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Introdução 

A Floresta Amazônica, na condição 
de maior bioma tropical do mundo, dispõe 
de uma grande quantidade de recursos 
naturais, entre eles o minério, o pescado, a 
água doce e os produtos florestais 
madeireiros e não-madeireiros. Além disso, 
possui uma alta diversidade biológica 
(RIBEIRO et al., 1999a; ROCHA; SILVA, 
2002; BAAR et al., 2004), em grande parte 
ainda desconhecida. Embora esses 
recursos sejam abundantes, as formas 
como vêm sendo explorados nem sempre 
são sustentáveis. 

 A falta de métodos adequados nos 
modos de exploração tem levado a uma 
perda significativa de recursos naturais, 
especialmente quanto ao componente 
florestal. Na Amazônia brasileira, a perda da 
cobertura florestal vem ocorrendo de forma 
mais intensa nos últimos 30 anos devido as 
questões de ordem econômica, incentivos 
governamentais e pressão populacional 
(KOHLHEPP, 2001; WATRIN, 2003). 

No Brasil, a extração de Produtos 
Florestais Não Madeireiros (PFNM) teve 
como um de seus propulsores a realização 
do evento Rio 92, na qual surgiu o conceito 
de sustentabilidade, cujo princípio é que a 
ação humana, no presente, não deve 
comprometer os recursos naturais e a 
qualidade de vida das gerações futuras. 

O termo produtos florestais não 
madeireiros (PFNM) é um termo genérico 
que se refere aos diferentes produtos de 

origem vegetal e animal e podem ser obtidos 
dos recursos naturais, bem como serviços 
sociais e ambientais, como reservas 
extrativistas e outros benefícios oriundos da 
manutenção da floresta (FAO, 1999).  

Um exemplo de PFNM presente no 
Sudeste Paraense é o Euterpe oleracea 
Mart popularmente conhecido como Açaí. O 
açaí é o principal alimento de grande parcela 
das famílias ribeirinhas e das famílias de 
baixa renda do centro urbanos (NOGUEIRA 
et al., 2013). Além disso, Nogueira et al 
(2013) descreve que o consumo de açaí 
além de ser uma necessidade alimentar, 
incorpora questões culturais em função das 
suas propriedades o que acaba atraindo 
também consumidores de classes mais 
favorecidas.  

Nas ultimas décadas a demanda pelo 
açaí no Estado do Pará cresceu 
gradualmente, já que a produção e mercado 
da fruta são a base da economia de vários 
municípios paraenses (VALLES, 2013). A 
pratica do extrativismo do açaí é praticada e 
voltada para o autoconsumo e para a 
comercialização. Devido a este fato, a 
dinâmica do extrativismo do açaí começou a 
mudar pelo aumento da demanda para o 
mercado, principalmente pelo valor de 
importância e interesse econômico.   
 

Objetivo 

 O objetivo desse trabalho e analisar a 
demanda do Açaí (Euterpe oleracea Mart) 
na Mesorregião do Sudeste Paraense no 
período de 2008 a 2012.  
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Materiais e Métodos 

A mesorregião do Sudeste Paraense 
possui uma área de 297.344,257 km², 
população de 1.819.301 hab. e PIB R$ 
37.538.552.547 (IBGE 2012) formado 39 
municípios agregados em 7 microrregiões, 
sendo estas, Marabá, Tucuruí, São Felix do 
Xingu, Paragominas, Redenção, 
Parauapebas e Conceição do Araguaia. 

 O Sudeste do Pará tem destaque no 
que diz respeito ao seu grande dinamismo 
econômico e pelas transformações da sua 
base sócio-produtiva, onde o PIB cresceu 
15% ao ano no período 1970-2005, o dobro 
da média estadual. Sendo a região mais 
industrializada do Pará, com 48,6%. (SILVA; 
SILVA, 2008)  

A Mesorregião Paraense é, portanto 
uma região onde a economia extrativista 
ainda é bastante intensa, voltada tanto para 
o consumo como para o mercado,  
destacando-se os produtos não madeireiros 
como: o Açaí. Abaixo a figura 1 mostra a 
localização da área de estudo com suas 
respectivas microrregiões delimitadas. 

 

Figura 01. Mapa de Localização da Área de Estudo 
 

 Para realizar a análise da demanda 
de produto florestal não-madeireiro, o açaí, 
no sudeste paraense, levantou-se em 
consideração uma série de informações 
referente às microrregiões do sudeste do 

Pará sendo elas: Conceição do Araguaia, 
Marabá, Paragominas, Parauapebas, 
Redenção, São Felix do Xingú e Tucuruí. 
Para isso fez-se uso de dados secundários 
obtidos através de projetos, dissertações, 
teses e artigos.  
 Os dados de produção (em 
toneladas) e de preços do açaí, referentes 
ao período de 2008 a 2012, foram obtidos 
junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) e a Secretaria Estadual 
de Desenvolvimento Agropecuário e 
Pesca/PA (SEDAP). 
 A composição dos dados 
secundários teve grande relevância para o 
estudo, pois através dos dados quantitativos 
proporcionou analisar os fatores que 
influenciaram na demanda desse produto 
não-madeireiro na região de estudo. 
 Para se calcular a demanda referente 
ao anos de 2008 a 2012, fez-se o uso do 
método genérico proposto por Kotler (1999). 
Onde a demanda e igual ao produto do 
número de compradores no mercado pela 
quantidade adquirida no período por um 
comprador médio pelo preço médio unitário, 
assim como representado na fórmula 
abaixo: 
 
 

Q=n.q.p 

 
Onde:  
n: número de compradores no mercado; 
q: quantidade adquirida no período por um 
comprador médio; 
p: preço médio unitário 
 
 Para ‘n’ os dados foram obtidos no 
site do IBGE, já para o 'q’ foi-se calculado tal 
variável assim como promulgo por CONAB 
(2013), onde 60% da produção total de açaí 
é consumida pelo mercado interno, ou seja 
pela própria região sudeste. Já os valores 
para ‘p’ foram disponibilizados pela 
(SEDAP). 

Resultados e Discussão 

PRODUÇÃO DE AÇAÍ  

A partir da década 1990, com o 
aumento da pressão internacional para a 
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preservação da Amazônia, os produtos 
florestais não-madeireiros ganharam 
importância como alternativa para evitar 
desmatamentos e queimadas. Essa 
exposição da Amazônia, na mídia mundial, 
chamou a atenção para diversos frutos 
regionais, como o guaraná, cupuaçu, açaí, 
pupunha e o bacuri, entre os principais, que 
tiveram forte crescimento no mercado 
nacional e atraíram o interesse do mercado 
internacional. 

O levantamento de dados apontou o 
aumento produtivo do açaí na análise dos 
últimos anos, como foi exposta na tabela 1. 
Este aumento se dá pelo fato de ao passar 
dos anos o açaí ser cada vez mais notado 
através das mídias, como televisão e 
internet. Fazendo assim uma maior 
expansão do fruto e da polpa no mercado, 
onde o resto do Brasil e outros países 
passaram a conhecer e consumir este 
produto.  

Outro fator para o aumento da 
produção são os incentivos públicos e 
privados fornecido à comunidade ribeirinha, 
no qual estimula este mercado. Um exemplo 
disto é o Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA), com apoio 
técnico e logístico, o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), que fornece banco de 
dados para armazenamento das 
informações coletadas e autoriza a 
exploração sustentável da área de várzea. 

 
Tabela 01. Produção Anual do Açaí em Toneladas 

 
  

 A polpa do açaí é usada para 
consumo in natura e bem como para 

fabricação de sorvetes, licores, doces, 
néctares e geléias, podendo ser 
aproveitado, também, para a extração de 
corantes e no preparo de diversos pratos. 
 

VALOR TOTAL DA PRODUÇÃO 

 O Gráfico 1 apresenta o quantitativo 
de valores referente à produção de açaí na 
mesorregião sudeste paraense nos anos de 
2008 a 2012. Tendo em vista que o Pará é 
o maior produtor de açaí do país, é 
importante ressaltar que na área de estudo 
a produção não é tão intensa quanto as 
demais regiões do estado.  
 

Figura 2. Preço da tonelada de Açaí 

 
ANÁLISE DA DEMANDA DO AÇAÍ 

 A demanda é dada pela quantidade 
de produto que os consumidores desejam e 
podem comprar, à medida que muda o 
preço unitário. Neste caso, em resposta a 
aumento de preços, as quantidades 
demandadas tendem a diminuir, como 
conceitua a lei da demanda. No ponto em 

Açaí Quantidade produzida (t) 

Microrregião 2008 2009 2010 2011 2012 

Conceição do Araguaia 480 480 480 480 0 

Marabá 0 0 80 290 290 

Paragominas 0 0 0 300 330 

Parauapebas 0 0 1,440 430 550 

Redenção 0 0 0 0 0 

São Félix do Xingu 0 0 0 0 68 

Tucuruí 15,500 16,500 17,340 26,490 26,890 

TOTAL SUDESTE PARAENSE 15,980 16,980 19,340 27,990 28,128 
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que a demanda e a oferta se igualam, tem-
se o equilíbrio do mercado e, nesta condição 
de equilíbrio, os preços e as quantidades 
transacionadas do produto no mercado são 
determinadas e tendem a permanecer.   
 O mercado local de açaí ́ opera com 
características próximas da concorrência 
perfeita, uma vez que é grande o número de 
produtores e de compradores e cada qual 
transaciona uma pequena parcela do 
volume total do fruto. Assim, a escala de 
produção eficiente do produtor é pequena, 
em relação à demanda de açaí ́ formada 
pelos intermediários (comerciantes 
varejistas e atacadistas), associações de 
produtores ou cooperativas, agroindústrias 
processadoras de polpa de frutas, 
supermercados e batedores de açaí.́ Ou 
seja, trata-se de um mercado em que se tem 
um grande número de produtores e 
compradores e nenhum deles, atuando 
isoladamente, apresenta poder de 
influenciar preço, ou seja, são segmentos 
tomadores de preço (NOGUEIRA et al. 
2013).  
 Outra característica a ser observada, 
é o fato de o produto ser homogêneo, à luz 
da percepção dos compradores de açaí ́
(intermediários e empresas), dado que o 
fruto comercializado por um produtor é 
idêntico ao fruto ofertado pelos demais 
produtores; o fluxo de informações sobre 
preço, salário dos trabalhadores rurais, frete 
e transporte é do conhecimento dos 
principais agentes do mercado (produtores 
locais e intermediários); não existem fortes 
barreiras impedindo a entrada e, ou, a saída 
dos agentes do mercado de açaí,́ em 
qualquer tempo, nas regiões do Estado do 
Pará. 

Sendo assim, pode-se observar no 
Gráfico 2 que a produção do açaí tem 
intensificado nos últimos anos, porém, 
importante notar que, no ano de 2012 a  
quantidade de demanda foi maior que o total 
produzido, indicando um déficit na produção 
neste ano, comparado ao anos anteriores. 
Percebe-se ainda que no período analisado 
a demanda tem sido mais crescente, 
justificando, assim o grande crescimento do 
mercado do açaí não só na região, mas 
também no Estado e no país. 

 
Figura 3: Total produzido vs Demanda do Açaí 

 
Pode associar, ainda, que a renda 

per capita da região também colaborou para 
o crescimento dessa demanda, pois as 

variações na renda provocam alterações na 
demanda, onde esse efeito da renda pode 
ser compensado pelo efeito do preço do 
açaí, logo, na produção e na demanda total. 
Conforme os autores Nogueira et al. (2013), 
a renda das famílias foram incrementadas 
em função dos programas de transferência 
de renda e às atividades econômicas 
desenvolvidas,  colaborando para manter a 
tendência de crescimento da demanda na 
região. 

Conclusões 

Devido ao uso não sustentável e 
consequente perde de recursos naturais, a 
busca por novas formas de valorização 
econômica da floresta tornou-se uma 
questão central. Uma dessas formas é a 
exploração sustentável de recursos 
florestais não madeireiros, no caso, o açaí.  

Este tipo de exploração, além de 
conservar a floresta e manter seus serviços, 
é uma atividade mais acessível e constante 
às famílias rurais, particularmente aquelas 
com menor renda. No Brasil, o Estado do 
Pará mostra uma larga tradição de 
exploração de recursos florestais não 
madeireiros, sendo destaque o Açaí 
(Euterpe oleracea), que tem contribuído 
significativamente para a região sudeste, 
alcançando a indústria de transformação, e 
com as exigências cada vez mais 



VI Semana Acadêmica da UEPA – Campus de Marabá  
“A inserção da dimensão ambiental na formação acadêmica”  

04 a 06 de novembro de 2015 
 

37a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química - SBQ  5 

crescentes, faz-se necessária a otimização 
da forma com que o açaí é manejado. 

Parra isso, é preciso atentar-se às 
condições fitossanitárias e mercadológicas 
impostas pelos órgãos reguladores. Neste 
caso, a ANVISA, o INMETRO e o IBAMA 
disponibilizam todas as normas que devem 
ser seguidas para o atestado de qualidade 
do produto. Se observadas, todas as 
questões mencionadas, a difusão do 
consumo de açaí tenderá a aumentar, pois 
com a otimização da qualidade do produto e 
de todo o processo envolvido, o retorno para 
o setor será maior, possibilitando cada vez 
mais o investimento em sua cadeia 
produtiva e uma demanda cada vez mais 
crescente no mercado interno e externo.  
 
 

____________________ 
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