprar a polpa congelada por R$ 8 em Belém. No Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, 1 quilo de
polpa de açaí custa US$ 12 (R$ 31). E sabe de onde ela vem? Da Cooperativa Agrícola de Tomé-açu-CAMTA,
no Pará.

O palmito de açaí também gera renda. Em 1996, mais de 86 toneladas foram produzidas, gerando um
valor de mais de 13 milhões de dólares.8 A maior parte do palmito de açaí ainda é extraída de maneira predatória;
no entanto, já existem comunidades que conseguiram manejar a espécie para produzir fruto e palmito.
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Cientistas aprendem com os caboclos
Mário Jardim

Açaí preto, roxo, tinga, espada, malhado e branco. Você conhece todos esses tipos?
Enquanto os cientistas têm apenas 1 nome para o açaí, os ribeirinhos já distinguem
todas essas variedades. O preto ou roxo é considerado o mais comum, e os outros são
diferenciados pelas características dos frutos e das árvores. Hoje, alguns cientistas têm
apreciado esse conhecimento local e estão chamando essas diferenças de
“etnovariedades”.9

Quantos palmitos 1 lata contém?
Nos anos 1970, quando a indústria de palmito começou na Amazônia, a

exploração foi muito intensa, destruindo os açaizais e deixando as pessoas
sem o “vinho” de açaí. Em seguida, o comércio do fruto aumentou e o Ibama
fez uma lei, em 1978, que só permite o corte do açaí manejado. Hoje, dá para
ganhar muito mais extraindo o fruto de açaizais próximos das cidades. O
palmito está sendo tirado dos açaizais mais distantes, mas ainda existem
casos de exploração ilegal de palmito.

Em açaizais manejados para a colheita do palmito, a cada 4 anos são produzidos mais de 700 palmitos
grandes por hectare, o que corresponde a 190 quilos por hectare por colheita. O palmito pode ser colhido
várias vezes da mesma planta, já que a palmeira de açaí forma touceiras de várias estipes. Assim, o palmito
pode ser retirado sem matar uma única árvore. Porém, tirar muito palmito diminui o número do valioso fruto
dessa palmeira.

Você sabe se o palmito enlatado que você tem em casa é ou não manejado? Uma técnica simples foi
desenvolvida para monitorar a pressão da exploração na palmeira de açaí: basta contar o número de palmitos
em 1 lata do produto. Quando há mais de 17 pedaços de palmito em 1 lata de 1 quilo, isso indica que a
extração não foi manejada.10

Domingo alegre do açaí

Quando a safra de açaí é intensa, algumas
cidades do interior da Amazônia Oriental, como
Abaetetuba, Cametá e Moções realizam o festival do
açaí aos domingos, com competições do tipo: maior
variedade de comidas feitas com açaí, maior e
menor cacho, quem toma mais “vinho”, maior cuia
de açaí e danças folclóricas. Nessa festa, todo mundo
anda pelas ruas com os lábios manchados de açaí.
O açaí já inspirou até música: “...És a planta que
alimenta a paixão de nosso povo...”
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Remédio do sumo do palmito
Se alguém sofre um acidente na mata: corte, bata e esprema o sumo do palmito

do açaizeiro e ponha em cima do machucado. Ele ajuda a estancar o sangue.

Atenção orquidófilos!
Quem cultiva orquídeas ou plantas ornamentais pode aprender com os

experimentos do João Batista da Silva, um orquidófilo do Museu Goeldi. Ele
descobriu que usar caroços de açaí como adubo funciona muito bem. Para
fazer o adubo: junte, lave e ferva (para não germinar) os caroços de açaí e
seque-os antes de usar. Se você quiser experimentar, alguns carroceiros
vendem adubo de açaí de porta em porta.

Lenda do açaí
Há muito tempo atrás, uma tribo indígena no Pará começou a ficar sem comida. Para

diminuir o sofrimento de seu povo, o cacique mandou matar todas a crianças, inclusive a
de Iaçá, sua filha. Iaçá ficou muito triste e, andando pela mata, viu a imagem de sua filha
perto de uma palmeira. O cacique foi atrás de Iaçá e a encontrou abraçada na planta que
estava cheia de pequenos frutos pretos. O cacique preparou um “vinho” com aquela fruta
e levou para sua tribo para matar a fome. Para homenagear a palmeira que até hoje alimenta
seu povo, o cacique inverteu o nome de sua filha e chamou a palmeira de açaí.

CAÇA

O açaí é importante na dieta de muitos mamíferos e pássaros como tucano, inhambu, aracuã, macaco-
prego, macaco-aranha, anta, veado, catitu e cutia. Jacu também gosta dos frutos e das folhas do açaizeiro.
Pessoas da tribo dos índios Kayapó deixam açaí nas roças em pousio para alimentar a caça. Os peixes e
tartarugas também gostam de açaí.
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NUTRIÇÃO

Os paraenses não sobrevivem sem o “vinho” de açaí. A mesa pode
ter carne assada, salada, peixe ou churrasco, mas sem o açaí deixa de
ser uma mesa paraense. Em algumas comunidades da Amazônia, as
pessoas podem ter o consumo de até 42% da alimentação vir do açaí. 11

No ano de 1990, foi estimado que em média uma pessoa consumiu 60
litros de açaí por ano.6 Se não tiver açaí, não enche a barriga. Algumas
pessoas em Belém chegam a tomar até 2 litros de açaí por dia. É estimado
que em torno de 180 mil toneladas de açaí são consumidas anualmente na cidade. A polpa de açaí tem um
elevado valor calórico, com até 247 calorias por 100 gramas de polpa. Um estudo no laboratório mostrou que
extrato oriundo do açaí, combateu 86% das células cancerígenas de leucemia. Esses efeitos ainda não
foram testados em humanos.12

Os ribeirinhos acreditam que faz mal comer açaí com leite, cachaça e frutas como cupuaçu, manga,
cacau e melancia. Cientistas confirmam que as frutas ácidas e açaí não combinam muito bem. A polpa de
açaí já virou moda nas academias de ginástica no Sul do Brasil. Os atletas gostam da polpa batida com
xarope de guaraná e aveia, para dar força e energia. Dona Maria é uma das pessoas em Belém que exporta
polpa de açaí congelada. Ela conta que, em 1980, mandou 50 quilos de polpa para uma lanchonete no Rio de
Janeiro. Vinte anos depois ela já mandava 800 toneladas por ano para diferentes cidades no Brasil.

O sabor único do açaí chegou em Nova York e Los Angeles, nos Estados Unidos, e está sendo usado
como fortificante e alimento saudável. Comunidades do Baixo Tocantins estimam que nos próximos anos
estarão fornecendo 5 mil toneladas de açaí orgânico por ano para exportação.
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Nos anos 60 quando as famílias
vieram de áreas rurais para cidade
trouxeram também os seus hábitos
culturais e suas preferências por frutos de
açaí. A demanda do fruto vem crescendo
nos últimos 40 anos.13 Além de contribuir
para a continuidade da cultura e hábitos
alimentares, o fruto do açaí ainda é um
alimento acessível às pessoas de baixa
renda.14 O “vinho” de açaí é rico em cálcio,
ferro, fósforo e vitamina B1. O nível de
vitamina A no açaí é bem maior que em
outras frutas tropicais. Cem gramas de
polpa de açaí contêm 2 gramas de proteína;
12,2 gramas de lipídios; 11,8 miligramas de
ferro; 0,36 miligrama de vitamina B1 e 9
miligramas de vitamina C.15

Gostoso e nutritivo

germinação
30 a 40 dias

crescimento
5 metros por ano

produção
4 anos

MANEJO

Fatos nutricionais do açaí

Quantidade por 100 g % do valor diário*

 Calorias 130 45%

 Total de gordura 4g 6%

  Gordura saturada 1g -

  Omega 6 429g -

  Omega 9 1785g -

 Colesterol 0mg 0%

 Sódio 73mg 2%

  Total de carboidrato 20g 6%

  Fibra 3,5g 14%

  Açúcares 13g -

  Proteína 2g -

* O valor diário é baseado numa dieta de 2.000 calorias

O açaizeiro regenera facilmente na várzea do estuário do rio Amazonas, onde os caroços são
espalhados por pessoas, animais e água.16 Na terra firme, a palmeira é cultivada por mudas. As sementes
germinam rapidamente, em 30 a 40 dias em boas condições de umidade. Entre 4 ou 5 meses, as mudas já
estão prontas para serem plantadas (com 30 centímetros de altura). Em ambiente natural, a quantidade de
sementes que germinam é quase sempre menor que 50%. A luz é o principal fator para o bom crescimento
da planta.

Em açaizais manejados, o número de filhos é reduzido para aproveitar os palmitos e aumentar a
produção de frutos.16 Corte os troncos velhos, que são muito altos, para colher os frutos e, dos filhos novos,
retire os palmitos tenros. Deixe os troncos médios produtivos e não-produtivos. Além disso, corte os cipós e
árvores vizinhas com galhos de 10 a 15 metros de altura para que não interfiram nas copas dos açaizeiros
adultos. Mas não jogue a palhada fora, pois ela pode ser um bom adubo para os açaizeiros.16

O nível de proteína que o açaí possui é semelhante ao do leite de gado.

O palmito de açaí tem poucas calorias, mas é uma boa fonte de minerais, possuindo sódio, potássio,
manganês, ferro, fósforo, cobre e silício.
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Um fruto pequeno faz uma grande onda

Quando famílias rurais começaram a estabelecer residências urbanas em
cidades como Belém e Macapá em grande número nos anos 60, trouxeram
com elas seus hábitos alimentares e suas preferências culturais pela fruta do
açaí, criando uma demanda que vem crescendo durante os últimos 40 anos.
Além do valor nutricional e preço acessível, a fruta do açaí representa uma
forma de continuidade cultural na preferência alimentar regional, sendo
particularmente uma fonte calórica fundamental para residentes urbanos de
renda baixa. A demanda regional e o crescente desejo nacional e internacional
pela a fruta do açaí depois de 1990 têm afetado o meio ambiente e as
populações do estuário Amazônico de varias maneiras.

Visto do céu, as áreas inudadas do estuário Amazônico aparecem como um
cobertor contínuo de florestas homogêneas, ás vezes confundida com florestas
primarias. Da terra, as paisagens da floresta revelam os legados de booms
econômicos passados, com áreas extensas dominadas com agro-silvicultura
da palmeira do açaí manejadas intensivamente, um processo que alguns
chamam a 'açaização' do estuário. Vistos de perto, nós vemos sítios de açaí
claramente definidos onde os produtores cuidadosos trabalham em pedaços de floresta não manejada (que
produzem uma média de 1.400 kg/ha/ano, ou 200 touceiras do açaí por hectare) e intensificam a produção de
tal maneira que a produtividade pode chegar a 12.000 kg/ha/ano, ou 1.200 touceiras por hectare! Embora a
produtividade varie de ano a ano, essas áreas de manejo intensivo vem se espalhando pela região nas
últimas décadas e forma hoje o sistema de uso da terra dominante e mais importante da região, todo feito
praticamente sem fundo externo ou participação de agentes de extensão rural e agencias governamentais!

Nos anos 90, o açaí atraiu a atenção de companhias de alimentos e complementos nutricionais que viram o
potencial de uma bebida energética e saudável nos mercados nacionais e internacionais, onde produtos
associados com responsabilidade social e ambiental são considerados da moda e podem alcançar preços
surpreendentes. Por exemplo, existem comprimidos e suplementos vitamínicos de açaí que reivindicam
benefícios enormes a saúde e mesmo o antienvelhecimento que podem alcançar preços de até US$50 por
frasco. Enfim, a combinação de consumo nacional e internacional e a demanda urbana regional por açaí
como uma comida básica aumentou a demanda e as oportunidades econômicas de tal maneira que hoje o
açaí e' produzido por toda a Amazônia e já se espalha para outros estados do Brasil e possivelmente países
vizinhos.

Irònicamente, as companhias nacionais e internacionais que entraram na economia do açaí depois dos anos
90 e a mídia em geral costumam referir aos seus produtores como extrativistas, dando a impressão que o
açaí é extraído de florestas nativas sem a participação destes na produção.  As companhias acreditam
freqüentemente que precisam ensinar os produtores ribeirinhos na intensificação da produção. Enquanto na
realidade, os sistemas de produção que estão sendo desenvolvidos e implantados por companhias e mesmo
instituições governamentais vieram e cresceram a partir das técnicas desenvolvidas por produtores ribeirinhos
locais e seus sistemas de manejo e plantios agroflorestais. Outros tipos de assistência que poderiam ajudar
na produção de açaí e outros produtos e na sua comercialização raramente chegam a estes.
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Técnicas de manejo de açaí

Faltou açaí! Não se preocupe, para desfrutar o delicioso sabor do açaí o ano inteiro, é possível fazer
algumas de suas plantas produzirem na entressafra. Para isso, basta tirar as flores quando ainda estão
novas. Assim, você consegue mudar a época do pico de frutificação.

Os frutos do açaizeiro duram somente de 36 a 48 horas sem refrigeração. Portanto, em áreas
afastadas onde não se pode vender os frutos, o manejo para o palmito é importante. Para não prejudicar os
açaizeiros, recomenda-se a colheita de 3 palmitos por touceira de palmeiras grandes (10 centímetros de
DAP) a cada 3 ou 5 anos.

 Técnicas regionais de manejo e plantação como os chamados "roçados de várzea," baseados em uma
seqüência de consórcios de culturas anuais e perenes representam sistemas de produção agronomicamente
sofisticados que formam florestas produtivas com alta biodiversidade que com o tempo se misturam a florestas
nativas, tornando-se assim quase invisíveis. É justo dizer que as iniciativas e os esforços dos produtores
ribeirinhos para intensificar a produção desde os anos 70 são responsáveis pela importância atual de açaí no
mercado. Alem disto eles mostram como intensificar a produção sem desmatamento, na verdade propiciando
uma transição florestal em toda a região estuarina. Foi o conhecimento e a dedicação destes "agricultores da
floresta" que permitiram que a produção atingisse os seus níveis atuais de oferta aos mercados nacionais e
internacionais.

Porém, com a expansão e industrialização do açaí estes mesmos produtores são os que recebem uma
proporção cada vez menor desta crescente e enorme economia. A historia do fruto do açaí e seus produtores
dão uma lição importante para o desenvolvimento sustentado da Amazônia. É possível valorizar a floresta e
produzir a partir do aprimoramento de técnicas locais, mas não basta exportar o fruto em natura para gerar
desenvolvimento local. A região precisa de uma "economia de transformação" onde o valor do fruto (e outros
produtos) possa ser agregado localmente. Incentivo a uma economia transformativa poderia ajudar a aumentar
o retorno econômico para aqueles que produzem alem de fomentar a criação de empresas na e da região e
criar empregos para a população. Isto ajudaria também aumentar a renda dos municípios que hoje praticamente
não recebem retorno econômico de suas produções florestais e de recursos naturais para que ofereça os
serviços necessários à população regional.
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