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APRESENTACÃO ., 

Dentro da abundância dos recursos florestais da Ama 

zônia. sobressaem-se algumas espécies. pelas suas potencialidades 

seja como fonte supridoras de matérias-primas para o setor indus 

trial, como produtoras de alimentos, sobretudo ao homem. Entre es 

tas Últimas, o açaizeiro regional de há muito representa signific~ 

ti~a impor~a,1cia como produtora de frutos que geram o "vinho de a 

çaf", tradicional iguaria de alimentação nortista, sobretudo na 

faixa do estuário do Rio Amazonas. 

A partir do início da década anterior a importância 

daquela es~~cie vegetal foi sensivelmante ampliada, pela sua util! 

za~ão em grande escala como produtora de palmito, fazendo com que 

a região passasse. em curto espaço de tempo, a se constituir na 

m~ior fornecedora do produto do Pais. 

Deste modo, reunindo as ainda escassas informações 

disponíveis sobre o assunto, tanto no seu aspecto exploratório e 

agronômico como industrial e econômico, com á colaboração de téc 

nicos e empresários regionais no fornecimento de dados e sugestões. 

foi elaborado o presente trabalho enfocando sobretudo os aspectos 

mais imediatos de interesse ao desenvolvimento regional. 

-------.,.-.----- ...•..•. -----·------------· 



ASPECTOS ECONÔMICOS DO ACAIZEIRO 
J 

RESUMO:- são apresentadas as possibilidades de aproveitamento do~ 

çaizeiro, detendo-se posteriormente, especificamente, sobre o pa! 

mito da especie, discorrendo sobre o seu processo de pro~ução, com 

indicações de manejo da ãrea explorada, atravês de roteiro da evo 

lução dos trabalhos. São abordadas ainda as escassas pesquisas que 

foram e são desenvolvidas com a espécie, ·sendo analisada também, a 

situação do mercado consumidor, com ênfase no mercado externo,prin 

cipal demandante da produção regional. 

1. INTRODUCAO ., 

A exploração indiscriminada do palmito no suldo País 

causou grande devastação e fez com que as indústrias ali instala 

das procurassem, em virtude da exaustão das fontes de matéria-pr1 

ma, a Região Amazônica, em busca de novas fontes, representadas p~ 

las grandes concentrações da palmeira denominada vulgarmente de A 

çaizeiro (Euterpe olerácea, Mart), espécie tipicamente silvestre e 

fazendo parte da vegetação florística das matas de terra firme. var 

zea e igapó. localizadas no estuário amazônico. 

O Estuário Amazônico, desde antão, passou a ser. i~ 

dubitavelmente. o maior fornecedor de palmito do Brasil e continua 

rã •ad perpetuam" desde que sejan adotados tratos silviculturdis ad~ 

quados para que a exploração do palmito possa ser feita de maneira 

contínua sem causar a ext1nção das reservas naturais da matérierpri 

ma. 

Trata-se de um produto de características especiais, 

uma vez que, apesar de acessível sobretudo na forma "in natura" a 

populaç;o regional, a baixo custo, a falta de hábito de consumo de 

-~-.-~".':':'" --,- 



2. 

termina uma demanda interna reduzida, fazendo com que o grande v~ 

lume da produção seja destinado ao mercado externo, aparacendo na 

pauta de exportações regionais com significativa participavão e com 

perspectivas favoráveis. comparijtivamente aos produtos tradicional 

mente exportados pela região amazônica. 

O QUADRO Ia seguir mostra o Índice de evolução do 

valor das exportações dos principais produtos do Estado do Pará p~ 

ra o período de 1971/1980, mostrando a importância econômica que a 

oferta brasileira apresenta atualmente, exigindo, portanto.medidas 

de políticas. sejam de curto ou de médio prazo, tendo em vista toE 

nar o palmito do açaizeiro um produto mais competitivo e aprovei 

tar melhor suas possibilidades no mercado externo. 

-· . -- - ..;.-.- . ":;lf!JI./- _, -- ': 
... "' 



QUADRO I 

VALOR DAS EXPORTAÇÕES DOS PRINCIPAIS PRODUTOS DO ESTADO DO PARA - 1971-1980 
1 
,( 

Preços Constantes de 1977 - Cr$ 1.000 

A N O S CACAU 
(AMENOOAS) 

(A) 

PALMITO 
C B J 

CASTANHA 
( c J 

PIMENTA : TOTAL EXPORTADO 
CD) : CE) 

1971 52.281,61 1.522.756,50 2.682.216,40 

1972 103.469,04 

1973 208.531,00 

1974 442.339,40 

1975 620.629,92 

1976 1.664.713,BO 

1977 7.293.400,00 

1978 9.261.595,40 

1979 

59.174.08 

216.262,66 

326.930,10 

1.723.399.00 

2.343,044,50 

8,334.055,80 

18.993.940,00 

23,316.025,00 

1.048.004,20 

2.051.567,40 

2.203.642,70 

2.891.399,30 

5.401.643,40 

9.795.199,20 

30.026.510,00 

48.316.755,00 

2.724.845,00 92.141.796,00 )73.371.240,00 

1,889.771,90 4.261.071.00 

3,144.082,70 5.863.186,50 

6.276.842,80 11.333.961,00 

10.492,632,00 18.657.950,0G 

22.961.067,00 42.755.056,00 

51,217.910,00 107.531.750,üO 

133.564.630,00 94.250.638,00 

234.151.090,00 502.368.970,00 

1980 127.483.920,00 524.110.640,00 385.526.130,00 1.037.124.200,00 2.074.244.900,00 

FONTE:- Banco do Brasil S.A. - Agência Centro de Belém(PAJ - Carteira de Comércio Exte 
rior - CACEX. - Ano Base - 1971. 

--------- ·-···-·--·- -·---~ ·- --------~-· --·-- - ------- _,t-1.u.1. _ _.1,"1,1. _ ___:__!f_: 
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2. APROVEITAMENTO DO ACAIZEIRO - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E INDUSTRIAIS. 
' 

Os estudos já realizados têm demonstrado que na Amazô 

nia existem •maciços de açaizeiros" (Euterpe oZeráaea, Mart.J que 

submetidos a um manejo racional possibilitam uma exploração contí 

nua e permanente. 

Ultimamente, sobretudo a partir de 1968, atribui-se 

grande importância ao nosso açaizeira, em função da nova forma de 

aproveitamento da espécie, como fonte de matéria-prima oara fabri 
• 

cação do "palmito". Com a instalação da primeira indústria em Bar 

carena (Estado do Pará), cujo objetivo era o de produzir e embalar 

o palmito do açaí para exportação, novas indústrias foram surgin 

do, face à dinâmica de se produzir um bem que apresentava grandes 

possibilidades de exportação. com alto valor unitário no mercado 

externo, além dos benefícios fiscais atribuídos às exportações. 

A finalidade tradicional atribuida ao açaizeiro (E~ 

terpe oierácea, Mart.J unicamente como fonte para extração do "vi 

nho da aça!n está hoje superada, face ao interesse despertado p~ 

los recentes estudos, que demonstraram excelentes oportunidades p~ 

ra o seu aproveitamento integral nas indústrias alimentícias.de ce 

lulose e papel. Pela concentração significativa de palmeiras exi~ 

tentes na região e relativa facilidade de extração, a espécie pe~ 

mite. à indústria instalada na área, um abastecimento seguro e fá 

cil. -a um custo relativamente baixo de matéria-prima e de transpo~ 

te. 

2.1. PRODUÇ~O DO SUCO (Vinho do AçaÍ) 

O fruto do ~ açai, com peso médio de l-l/2g, e umidaoe 

de 25%, i utiltzado no preparo do "vinha de açaf», que consiste oa 

~-- ..•. -------__,,,,...-.-----~--~------ ------·-,-- ••• # ••• -~ ••••• -- ? ••• ~ cu ------~,· 
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6. 

extração. por atrito. da polpa e casca do fruto. por despolpamento 

manual ou mecânico após o mesmo ser imerso em água morna du~antelO 

a 15 minutos, tendo como produto resultante um vinho de coloração 

violácea. apresentando consistência variada, sendo o mesmo recolh~ 

do em um alguidar. A qualidade do vinho de a~a! é medida em função 

da diluição do suco. sendo comumenta encontrado no comércio sob as 

seguintes concentrações: grosso. médio e aguado. 

O vinho do aça! é um alimento substancial energético, . 
contendo vitaminas B1 e A e seu consumo pode ser feito acompanhado 

de açúcar. farinha de mandioca, tapioca, carne de sol, peixe e ca 

marão fritos, como-também pode ser consumido azedo, sob a forma de 

mingau. 

Sua preparação B feita em horário próximo do almoço 
- devido alta deteriorabilidada, também pelo fato da nao so sua como 

grande maioria de seus consumidores possuir baixa renda e, portan- 

to, - dispor de geladeiras, conservá-lo maior período nao para por 

de tempo e, havendo demora no seu consumo, tem suas 

organolépticas alteradas. 

propriedades 

Para conseguir a preservaçao dessas propriedades, v~ 
sanda a produção de sorvetes, tentativas bem sucedidas. foram a~ 

cançadas. mediante a conserv~ção do suco "concentrado" à temperatu 
o 

ra de -40 e. 

Das análises realizadas, constata-se que o suco do 

a~aí é um produto alimentício cujo valor energético, segundo Cha- 

ves e Pechnick. é de 80 calorias por 100 gramas. afirmando ser 

superior ao leite, com um teor de glucÍdios duas vazes maior 

cálcio, fQsforo e ferro não desprezíveis. 

e de 

Segundo CALZAVARA (1~72), em 1970 já existiam em Be 

l~m(PA) c~rca de 576 máquinas el~+~icds empregadas na obtenç~o do 



FLUXOGRAMA 1 - FABRICAÇÃO DO SUCO (VINHO) DE AÇAf 7. 

a) PROCESSAMENTO INDUSTRIAL 

RECEPÇÃO DO FRUTO 

LAVAGEM 

GUA-OUENTE 

DESPOLPAMENTO 

FINISHER 

ADUBAÇÃO ORGÂNICA 
BAGAÇ 

RESFRIAMENTO 

ESTOCAGEM 

SORVETE 

PROCESSAMENTO 

PICOL 

b~ PROCESSAMENTO CASEIRO 

RECEPÇÃO DO FRUTO 

LAVAGEM 

ÀGUA-OUENTE 

DESPOLPAMENTO 

SEMENTE POLPA 

DECOMPOSIÇÃO COMERCIALIZAÇÃO 

ADUBAÇAO ORGANICA 



b. 

Mvinho de aça!". A "RASA" é uma medida padronizada no mercado locaL 

com capacidade igual a duas latas de querozene ou de gasolina. co~ 

portando cerca de 15kg de frutos de açaí. Dependendo da época do 

ano. do tempo que leva da colheita ao beneficiamento e da origem 

dos frutos. pode-se obter por lata em média cerca de 6 a B litros 

de "vinho". Considerando que uma máquina beneficia em média 15 la 

tas por dia, ter-se-ia uma produção diária em torno de 90 a 120 11 

tros de "vinho". Nesse sentido, em função das máquinas existentes. 

estima-se que o fornecimento de "vinho" de açaí para consumo na ci 

dada de Belém seja superior a 51.800 litros diários. 

Embora desconhecendo-se o numero atual das amassadei 

ras elétricas. pela oscilações da matéria-prima no mercado, supoe 

se que tenha havido uma expansão destas a partir de 1970 o que pr~ 

vacaria maior oferta do produto no mercado de Belém. pela dissemi 

nação dessas máquinas pelos diversos bairros s subúrbios da capi 

tal. dada a grande procura por essa "bebida". 

2 • 2 • P R O D U ÇÃD DE ó L E O 

Apesar de que com tecnologia disponível. o rendime~ 

to de Óleo do fruto do açaí é extremamente reduzido. a princípio ' 

sem viabilidade econômica, não deve passar sem um registru essa e~ 

racterística da espécie. qual seja, a de produzir Óleo, como mos- 

tra o trabalho apresentado por PESCE (1941). onde cita as pesqui- 

sas efetuadas pelo úr. BRET. com as seguintes constantes químicas: 

o 
Densidade a 15 C 

Index de saponificação 

Index de iodo 

0,9880 

123,7 

70 

Acidez 10,2% 

Trata-se de um Óleo de cor verde escura e cheiro po~ 



9. 

co·agradável. provavelmente em função da falta de refinação, sendo 

necess~rios cerca de 100kg de frutos para produçio de ~m litro de 

Óleo. 

2.3. APROVEITAMENTO DO ESTIPE PARA CELULOSE 

O abate das palmeiras para extração do palmito, como 

é feito nos moldes atuais, acarreta um grande desperdício do esti 

pe do açaizeiro que. não sendo ainda aproveitado, é simplesmente 

abandonado nas áreas de ocorrência, perdendo-se grande quantidade 

de material que podaria ser utilizado na indústria de papel, dada 

a expressividade de seu volume e o conhecimento tecnológico já e 

xistente sobre a potencialidade da espécie como matéria-prima na 

fabricação de vários tipos de papel. 

A integração~ portanto, do processo expluratório de 

palmito ao aproveitamento do estipe, asseguraria à indústria de pa . - 
pel um abastecimento fácil e de baixo custo da matéria-prima, além 

de possibilitar nova fonte de renda para o extrator. Ademais, o a 

çaizeiro possui a vantagem de grande perfilhação. o que reduz as 

necessidades de reflorestamento, por apresentar uma alta concentra 

ção de estipe por área, a qual, bem manejada, pode assegurar o a 

bastscimento constante de matéria-prima à indústria. 

A tecnologia para a utilização do estipe do açaizei 

ro é recente, com resultados, apesar de ainda obtidos em escala la 

boratorial, altamente satisfatórios, de acordo com estudos desen 

volvidos pelo Instituto Nacional de Tecnologia (INT), 

de Pesquisas Tecnológicas (IPTJ. 
e Instituto 

Além das vantagens da grande disponibilidade deste in 

sumo o açaizeiro apresenta excelente celulose, por possuir fibra 

longa variando de 1,6rrrn a 5,2nm, tendo como média 3, 2mm, 

características quanto à sua resistência, permitindo 

e excelentes 

a confecçao 

de papel " kraft "de primeira qualidade, uma vez que sua celulo 
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se é semelhante ã produzida pelos pinheiros e eucaliptos, 

aos aspactos ~e resist~ncia ~ ruptura, 

quanto 

D rendimento em celulose observado em laboratório é 
bastante alto, sendo para miolo de papel corrugado da ordem de 56% 

e para papel •kraft" de 50%, o que lhe assegura uma posição priv! 

legiada dentre as matérias-primas para a produção de ~~lulose e pa 

pel. 

O peso disponível do estips para a fabricação do p~ 

p e I. é de 22,5kg por indiv!duo, correspondentes em palmeiras culti 

vadas de 4 a 5 anos, a 50 quilos de madeira, com densidade de 0,45. 

As fibras celulÕsicas serão 60% desses 22.5Kg ou 13,Skg/estipe. 

2.4. PRODUÇÃO DE PALMITO 

Palmito é a parte cilíndrica localizada na extremida 

de superior do astipe, envolvido pela bainha das folhas. E conheci 
~ 

do botanicamente como gema apical, responsável pelo dessnvolvimen 

to das palmeiras, representado pelo conjunto de bainhas das folha~ 

sm cujo centro encontramos a parte comestível. o verdadeiro palmito. 

Cada palmito de palmeira adulta. após sua separaçao 

do estipe e das falhas, mede cerca de um metro de comprimento com 

peso médio de quatro quilos. abrangendo os envoltórios que só po~ 

teriormente, na indústria~ serão retirados e as extremidades - nao 

comestíveis, A conservação dos envoltórios prende-se a necessidade 

de dar ma~or proteção à parte int~rna, porquanto o palmito é alt~ 

mente deteriorável, exigindo a adoção de normas específicas, desde 

o corte do estipe até a industrialização. Fator importante apos a 

derrubada é o corte do palmito, separando-e de imediato do 

e do capitel foliar. 

estipe 
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Operações feitas com cuida 

do possiêilitam a sua ·c.onservação 

' em bom estado durante quatro a ci_!I 
co dias. Este··-~ um dos fatores 11 . 
mitantes que condicipnam sua e~ 

ploração apenas a áreas cujas dis 

tãncias possibilitem aos meios de 

comunicação garantir o transporte 

do produto do local de extração à 
fábrica em tempo viável a um bom 

aproveitamento. 

O transporte do palmito é 
feito dentro de duas modalidades 

distintas: o caminhão e a canoa.O 

transporte rodoviário do produto 

vem assumindo importância cada vez 

mais sig n·i f icativa. face a abert_!! 

Fl~~RA 1 --~al~fto se~a 

rado do estipe e do capl . . 
tel foliar. 

ra de novas estradas, que vem po~ 

sibilitando · maior penetração do ·interior, sendo ao mesmo tempo o mais 

rápido e prático no abastecimento às indústrias. D transporte fl~ 

vial é tradicional da região. e ainda o mais utilizado, servindo 

de interligação às zonas ribeirinhas, onde o acesso rodoviário tor 

na-se impraticável. Os barcos a motor poss~bilitam a condução de . . 

grandes cargas a longas distâncias a baixo custo. tornando-se o veí 

·culo ideal para transporte do palmito retirado das áreas baixas. 

Entretantri. o transporte fluvial tem desvantagem de . . ~ 
v_ido a entrada de água no porão das embarcações. que em contato com 

os palmitos por_um certo período. ocasiona o apodrecimento dos me~ 

mos. pela_ proliferaç;o de fungos. acarretando o não aproveitamento 

do produto afetado. 
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FIGURA 2 - Desembarque depal 

mito transportado por 

motorizado. 
barco 

FIGURA 3 - Podridão causada 

pelo contato do palmito com 

a água do rio. 

A exploração do palmito de açaí está regulamentada 

pelo Decreto-Lei n9 59.615 de 30.11.66 e Portaria n? 110 de 10.03. 

67 do M.A. em cumpri~ento aos dispositivos da Portaria n9 1.283 de 

O 2 • O 2 • 7 D d o I BD F • e o m a s s e g ui n te s ·s x 1 g àn e i.a s : 

a} Comprimento entre 40 a 60cm. 

b) Conter as bainhas imbricadas. conhecidas como cas 

cas, que constituem a proteção do miolo ou creme. 

c) Apresentar o miolo ou creme, que é a parte comes 

~ivel, com o mínimo de 3 (três) centímetros, ·vis 

to em corte transversal e tolerar. em cada parti 

da, uma percentagem de até 20%. no máximo, de pal 

mito com diâ~etro mínimo de 2,5cm. 

O estabelecimento dessas normas visa juntamente evi 

-· --~-------~------ 
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taro corte dos estipes novos, conhecidos vulgarmente no centro -sul 

como •cabriton, e norte-nordeste por npindoban. Estas plantas ain 

da não atingiram sua maturidade e pleno desenvolvimento, fornecen 

.do um produto de inferior qualidade. 

Os tipos de palmito explorado em nossa região sao 

classificados em: 

de primeira. os de diâmetro superio~ a 3 centímetros 

de segunda. aqueles cujo diâmetro varia de 2,5 a 3 

centímetros. 

de terceira, os inferiores a 2,5 centímetros. 

Sobre o assunto convãm ressaltar que a melhor medida 

a ser adotada no sentido de evitar o corte total dos estipes. em 

uma touceira, é usar como norma, por parte das empresas industriwis. 

refugar do fornecedor todos os palmitos de terceira categoria, o 

que viria, além de formar uma mentalidade em prol da preservação 

das reservas florestais, dotar a perpetuidade em sua exploração. 

ções de matas fechadas ou em solos muito Úmidos. de igapós, os 

mitos apresentam-se em média com apenas 25cm de comprimento e 

a 2cm de diâmetros, classific~ndo-se comercialmente nestes 

E de particular importância ressaltar. que em condl 

pal_ 

i • 5 

casos 

como de terceira categoria. Na indústrialização estes tipos de pal. 

mitos apresentam reduzido rendimento atingindo até 13 a 14 palmi 

tos a necessidade de matéria-prima para a produção de uma lata de 

l kg. 

Porém, não obstante o açaizeiro nativo fornecer mui 

tos palmitos de baixo aproveitamento industrial produz.também, pal 

mito de qualidade tal que apenas dois rendem uma lata de 1kg. 

Para a exploração de açaizeiros nativos podemos con 

siderar um aproveitamento médio industrial da ordem de 4 palmitos 

por lata de 1kg. por ser este o rendimento mais compatível atual 

mente com a condição de instalação de fábrica junto às fontes de 
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suprimento desta matéria-prima. 

Um aça~zal nativo pode fornecer em média 600 palmi _ 

tos por hectare (IOESP). Deste modo, portanto, haveria necessidade 

de 400.000 palmitos para manter em funcionamento uma indústria com 

produção de 100 toneladas mensais de palmito em conserva, sendo pa 

ra isso nec~ssária uma área de 667 hectares. Para atender à prod: 

ção anual precisaríamos explorar 8.000 hectares par ano. Como ar~ 

generação do açaizal, nessas condições. somente se verifica de~ 

tro de um prazo mínimo de 3 anos, seriam necessários 24.000 hect~ 

res para manter uma fábrica em permanente funcionamento . 

. Experiências feitas pelo IDESP permitiram visuali- 

zar-se que o extrativismo tradicional do açaizeiro poderiaser trans 
. - 

formado am uma cultura permanente. através, basicamente. de 2 méto 

dos que seriam alternativos ou complementares: o reflorestamentode 

enriquecimento e o manejo florestal. O enriquecimento baseia-se na 

remoção das espécies sem interesse. permitindo o adensamento do a 

çaizal, quer seja pela regeneração natural. como pelo plantio, se~ 

do o primeiro método aplicável somente àquelas florestas que apr~ 

sentassem elevada concentração de açaizeiros. 

O segunda. consistindo na programaçao dos cortes em 

função da idade e do desenvolvimento dos estipes, permitiria o de 

senvolvimento das brotações existentes e o amadurecimento dos esti 

pes mais jovens. prolongando assim, a vida das touceiras de 

e portanto, a viua do açaizal. 

açaí, 

Estudos feitos para o vale c., Tocantins pela HIDROSERVICE 

(1977) basearam-se na combinação desses dois metadas para se obter 

uma unidade típica de exploração primária do açaizsiro. que cons 

tau, como primeiro passo, no seu dimensionamento para 

uma indústria de enlatamento de 100 toneladas par mês. 

abastecer 

Considerou-se que, um açaizal enriquecido pode atin 

~ir 625 touceiras de seis estipes cada, por hectare, em vez das 
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zoo touceiras de seis astipes dos bosques naturais. 

Admitindo-se que nos açaiza1s enriquecidos a taxa de 

conversao do palmito bruto a beneficiado seja da ordem de 0,33 kg 

por estipe. cortando-se três estipes por touceira em intervalos de 

3 anos. pode-se abastecer uma fábrica de 100 toneladas mensais de 

produção. com um açaizal de 6.000 ha. 

A área de manejo deve ser dividida em 3 talhões, os 

quais por sua vez são divididos em doze parcelas de exploração men 

sal. dimensionadas em função da capacidade de industrialização. o 

que virá garantir um aba stecimanto perma·nent e de matéria-prima. 

A primeira etapa dos trabalhos consiste na elimina 

ção do sub-bosque e raleio da floresta. de modo a permitir a pene 

tração de luz. que favorecerá consideravelmente o desenvolvimento 

do açaizal. 

-Nessa ocasi~o ser~ feito o reflorestamento dB 

quacimanto que irá possibilitar a transformação gradativa 

anri 

de um 

conjunto heterogêneo de valor reduzido, em outro homogêneo de alta 

rentabilidade. 

Convém executar o plantio das mudas bem próximas e~ 

tre si (até 2xlm). a fim de vencer a agressividade da vegetação nÊ 

tiva que irá concorrer com a muda do açaí. Posteriormente. através 

de um desbaste. deverá ser mantida a distância mínima de 4m entre 

as plantas. 

Este manejo permitirá que o açaizal passe de-200 p~ 

ra 625 touceiras por hectare. em condições favoráveis de luminosi 

dade e espaçamento. o que resultará na melhoria da qualidade do 

palmito. Haverão em cada touceira 3 estágios de estipe: pequenas. m~ 

dias e grandes. com corte de três estipes grandes (adultos) a cada 

três anos. A produção de frutos dentro da floresta manejada, visa~ 

do o consumo local e regional, estará garantida pelo próprio desen 
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volvimento do palmito, que e5 est~ em condições ideais para corte 

ap5s o segundo ano de fru~ificaç;o. 

O manejo florestal permitiri o estabelecimento de um 

açaizal -unifonne., .com exploração do palmito atr.av.és do corte em rotação, ou 

seja, retorno às mesmas touceiras de uma determinada gleba, 

corte dos palmitos adultos, a cada três anos. 
para 

FIGURA 4 - Vista de um pla~ 
tio de açaí em área de ter 

ra firme. 

A im~lantação do módulo exigirá uma série de opera - 

çÕes, tais como: broca, que consiste na eliminação da vegetação do 

sub-bosque, anelamento das espécies vegetais de grande porte; de! 

rubada das madeiras de valor econômico; e reflorestamento de enri 

quecimento com açaizeiro. Estas operaç~es são realizadas do 19 ao 

39 ano. 

As operações necessárias à exploração do módulo com 

preendem as limpas, a extração do palmito e o transporte. 

Estas operações s;o realizadas desde o primeiro ano, 

pois o modelo de enriquecimento ou adensamento combina desde o inl 

cio a exploração do açaizal nativo com a implantação das novas pla_!! 

tas. Para efeito operacional. a área do módulo foi dividida em 3 

(três) talhões d e ncrnâ nedo e r A. B e C. As s ãrn , no primeiro ano de m_! 

nejo, o corte é feito·no talhão A, no segundo no B e no terceiro 

no e. Desta forma, os cortes são executados de 3 em 3' anos no mes 
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mo talhão. e em rotação entre as 12 parcelas de cada talhão,de fo~ 

ma que se tenha por ano a prodúção correspondente a um talhão. ou 

seja 1.200 mil estipes nos primeiros 6 anos e 3.375 mil a partirdo 

7i ano, quando a exploração se encontra estabilizada. 

Esta quantidade da matéria-prima, é suficiente para 

que a indústria funcione com capacidade plena o ano todo, sendo, 

portanto, auto-suficiente. 

No QUADRO 2 a seguir, é apresentado o esquema de cor 

te do açaizeiro por ano. Cabe ressaltar.que para afeita de manter 

regularidade de oferta mensal, cada talhão será dividido em 12 pa~ 

celas iguais, que serão cortadas uma par mês. 

QUADRO 2 - MODELO DE MANEJO OE CORTE DO AÇA1 NO.MÕDULO 

TALHÕES j PERÍODO DE OPERAÇÕES - EM ANOS 
., ,....... ==--y- ==-f ,....... i r- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A I II III IV 

B I II III IV 

e I II III IV 

OBSERVAÇÃO: I - Corte de Palmito e~ ãraa nativa sem.manejo cor 

responde à la. rotação. 

II - Cortá de Palmito na área em preparo para manejo 

corresponde à 2a. rotação. 

III - 19 corte de Palmito em área manejada corresponde 

à 3a. rotação. 

IV - 29 corte de Palmito em área manejada corresponde 

ã 4a. rotação. 
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Nos três primeiros anos de implantação do manejo flo - restal, por ocasião do prepa~o da área, será feito o corte de 3 

palmitos adultos por touceiras. reservando-se os outros 3 palmitos 

adultos remanescentes para serem cortados na segunda rotação. 

Desta forma, permite-se que ocorra a frutificação nó 

araa. a uniformidade na produção de matéria-prima. Além disso. pos 

sibilita-se o sombreamento da área em manejo. o que diminui a ocor 

rência de espécies indesejáveis. 

A partir do 79 ano a área deverá possuir 625 toucai 

ras por hectare, o·que permitirá a extração de 1.875 estipes. 

Como o corte de cada talhão deve ser realizado de 3 

8ffi 3 anos, o módulo será constituido de três talhões de 2.DOOha ca 

da, possibilitando. dessa forma. uma produção de 3.750 mil estipes 

por ano. 

O manejo racional permite ainda melhorar a qualidade 

do palmito extraido e o re~dimento industrial, pois enquanto no si~ 

tema primitivo são necessários 4 estipes para produzir um quilogr~ 

ma de palmito beneficiado, com o manejo racional apenas três são su 

ficientes. 

Esta melhoria na conversão é devida ao maior desen 

volvimento dos estipss, pois no manejo racional as condições de 1~ 

minosidade e insolação são melh-0res. permitindo o desenvolvimento 

homogêneo da palmeira. 

Em condições naturais, a palmeira muitas vezes é obr! 
gada a elevar seu porte em busca de luz. o que tem reflexos negat! 

vos no volume do palmito produzido. 

O QUADRO 3 a seguir mostra a produção da matéria-pri 

ma obtida em um módulo: 
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QUADRO 3 - PRODUÇÃO DO MODULO DE AÇAIZAL 

A N O NOMERO DE TOU NOMERO DE ESTI TALHÃO PRODUÇ~O DO MQ 
·CEIRAS/ha EM PES/ha ·CORTADOS EM DULO t:.M 

CORTE . CORTE .1.. DOO .EST IPES 

1 200 600 A 1,200 

2 200 600 8 1.200 . 
3 200 600 e 1. 200 

4 200 600 A 1.200 

5 200 600 8 1. 200 

6 200 600 e 1. 200 

7 625 1. 875 A 3.750 

8 625 1. 67 5 8 3.750 

g· 625 1. B75 e 3.750 

10 625 l. 875 A 3. 7"50 
• 

11 625 1..875 B 3 .·750 

12 625 l.B75 e 3.750 

Nota-se que o manejo florestal irá permitir tripli- 

cara produção de matéria-prima na área de reserva Tlorestal da 1n 

dústria, no período de apenas seis (6) anos, com inversões de cap! 

tal relativamente reduzidos. 
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FIGURA 7 - Retirada das últl 
~as bainhas env~lt6ras. 

Após a segunda descasca, o palmito deverá ser imérso 

em um tanque contendo uma solução concentrada de ácido cítrico e 

cloreto de sódio, operação essa, fundamental para evitar o escura 

cimento do produto. 

Na sequincia do processamento, a medula do palmito i 
aparada nas extremidades, sofrendo, a seguir o primeiro corte,. _de 

B a 9cm, dependendo da firma ou mercado a ser. atendido. Outros ,cot 

tes sucessivos serão efetuados até· o operador não .sentir resisfê.n 

cia a penetração da faca desamolada de aço inoxidável, empregada de~ 
sa forma para separar a parte" ut:11 a ser enlatada, da outra_ mais 

lenhosa, que deverá ser eliminada por não servir para o c c n sumo .(re 
síduo), sendo aprov~itada para ração animal. 

FIGURA 8 - Processo de sepa 

ração da parte út.i ·1 à. ser -e!! 
latada, da outra mais lenho- 

sa, impr5pria p~ra o cónsumo. 
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Imediatamente após o corte os palmitos seccionados • 

voltam para o tanque de salmoura. onde devem ser cÓletados e ·saia 

e ionados p e r-e sarem a condicionados e enla_tado s , tendo- se nesta fase 

a precauç;o de ajustar e ~omprimir lateralmente os -palmitos no 1n 

t erior das latas d e modo a evitar que os mesmos f lu tu em na s_o lução 

conservadora e possam escurecer as pontas p~lo contato com a tampa 

superior do recipiente. 

Acondicionados o~ palmitos, co~pleta-se com salmoura 

dentro das latas, até o nível superior das mesmas. 

As latas abertas contendo palmito e salmourá, sao co 

locadas em tanques rasos com água aquecida através de vapor, a uma 
o 

temperatura de 80 a 90 C, quranta 30 minutos, com a finalidade de 

pré-aquecer em "banho maria•. 

FIGURA 9 - Palmitos selecio 

nados, em fase de pré-aquecl 

mento, para que ocorra a e 

xaustão. 

O líquido evaporado é completado com salmoura apos o 

que.são colocadas as tampas. e as latas serão seladas imediatame~ 

te na máquina recravadeira. 

Após fechadas. as latas são arrumadas em recipientes 

e levadas a tanques apropriados para cozimento atravis de banho ~a 

ria. numa temperatura de 100º~ por um período de 70 minutos. 



F l GURA 1 O - Co locaç~o das 
tampas e recravaçao. 

FIGURA 12 - Resfriamento 

das latas. 
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FIGURA l J - Cozimento em 
tan9ues,através de Banho 
H·a r i a. 

Concluida essa ~tapa. as 1~ 

tas são retiradas dos tanques ainda a 

quecidas e levadas a outro contendo a 

gua fria. onde sofrem um choque térmi 

co. sendo dessa maneira rapidamente res 

friadas. 

O produto acabado. . apos ores 

friamente, deverá ser estocado pelo p~ 

rÍodo de 4 dias. 

Concluido esse período. opa~ 

mito enlatado vai par~ a etapa de emb~ 

lagem do produto acabado, que é feita 

em caixas de papelão com capacidade va 

riãveis. sendo as meí s comuns, as se 

guintes: 
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FIGURA 13 -· Eitocagem do produto aca 

bado. 

- Caixa com 24 latas de ~OOgr~ 

mas. 

Caixa com 48 latas de SOO·gr~ 

mas. 

- Caixa com 12 latas -rle _i.,ô'clo 
gramas. 

. --~ 
- Caixa com 24. latas de l.OOO 

gramas. 

Caixa com 24 vidroij de 700 

gramas. 

Nessa forma o produto 

e armazenado· nos dep6siios·:~a 

empresa, onde aguardará a ~XP!_· 

dição. 

Como se observa o processo~ s~mples, todavia, requer 

um rigoroso controle de qualidade e de processamento. 

O controle de qualidade manifesta-se pelo seleciona 

mento do palmito e controle do pH:da snluç~6 ~m que o mesmo vai imef 

so, incluindo o exame bacteriol6gico do produt~~inal. 

O controle de processamento e exercido nas etapas ·de 

e~austão, recravaç;o e r•sfiiamento, nas qu~fs ~ Observado o per 
·. ' .. - 

feito procedimento, .a· -fim de evitar que a la.ta ao estufar-se prov.e_ 

que o desperdício. 
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3. ANÁLISE DA SITUACÃO ATUAL DO PALMITO 
' 

3.1. MERCADO EXTERNO 

3.1.1. Evolução das Exportações Brasileiras 

As exportações brasileiras de palmito no período co~ 

preen~ido entre 1960 a 1970 vinham mantendo um nível de regularid~ 

de nos incrementas anuais. apesar de inicialmente serem quantitat! 

vamente bastante modestas,e. até então, correspondiam basicamente 

à produção do centro sul do país. Ressalta-se que houve no período 

1968/70, uma alteração no comportamento das exportações brasilei 

ras. com um decréscimo em relação aos anos anteriores, motivado ba 

sicamente pela redução das importações pela França, principal i~ 

portador do produto. dada a problemas conjunturais internos. além 

da oficialização da Portaria n9 1.283 de 26.11.69 do IBDF que abri 

gava as empresas que industrializavam ou comercializavam o produto 

a manterem plantios próprios como condicionante para continuarem o 

parando nessas atividades. 

A partir do início da década de 70. houve a entrada 

no mercado exportador do palmito produzido na região amazônica. e~ 

pecialmente no Estado do Pará, do mesmo modo como. sobretudo nos 

anos de 1971 a 1972 houve um esforço de produção e exportação nos. 

atá então. tradicionais centros produtores, o que se traduziu num 

incremento excepcional ocorrido em 1971 nas exportações nacionais, 

que ~anteve-se no ano seguinte com ligeiro acréscimo. Do ano 1973 

em diante, começa o voluma de exportações do Estado do Pará a se 

tornar altamente significativo, até alcançar o pique em 1977. qua~ 

do cerca de 93% das exportações brasileiras do produto referia-se 

a participação do Parã. como mostra o QUADRO 4. 

No a.no da 1973, houve uma redução nos quantitativos 

exportados pelo Brasil,consequência, provavelmente, da decretação, 



QUADRO 4 - ESTADO DO PARA - PALMITO EM CONSERVA - EXPORTAÇAO - 1970/1980 
N 
CD . 

QUANTID~DE VALOR 
VALOR - US$ VALOR A N O S ( t ) VALOR - CR$ M!:DIO CR$/t MEDIO US$/t 

1 
1970 113 237.7B9,57 2.1'04,33 54.9B4,40 486,59 

1971 742 2.641.676,22 3.560.21 503.507,13 678,58 

1972 1.859 8,254.325,63 4.440,20 1.413.618,78 760,42 

1973 1.983 10.825.486,88 5.459,15 l.B21.713,67 918,67 

19 7 4 7,067 44.417.497,51 6.285,20 6.796.679,69 961,75 

1975 4.377 47.238.754,34 10.792,50 5.962.670,60 1.362,27 

1976 B.132 118.888.063,40 14.619,78 11.424.902,14 1.404,93 

1971 11.011 189.939,416,18 17.249.97 14. 530. 260, 50 1.319,61 

1978 4.250 168.103.962,46 39.553,88 9.845.300,69 2.316,54 

1979 5. 8 8 5 431.577.532,00 73.335,18 16.627.775,00 2.B25,45 

19 80 7.139 1,225.989.800,00 171.731,30 24.294.652,00 3.403,09 

FONTE: Banco do Brasil - Agência Centro de Belém (PA). 

Carteira de Comércio Exterior - CACEX. 

1 
1 

j 

.. J 



• 
29. 

no ano anterior, pela CACEX de aumento no preço mínimo de exporta 

ção de US$ 11,04 para US$ 12,60 por caixa de 24kg, acarretando a 

impossibilidade dos produtores cumprirem com os contratos já firm~ 

dos com os preços anteriores, porquanto a CACEX não permitia a saí 

da do produto com preço abaixo do novo valor fixado. 

Com a adaptação do mercado importador a nova situa 

çãa, as exportações voltaram à normalidade no ano seguinte até 

1976, pois em 1977 houve um grande acrésc~mo no volume exportado. 

entretanto, logo após, em 1978. foi violenta a queda nos quartít~ 

tivas, chegando a provocar ligeira crise no setor, fato que já ha 

via ocorrido em 1973. Observa-se que em 1977 uma "trading" nacío- 

nal, entrou no mercado europeu de palmito. Numa fase de muita t~an 

quilidade no mercado e sem despertar qualquer interesse da põrte 

dos principais fabricantes, a "trading"buscou a participação dos p~ 

quenos produtores de palmito, na comercialização exterior com gra . - 
ves consequências, em função da baixa qualidade do produto aprese~ 

tado no comércio europeu. 

Dentro de pouco tempo começou o decréscimo da qual! 

dade do produto brasileiro. As repartições sanitárias da Europa r~ 

cabiam denúncias de consumidores, acumulando.nas embaixadas brasilei 

ras, reclamações diárias. Volumosas partidas de mercadorias foram 

devolvidas. Já não havia preocupação com a marca, bastando ser pa! 

mito brasileiro para ser suspeito e os exportadores de palmito que 

haviam optado pela manutenção dos padrões de qualidade preferiram 

retrair-se. Buscaram novos mercados, notadamente os Estados Unidos, 

o~de,_porém, também grassava o descrédito ao palmito brasileiro. 

·l 
l 
1 
! 

A nefasta açáo da "trading" no mercado europeu foi 

tempestivamente denunciada às autoridades brasileiras. No dcmínio 

do problema, a CACEX, preliminarmente, excluiu aquela "tradi~g~ da 

exportação de palmito. Convocou a diretoria da Associação NaLional 

de Fabricantes e Exportadores de Palmito - ANFEP. com sede Em Be 

lém do Pará e a partir desse encontro, todos os esforços f o rsm so 
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QUADROS - EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PALMITO EM CONSERVA- 1960/80 

A N O S QUANTIDADE VALOR VALOR Ml:DIO VALOR EM 
(t) CRS 1.000,00 US$/t. US$ 1.000,00 

1960 445 - 339,33 151 

1961 547 - 393 .• O 5 215 

1962 741 - 411,60 305 

1963 1.000 - 433,00 433 

1964 l. 802 - 490,56 BB4 

1965 2.030 - 507.88 1.031 

1966 2.380 2.954 570,17 1.357 

1967 3.643 5.200 547,90 1. 996 

1968 · 2. 424 4,342 549,09 1.331 

1969 3.156 7. 150 563,05 1. 777 

1970 2,371 3.362 584.14 1. 385 

1971 7.177 22.578 584,36 4.194 

1972 7.364 29.735 685,63 5.049 

1973 4.416 21. 557 801~40 3.539 

1974 8.510 69.163 1.210,46 10.301 

1975 7.012 72.372 1.293,92 9.073 

1976 9.793 142.045 1. 372, 61 13.442 

1977 11.793 230.289 1,432.46 16.893 

1978 5.589 225.801 2.272,68 12.702 

197 9 6.832 500.740 2,813,96 19-.225 - 
1980 10.056 1.780.696 3.444,01 34.633 

FONTE: Anuário Estatístico do Brasil CFIBGE) 



32. GRÁftCO '1 

VARIAÇÃO ANUAL DO VALOR MÉDIO DO PALMITO 
EXPORTAÇÃO, EM DÓLAR POR TONELADA 
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de 1971, ligeiramente superior à média do país, com sxceçoes ocor 

ridas em 1974 qu~ndo o produto paraense esteve com valor médio de 

25{ abaixo de média nacional e em 1977 que foi 8,5% abaixo. a par 

ti~ de quando os valores passaram a ser praticamente iguais, sem 

diferença signif~cativa. 

l 
n 
t r 

3.1.2. Países Importadores 

Tradicionalmente, vem sendo a França o princip91 país 

importador de palmito brasileiro, representando, no somatório dos 

ú 1 t 1 mo s três ano s (19 7 a a 1 9 a o ) d o B r a s 11, a a b s o r ç ão d e d o i s t. e r 

ços das exportações procedidas pelo Brasil, chegando a importar em 

1979, cerca de 75% do volume exportado por nosso país. Vale ser r~ 

gistrado, na análise das dadas de exportação de palmito, do perí~ 

do 1978/80,conforme QUADRO 6, que vem havendo um incremento na qu~ 

lidada importada anualmente pela França, que é um dos mais exige~ 

tes compradores no que se refere ao aspecto qualitativo do proouto. 

Vem se sobressaindo também como importador do palm! 

to brasileiro nos Últimos anos, com expressiva fatia de volume ex 

portado, a Argentina que, da pouco mais de 235.000kg importados em 

1978, adquiriu l.637.706kg em 1980, passando de 4% do volume expo~ 

tado pelo Brasil para 16% no Último ano. Do mesmo modo, vem cres 

cendo a participaç;o dos Estados Unidos nas compras do palmitQ bra 

sileiro, passando de 337.000kg em 1978 para 820.000kg em 1980. 

No período, é significativo porém, o decréscimo havi 

do nas importações do Paraguai que de 295.157kg adquiridos em 1978, 

reduziu para 13p.854kg em 1979 a 5.156kg em 1980. 

3.1.3. A Importância da Exportação de Palmito 

O palmito em conserva, integrante da extensa lista 



~L:_RO 6 - DESTINO DAS EXPORTAÇÜES BRASILEIRAS DE PALMITO EM CONSERVA - 1976/1980 

. 

L E S T I N O 
1 9 7 8 1 9 7 9 l 9 B O 

QUANT.(kg) 1 VALOR (Cr$) QUANT. (kg]: 1 VALOR (Cr$) QUANT. (kg) 1 VALOR ( Cr$) 

1 141.331 307,898 99,845 AJE~anha Ocidental 278.714 190.329 725.420 
• Ará:::iia Saudita - - - - 6.000 22.268 

Arig o Le - - · 144 226 240 2.744 

Argentina 235.056 543.957 221.194 596.192 1.637.706 5.731.285 

Au s t r é l Le 5.863 16.880 12.679 39.420 9.320 40.365 

Austria 2,250 6.048 3,285 10.354 2,250 7.250 

Bé 1 g.i e a - Luxemburgo 181.295 392.424 . 271.254 808.655 137.532 521.500 
• 

Bolívia 48 43 36 210 1.082 2.164 

Car,adá 41.386 102.026 SG.733 158.319 55.152 225.675 

Chile 47,022 116.643 63.374 177.474 105,292 363.376 

Chi;Jre - - - - 3.000 . l O. 3 50 

Costa do Marfim - - - - e.112 26.046 

Coveite - - 10. 512 25.500 

Dinamarca 12.948 37,100 20.904 69.925 22.134 79.333 

Emirados da Aribin 600 1. 50 O 2,400 7.000 1.300 6.221 

Espanha 17.806 39.225 102.177 246,612 52.586 159.828 

Estados Unidos 337,759 861.286 410.013 1.254,967 820.SOQ 3,172.789 

França 3.860.349 B.BOB.245 5.037.703 14.141.392 6.339.419 21.201.637 

Grécia 864 2. 1 O O 1.128 2.900 

Guatemala - - - - 153 588 

Guiné Bissau 432 778 

Hong Kong 4.600 8.850 2.700 B.835 4.300 15.937 

Indonésia - - 1.200 2.700 

(continua J 



:JADRO 6 - DESTINO DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE PALMITO EM CONSERVA - 1978/1980, 

D E S T I N O \ 
l g. 7 B l 9 7 9 l 9 8 O 

QUANT. [kg) 1 VALOR (Cr$) QUANT. C kg) 1 VALOR C c-s l QUANT. C kg) 1 VALOR C Cr$) 

Iraque - - - - s .nuo 13.131 
Israel '3.456 8.700 1. 728 5,850 6,696 28.300 

Itália 86.608 212,358 86.642 251,149 194.064 667.190 

Japão 37.296 103,460 17.856 58,450 23.784 97.030 
Jordânia - - l. 6 56 4,500 
líbano 56.856 87.500 3.312 9.300 63.360 223.670 
Malta - - 60 177 
Marrocos 22.008 39.136 

Mauritânia - - 480 1,159 900 1.557 
México 46.939 116.420 76.591 206.020 118.536 427.190 
rJo ru ega 1.584 4.800 - - 1.056 5.600 

Países Baixos 77.945 196~920 41. 7 36 lDB.825 36.484 119.750 

Panamá - - - - 792 3. 7 86 

Paraguai 295.157 442.827 130.854 290.356 5.156 15.088 

Porto Rica 1. 320 4,000 l.B20 4,000 2.256 8.800 

Portugal - - 3.312 9. 7 B4 2,187 8.675 

Reino Unido 9.480 25.100 15.140 48.BSO 2B.751 102.500 

Salvador 552 1.600 72 237 
Senegal 3.014 7.5B0 624 3.100 1.728 6. 7 00 
Cingapura - - 720 2.280 
Suécia 1. 84 8 6.240 6.096 18.500 5,424 21. 900 
Suíça 40.440 100.540 37,512 121.050 74 ,'9-08 276.658 

Sul Africana República 11. 9 7 9. 38.550 7.923 29.395 11.039 55.665 

Tanzânia - - - - 28 493 

Uruguai 29.640 61.450 85.824 220.240 73.606 234.980 

T O T A L 5.588.731 12.702.184 6.831.239 19.224.637 10,053.266 34.633.439 t.,) 
V1 

(conclusão) 
. ., 
~ 

.. -·--· ---~- .. ·-- ·---· .. 



de produtos exportados pelo Brasil. da qual participam cerca de s! 

tecentes mercadorias ou grupos de mercadorias. tem sua importân 

cia consubstanciada na participação de. em média. 0,10% do valor 

das exportações brasileiras nos últimos doze anos,conforme pode ser 

observado no QUADRO 7 a seguir. 

Com referência especificamente ao Estado do Pará prin 

cipal produtor e exportador brasileir~. as vendas de palmitu em con 

serva para o exterior representam uma participação em torno de 10% 

do valor das exportações estaduais. o que demonstra o alto signif1 

cado do produto para a economia de Estado. mostrado no GRAFICO 2. 

Vale ser registrado que o produto em conserva e um 

produto de alto valor unitário no mercado internacional com cota 

çÕes crescentes, que concorre para maior importância de suas expo~ 

tações. 

QUADRO 7 - TOTAIS DAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS E EXPORTAÇÕES DE PAL 

MIJO EM CONSERVA - 1969/79 

EXPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES 

A N O S BRASILEIRAS TOTAIS BRASILEIRAS DE PALMITO EM CONSERVA 

QUANTIDADE VALOR QUANTIDADE VALOR PARTICIPAÇAO 
(t) (US$1. 000, )(a) ( t) CUS$1. 000,J (b) % (a/b) 

1969 30.205.000 2.311.000 3.156 1. 777 0,07 

1970 39.970.000 2.739.000 2.371 1.385 o.os 
1971 43.824.000 2.904.000 7 .177 4.194 0,14 

1972 45.694.000 3. 991. 000 7.364 5.049 0.12 

1973 64.059.000 6.199.000 4.416 3.539 0,05 

1974 --78. 462 ·ººº 7 .951. 000 él.510 10 .301 0,12 

1975 92.985.000 8.670.000 7.012 9.073 0.10 

1976 89.689.000 10.128. 000. 9.793 13.442 0.13 
1977 51.856.000 12.120.000 11. 793 16.893 0,13 

1978 87.517.000 12.659.000 5.589 12.702 0,10 

1979 95. 010. soo 15.244.000 6.832 19.225 º· 12 



GRAFICO 2 
ESTADO DO PARA - EXPORTAÇÕES DE PALMITO EM CONSERVA 

PERIODO 1971/1980 
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3.1.4. Principais Estados Exportadores 

Como já TOi mencionado, a partir do início da década 

de 70, o Estado do Pará começou a lançar seu produto no mercado e~ 

portador para, antes da metade da década dominar amplamente o mer 

cada exportador nacional, chegando em 1977 a participar com mais de 

90% do volume exportado pelo Brasil. 

Deste modo, constitui-se hoje o Estado do Pará no 

principal exportador brasileiro, com tendência a aumentar cada vez 

mais sua participação, dado que a capacidade de produção de palmi 

to nas regiões sul e sudeste está declinando face ao uso intensivo 

das te~ras com determinadas culturas e devido. principalmente, ao 

longo per!odo de maturação da Jussara (Euterpe edulis~ Mart.) que 

está em condições de corte, somente de 8 a 10 anos após o plantio, 

(COSTA, 1972). 

As Últimas reservas da Euterpe edulis~ Mart. loca li 

zam-se nas encostas da Serra do Mar e plan!cies do litoral como e 

o caso do Espírito Santo, Sul de São Paulo, Paraná e Santa Catari 

na, e nas regiões oeste do Paraná e Sul de Mato Grosso. Na região 

litorânea de Ribeira do Iguapé, no Estado de são Paulo,existem gra~ 

des matas ricas em palmito [Euterpe edulis, Mart.), preservadas e 
exploráveis, 

tradicionais. 

em face da inadequação dessas terras para as culturas 

Os estados de Santa Catarina e Paraná, também 

suem potencial explorável de palmito, sobretudo na região 

po~ 

litorâ 

nea, mas que utilizam quantidades consideráveis de palmito proc~ 

dentes d~ outras florestas do .interior e de áreas em desbravamento 

para fins agrícolas (COSTA. 1972). 

Não se dispõe de elementos estatísticos que permitam 

analisar a participação de outros estados na pauta das expoFta~Õs~ 

brasileiras do palmito em conserva. sabendo-se apenas conforme s~ 

rã visto a seguir, que os Estados de São Paulo, Paraná e Rio Gra~ 

de do Sul são ainda produtores, assim como o Território ·federal de 

Amapá. 
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3.2. MERCADO NACIONAL 

3.2.1. ProduçãQ e Estados Produtores do País 

Os elementos estatísticos de que dispomos sobre a pr~ 

dução de palmitos enlatados~ dizem respeito apenas aos volumes ex 

portáveis pelo Brasil e pelo Estado do Pará. No entanto, o QUADRO 

8, mostra-nos o volume de produção de palmito no Brasil para 1973/ 

1977 por Estados produtores. Esses dados parecem ser insuficientes 

para nossa análise, ~ma vez que não se pode distinguir dessa prod~ 

ção o palmito enlatado e/ou "in natura", Contudo, há de considerar 

tais informações, no intuito de reforçar o que afirmamos no item 

anterior sobre as Últimas reservas da Euterpe edulis, Mart. Obser 

va-se assim, que os Estados de São Paulo, Paraná, Espírito Santo, 

Santa Catarina e Mato Grosso sio os que apresentam os maiores volu 

mes de produção para os anos considerados. Do volume total de pr~ 

duç~o de 73/74, o Estado de São Paulo contribuiu com 11,38% el0,83% 

respectivamente; Paraná com B,14% e B,93%; Espírito Santo com 2,B1% 

e 1,15%; Santa Catarina com 2,18% s 3,34%; e Mato Grosso com 2,08\ 

e 2,63%. Nota-se uma decadência de produção para os Estados de Sãc 

Paulo e Espírito Santo, e um crescimento médio de 1#2% para os de 

mais. 

Ainda no QUADRO 8, detecta-se que os Estados do Pará 

e Maranhão são aqueles que apresentam os maiores volumes da prod~ 

ção1 exatamente por se constituirem de áreas de concentração da 

Euterpe oleráeea, Mart. o Estado do Pará no entanto, é quem apre- 

senta melt.~rss condições em termos de produção e exportação, 

a potencialidade natural aqui existente. 

dada 

3.2.2. Participação das Exportações Totais· na Produção Total___doPaís 

As informações de que dispamos sobre produção de pal 

mito, dizem respeito aos anos 71/80. Dada a perecibilidade desse pro 
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duto, com uma vida útil após o corte na ordem de 6 (seis) dias, quan 

do destinado ao consumo "in natura" junto às fontes _produtoras, te 

ve-se que considerar para efeito de análise, os dados registrados 

como sendo de "Produção de palmito enlatado", dada a necessidade de 

submeter a matéria-prima a um processamento industrial para assag~ 

rara sua conservação e ser colocado à venda am mercados distintos 

e distantes das fontes abastecedoras; outro fator seria o de ine 

xistência de hábito de consumo do palmito "ao natural", inexistin 

do, consequentemente, dados estatísticos sobre esse consumo. 

Nessas condições, da produção gerada no período 1973 

a 1974, na ordem de 70.859 t, o país exportou 12.926 t, ou seja, 

18,24% da produção total, ficando o restante para ser consumida in 

ternamente e/ou para formação de estoques. 

Em uma análise mais demorada. depreende-se que em 

1973. a participação das exportações brasileiras na produção total 

atingiu 12% e no ano seguinte 25%, apesar da retração de oferta do 

produto na ardem de 6,3%. Esse fato é explicado pela expansão da 

produção e exportação do Estado do Pará do pa lmi ta em conserva, qua~ 

do em 1974, sua participação atingiu 83% das expo~tações brasil~i 

ras, como mostra o GRAFICO 3. A decadência da oferta na período 73/ 

74. deveu:se sobretudo à queda registrada nos níveis da produção 

das Estados do Maranhão e Espírito Santo, 

3.2.3. Determinação do Consumo Aparente e Consumo Par Capita 

A determinação do consumo aparente médio per capita 

para o país do palmito enlatado, será dado com base em 1g74, Como 

inexistem elementos estatísticos sobre importação do produto, o con 

sumo aparente será encontrado a partir da dedução das 

sobra a produção total para aquele ano. 

exportações 

Nessas circunstâncias. encontrou-se o consumo médio 



42. GRÁFICO 3 

PARTICIPAÇÃO DO ESTADO DO PARA NAS EXPORTAÇÕES 
BRASILEIRAS DE PALMITO 
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per capita para o Brasil e para a parte da população que julgamos 

ter hábito de consumo do produto. Considerou-se a Região Norte, e 

os Estados nordestinos como Ceará. Rio Grande do Norte, Maranhão 

Paraíba e Piauí, como parte da população do país. onde há falta de 

hábito do consumo para o palmito. Os resultados foram os seguintes: 

Produção Nacional 

- Exportação 

- Consumo Aparente 

- População Total (1.000 hab.) 

34.273 t 

B.510 t 

25.763 t 

104.243,3 

População com hábito de Consumo (1.000 heb , ) 85.574,3 

- Consumo Médio per capita para o Pais 247gr 

- Consumo Médio per capita para a População 

com hábito de consumo. 30lgr 

3.3. MERCADO REGIONAL 

Apesar dos dados estatísticos demonstrarem a impor 

tância que tem o palmito em conserva para a economia do Estado do 

Pará, pelo volume que é exportado, não se dispõe de elementos sufi 

cientes e confiáveis que possam mensurar o nível de consumo para_a 

região. Esse fato é oriundo da inexistência do hábito de consumo 

para esse produto, o que ocorre contrariamente em outros grandes 

centros do país e do exterior, onde a demanda é cada vez mais cres 

cente por esse ~raduto. No entanto, ~ara que se pudesse ter pelo 

menos uma idéia de como estaria se comportando o consumo do palm~ 

to, em termos regionais, utilizou-se dos artifícios a seguir des 

cri to~: 

3.3.1. Capacidade Instalada no Estado do Pará 

A representatividade da produção do palmito na re 

giao reside no Estado do Pará. Para se verificar e analisar a cap~ 
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cidade instalada das indústrias que operam com o palmito em nosso 

Estado, ter-se-ia fazer um levantamento direto junto às indústrias 

do ramo: A exiguidade de tempo e o desconhecim~nta de um documento 

oficial que indicasse tal informação, fez com que te trabalhasse 

com a •Relação das Indústrias de Palmitos registradas na Delegacia 

do IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal)",sedia 

da em Belém(PA). (vida QUADRO 9.). 

Mesmo sabendo-se, que as capacidades instaladas das 

indústrias são sempre superiores às suas produções efetivas, teve 

se que considerar para análise, essas Últimas, uma vez que não dis 

pomos de outra fonte de consulta. 

Incluiu-se assim na relação do QUADRO 9, três (3) fá 

bricas que se beneficiam dos incentivos fiscais da SUDAM, cuja ca 

cid~de individual de produç;o ~ de 140 t/mãs. Considerando constan 

te o nível de produção dessas fábricas relacionadas, haveria de se 

esperar que em 1977. a produção total de palmito enlatado atingi~ 

se a 18.478,72 t. 

Analisando, individualmente cada fábrica, da produ 

ção anual efetiva gerada, cerca de 80% destina-se ao mercado exte 

rior e o excedente distribuido da seguinte maneira: 1% fica retido 

no Estado do Pará, e o restante destina-se a outros centros do 

pais. Para as indústrias beneficiadas com incentivos fiscais da 

SUDAM. 60~ da produção é exportada para fora do país. 
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QUADRO 9 - PRODUÇÃO E MERCADO DE PALMITO DAS IND0STRIAS DO ESTADO 

DO PARA 

PRODUÇÃO 1 DESTINO DA PRODUÇÃO 

f I R M A S 1 ANUAL M E R C A D O S 

EFETIVA ( t) 
INTERNO ( t) LOCAL ( t) EXTERNO ( t ) 

01 1.200 i . 188 12 

02 600 llB,8 1,2 480 

03 600 118., 8 1.2 480 

04 60 59.,4 0,6 

05 120 118, 8 1,2 

06 120 118,8 1,2 

07 1. 200 1.188 12 

08 600 118,B 1,2 480 

09 240 237,6 2,4 

10 3.640 760,32 7.68 3,072 

11 960 190,0B L92 768 

12 720 712.,8 7,2 

13 960 190,08 1,92 768 

14 360 356,4 3,6 

15 720 142,56 , 1, 44 576 

16 58,72 11,6 0,12 47 

17 240 237,6 2.4 

18 240 237,6 2.4 

19 600 118., 8 1,2 480 

20* 5.040 1.995,84 20,16 3.024 

- 
TO-TAIS 1 i a . 478, 72 

1 
8.220,68 1 83,04 1 10.175 

[ *) Incentivos Fiscais da SUDAM. 
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3.3.2. Determ1nação do Consumo Aparente e Per Capita 

· O consumo aparente foi encontrado a partir da ded~ 

çao das exportações para o resto do pais e exterior sobre a prod~ 

çao total. Assim teremos: 

- Produção Regional 

- Exportações para o Exterior 

- Exportações para o resto do País 

- Consumo Aparente Regional 

- População (1.000 hab) do Estado do 

Pará 

- População (l.000 hab) Urbana 

- Consumo Médio per capita do Estado 

- Consumo Médio per capita Urbana 

3.4. PALMITO IN NATURA 

18.478.72 t 

10.175 t 

B.220,68 t 

83,04 t 

2.710,9 

1.360,7 

31 g 

61 g 

"Prato típico brasileiro. o palmito vem sendo utili 

zado como alimento desde os primórdios de nossa colonização e, po~ 

sivelmente, até mesmo antes, pelas populações indígenas, uma vez 

que a maneira mais primitiva de prepará-lo sra a de assá-lo na pr~ 

pria casca (moqueado). Nos dias atuais é um dos finos pratos, subs 

tituindo gradativamente nos países mais desenvolvidos 

nal aspargo". (CALZAVARA, 1972). 

o tradicio 

Segundo o grupo responsável pela elaboração do Proj~ 

to Palmito do Açaí Ltda., "a comsrcializnr90 do palmito ao natural 

é frequente. principalmente em São Paulo, onde é bastante difund~ 

da, e destina-se em grande parte a atender as necessidades do co 

mércio de alimentos nos restaurantes, lanchonetes e pastelarias,o~_ 

de é utilizado quase que constantemente. Dentre as suas diversas~ 

plicações, temos o preparo de pasteis de palmito. empadas de cama- 

sul e sudeste". 

rõo, acompanhando saladas e compondo refeições típicas do litoral 
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Na Região Norte não se tem esse hábito alimentar, a 

não ser em casos esporádicos quando da retirada do palmito pelo ca 

boclo nas áreas produtoras. 

Mesmo entre a população dos maiores centros urbanos 

da região, onde se concentra a pequena parcela de consumidores de 

palmito, o seu consumo é exclu$1vamente sob a forma da conserva, a 

pesardeque,haveria possibilidade de ser suprida uma eventual deman 

da do produto ao natural seja pela proximidade relativa das areas 

de concen~ração da espécie produtora e, inclusiva das próprias in 

dústrias processadoras, algumas das quais se localizam até mesmo 

na cidade de Belém, como pela presença constante de açaizeiros nas 

periferias dos referidos núcleos habitacionais, cuja densidade ap~ 

sar ue invi&vel para exploração industrial, dado o volume demanda 

do, comportaria um eventual suprimento de consumo ao natural. 

Ocorre porém como já foi dito, que por questões de 

hábito alimentar a população regional não consome o produto e aqu! 

la que aqui chegou oriunda de outras áreas do Pais o consome sobre 

a forma de conserva. quando dispõe de poder aquisitivo para tal, 

uma vez que. nessa forma, dado o preço relativamente elevado que e 

oferecido, é tido como produto supérfluo, elitizado, sem qualquer 

conotação alimentícia básica e, talvez devido a esse conceito,aqu! 

la~ camadas de renda mais baixa que poderiam consumi-lo ao naturaL 

pela facilidade com que pode ser obtido, não o fazem. 
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4. CONCLUSÃO 

O Açaizeiro é uma espécie que tem grande significado 

sócio-econômico para a região amazônica. devido a sua enorme pote~ 

cialidade de aproveitamento integral de matéria-prima. quer na in 

dústria alimentícia com seus frutos e palmitos. quer na indústria 

de celulose e papel com o estipe e as folhas. 

Como uma importante fonte de divisas para o país, te~ 

do mercado assegurad~ e com possibilidades de expansão,o "Palmito" 

do Açaizeiro é um produto que ocupa lugar de destaque na economia 

da região Norte, disputando com a pimenta do reino, o cacau, a cas 

tanha do Pará e madeiras diversas, maior participação 

çoes regionais. 

nas export~ 

A atividade extrativa deste produto constitui-se nu- 

ma alternativa válida para a exploração econômica de áreas com p~ 

tanciais naturais médio e alto, sendo, ainda, importante fonte ab 

sorvedora de elevado contingente de mão-de-obra. 

No tocante à parte industrial, há uma utilização in 

tensiva de mão-de-obra, face às características semi-artesanais de 

que se reveste o beneficiamento do palmito. 

Destacando-se ainda como um produto alimentício de 

valor, poderi~ ser utilizado nos programas oficiais de alimentação. 

Porém, é considerado como bem de luxo ou semi-luxo, tendo portanto 

o seu consumo restrito às camadas de rendas mais elevadas. 

Pode-se dizer que há boas perspectivas. considerando 

que o mercado brasileiro ainda não foi convenientemente explorado. 

E lúcido, pois, admitir que o mercado consumidor interno apresenta 

grande potencialidade, necessitando apenas ser despertado para taL 

Em alguns países como a França. o palmito é utiliz~ 

do como complemento da dieta alimentar. Podemos ressaltar que é 
inexplicável o fato de nosso país, com exceção da Região Sul, onde 
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o seu consumo é três vezes maior que o volume exportado, não ter 

maior consumo interno deste produto. 

Entre os pro?larnas que se apresentam na expansão do 

mercado interno, destacam-se: 

- falta de hábito de consumo1 o produto é desconhec~ 

do por grande parte dos brasileiros devido a in~ 

xistência de promoção ao seu consumo no mercado i~ 

terno. Os produtores estão voltados exclusivamente 

para a exportação da palmito, e não demonstram i~ 

teresss em assumir os encargos financeiros de uma 

campanha de divulgação de suas qualidades e usos, 

com vista ao consumo nacional. 

- preços e disponibilidade, o consumo habitual de pa~ 

mito como complemento alimentar é prejudicado pelo 

preço relativamente elevado do produto, sendo, ai~ 

da, o mesmo.não encontrado habitualmente no varejo. 

A expansao do mercado interno estimularia a produção, 

por absorver possíveis excedentes. e regularizaria as exportações, 

amenizando a dependência do mercado externo. 

A expansão do consumo interno de palmito viria redu 

zir a dependência dos produtores em relação ao mercado internaci~ 

nal. Embora tudo esteja a indicar que a demanda externa continuará 

a sua tendência favorável aos exportadores, será prudente ter um 

mercado interno com opção caso ocorra alguma irregularidade no mer 

cada exter~o. 

O mercado externo do palmito encontra-se em franca~ 

pansão. O principal comprador continua sendo a França, apesar de~ 

te produto também ser comprado pelos E.LJ.A., Argentina e outros 

países do mundo. Isto torna as exportações altamente lucrativas. 

Em 1971, muitas novas firmas estrangeiras iniciaram 

. ---, 
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a aquisição desse produto nacional. induzindo a inferir que prova 

velmente seriam mantidos os atuais níveis nacionais de exportação. 
1 
1 
1 
1 
·i 

Em 1972. ocorreu uma séria crise. que chegou a entr~ 

varas exportações paraenses parecendo porém. que o problema já es 

tá superado. O colapso que ocorreu a partir de março de 72, se de 

veu basicamente a duas causas distintas: em primeiro lugar, a Fran 

ça realizara anteriormente um excesso de compras que saturou temp~ 

rariamente o mercado europeu. Este fenômeno coincidiu.com um a~ 

menta do preço ~Ínimo decretado pela Cacex, de U$11.04 para U$12.6D, 

a caixa de 24kg. A soma dos efeitos destes dois fatores chegou a a 

fetar gravemente as exportações paraenses, principalmente porque a 

Cacex não fez nenhuma concessão que permitisse aos produLores, cu~ 

prirem os contratos já firmados ao preço antigo. Acontece que gra~ 

de parte da produção paraense ~ justamente feita em decorr~ncia de 

contratos prévios firmados com as firmas importadoras. Estas exig! 

rama manutenção dos preços contratuais do novo preço·mínimo. As 

exportações paraenses fora~ assim totalmente paralizadas e certas 

firmas fecharam por um período de três meses. 

De qualquer maneira. es~as crises foram experiências 

amargas para os empresários locais, que atribuem o brusco aumento 

de preços da Cacex à pressão dos produtores do sul do país, cujos 

custos de produção são bem mais elevados do que os vigentes no Pa 

ra. 

A produção paraense porém já se recuperou e os empr~ 

sários entrevistados consideram que o Estado tornou-se o maior pr~ 

dutor mundial de palmito no presente momento. 

Não se pode esquecer. porém, que o comércio intern~ 

cional está sujeito a fatores aleatórios e de difícil previsão e 

que. por isso mesmo. exigirá um processo de contínua reavaliação 

das projeções, face às mutações consideradas significativas e que 

poderão afetar a demanda externa brasileira. Como exemplo de um des 

tes fatore5 aleatórios. observa-se com, c~ação à embalagem, que in 
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duz a perdas. devido ao alto teor de chumbo que ela contém. 

derado acima do normal para o mercado ext~rno. 

cons1 

Na promoção do consumo interno, vários aspectos p~ 

dem ser considerados: 

- Uma campanha promocional associada ao fornecimento 

regular do produto de boa qualidade, poderia aume~ 

taro consumo na faixa da população de alta renda, 

substituindo-se parte dos sucedâneos com efeitos 

benéficos nas reduções das importações e possibili 

dade de absorção do excedente de produção. 

- Se o objetivo do consumo habitual for dirigido a 

uma faixa mais ampla da população, tendo em vista 

as qualidades do produto. as medidas promocionais 

devam ser mais completas. Além do fornecimento re 

gular do produto de boa qualidade, deve operar no 

sentido de criar hátitos de consumo. através da in 

clusão do palmito nos programas oficiais de supl~ 

mentação alimentar. já mencionado anteriormente. e 

da redução nos preços. 

A produção de palmito em forma de pickles, creme. pi 

cadinho e tira-gosto poderá ter boa aceitação em mercados específi 

cos, tanto nacionais quanto internacionais. podendo abrir boas po~ 

sibilidades ao melhor aproveitamento deste produto, mediante a sim 

ples redução de perdas por insuficiência de comprimento dos peda 

ços enlatados. 

4.1. RECOMENDAÇÕES 

- Incentivos ã implantação local de uma fábrica de. 

latas. que atenda os padrões exigidos pelo mercado 

externo. 
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- Dado o dinamismo crescente das atividades rela cio 

nadas ao açaizeiro, sugere-se que, a curto prazo, 

como forma de atenuar a defasagem já existente en- 

·tre a pesquisa e os planos de expansão da 

do açaizairo. sejam providenciadas reuniões 

casque possibilitem debates e soluções em 

da problemática do produto. 

cultura 

técni 

torno 

- Há necessidade de se reservar, nas empresas de 

plantio. áreas destinadas a projetos pilotos de me 

lhoramento genético, já dentro de uma certa escala 

C 5 a lOha, aproximadamente, em cada empresa). Seria 

um projeto integrado, contando com a participação 

governamental no tocante à assistência técnica e 

treinamento de mão-de-obra especializada, havendo 

igualmente a co-participação empresarial no que se 

relaciona aos custos e manutenção dos plantios ex 

perimentais. 

Intensificação das pesquisas tecnológicas, no to 

cante ao aproveitamento industrial. 
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