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Resumo: Em função de suas características e sabor único o consumo do açaí (Euterpe 

oleracea) apresenta perspectivas de grande crescimento, atraindo o interesse de 

produtores e empresários pela sua produção, neste sentido a cadeia produtiva do mesmo 

pode possuir caráter poluidor se for realizada de maneira equivocada. Neste sentido, 

este trabalho teve como objetivo elaborar uma proposta de Prevenção a Poluição (P2) 

no processamento do açaí; caracterizando sua produção e seguindo um modelo da 

CETESB, foram observadas dentro da ciclo produtivo do açaí, oportunidades de se 

implementar medidas de P2, em seguida foram apresentadas medidas de redução de 

20% do preço da tarifa de água a ser paga pelo empreendedor, junto a isso foram 

apresentadas técnicas redução e reutilização da água dentro do empreendimento e uma 

destinação alternativa para os caroços do açaí. Os resultados obtidos apresentam-se 

satisfatórios para com os objetivos estabelecidos e pode apresentar uma redução nos 

custos da empresa de R$ 7,04 por mês. 

Palavras-chave: Euterpe oleracea, ciclo produtivo, redução. 

 

PROPOSAL FOR A PREVENTION OF POLLUTION IN THE PROCESSING 

OF ACAI (Euterpe oleracea) IN MARABÁ – PARÁ 

 

Abstract: Due to its characteristics and unique flavor, the consumption of açaí (Euterpe 

oleracea) presents prospects of great growth, attracting the interest of producers and 

entrepreneurs for its production, in this sense its production chain can have a polluting 

character if done wrong. In this sense, this work aimed to elaborate a proposal of 

Pollution Prevention (P2) in the processing of acai; characterizing its production and 

following a CETESB model, were observed within the açaí production cycle, 

opportunities to implement P2 measures, then were presented measures of reduction of 

20% of the price of water tariff to be paid by the entrepreneur, along with To this, 

techniques were presented for reduction and reuse of water within the enterprise and an 
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alternative destination for the acai pits. The results obtained are satisfactory to the 

established objectives and may present a reduction in company costs of R $ 7.04 per 

month. 

Keywords: Euterpe oleracea, production cycle, reduction 

 

1. INTRODUÇÃO 

A produção de resíduos é vista em todas as atividades humanas, observa-se 

também que essa geração vem aumentando ao longo do tempo, o que estimulou também 

a preocupação em minimizar os impactos do aglomerado desses resíduos. Para tanto, 

vários países criaram legislações específicas sobre esse tema, e o Brasil não se absteve 

desse cenário e em 2010, sancionou e regulamentou a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS), legislação específica que aborda as principais diretrizes sobre a gestão 

dos resíduos sólidos (MATOS et.al, 2016). 

O açaí é uma fruta típica da Amazônia que é produzida pela palmeira conhecida 

como açaizeiro, o crescimento dessa espécie ocorre naturalmente nos estados do Pará, 

Amapá, Maranhão e leste do Amazonas; nesse contexto existem duas principais 

espécies de açaí, a Euterpe oleracea, conhecida como açaí de touceira e a Euterpe 

precatória também conhecida como açaí solteiro ou de terra-firme (MARINOT et al, 

2005) 

Em sua cadeia produtiva que se inicia com o extrativismo do fruto de suas 

palmeiras e vai até a produção e entrega da polpa do fruto ao consumidor final, o açaí 

passa por diversos processos e etapas onde são utilizados vários insumos até que se 

chegue no produto final (SALES, 2014). Assim, ao longo dessa cadeia há uma grande 

geração de resíduos, desde aos restos de galhos até a água residuária dos processos de 

lavagem e produção das polpas; resíduos esses que tem ganhado destinações adequadas 

a partir de técnicas de prevenção a geração desses resíduos, que visam a diminuição dos 

impactos causados pela produção do açaí (NASCIMENTO et al, 2018). 

Nessa perspectiva, o estudo a seguir abordará aspectos importantes nas etapas de 

processamento do açaí; apresentando também possíveis técnicas de produção mais 

limpa e prevenção a poluição como medidas a serem tomadas para evitar a produção de 

resíduos e junto a isso tentar melhorar as fases produtivas do empreendimento utilizado 

como base na pesquisa. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Descrição do Empreendimento 

O empreendimento trata-se de uma pequena instalação de beneficiamento de 

açaí, localizada na região residencial do município de Marabá no Estado do Pará, onde o 

quadro de funcionários é composto por dois colaboradores, realizando o processo de 

beneficiamento em média oito vezes por mês. 

 

2.2 Processos Metodológicos 

A metodologia utilizada foi uma adaptação do Manual de Implementação de um 

Programa de Prevenção à Poluição (P2) da Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental - CETESB (2002), composto pelas seguintes etapas: 
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• Estabelecimento de prioridades objetivos e metas  

• Levantamento de dados  

• Definição de indicadores de desempenho  

• Identificação de oportunidades de P2  

• Levantamento de tecnologias  

• Avaliação econômica  

• Seleção das medidas de P2  

Dessa maneira, o levantamento de dados primários acerca do empreendimento 

foi realizado a partir de uma visita técnica pana análise e observação em cada etapa do 

processamento de açaí, abrangendo desde a recepção da matéria prima até o 

armazenamento do produto para que se pudesse realizar a caracterização do processo 

industrial. 

Dando continuidade a P2, foram definidos indicadores de desempenho a partir 

das características do projeto a ser desenvolvido, assim foi escolhida a medida Litro por 

Litro (l/l). Por exemplo: litros de água e litros do fruto por polpa de açaí produzido, ou 

litros de caroço (resíduo sólido) por litro de polpa produzida. A partir de então, foi 

efetuada uma avaliação detalhada dos processos produtivos da empresa com ênfase nos 

pontos que contribuem para a geração de resíduos e uso excessivo de água, de modo que 

permitisse identificar as melhores oportunidades para solucionar e/ou amenizar os 

problemas. 

Assim, as entradas e saídas do processo foram quantificadas de acordo com a 

observação da graduação presente nos rótulos. Tais rótulos seriam o das sacas que o 

açaí estava armazenado ao chegar no local, dos tambores que continham a água 

necessária para limpar o local, limpar o açaí, amolecer o fruto e bater o mesmo. Quanto 

à qualificação das entradas e saídas foi necessário um levantamento de dados 

secundários por conta da falta de informações necessárias. Por conseguinte, foram feitos 

levantamentos de dados secundários acerca de tecnologias que pudessem ser 

implantadas no processo produtivo, de modo que auxiliasse no planejamento da P2.   

Quanto a avaliação econômica do plano de prevenção a poluição, a mesma foi 

feita levando em consideração o investimento que seria necessário para implementação 

das tecnologias que foram levantadas a partir de dados secundários, o custo atual que se 
tem com o consumo do parâmetro a ser analisado e o custo desejado para saber o tempo 

de retorno permitindo avaliar se a implementação do mesmo é viável ou não. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Estabelecimento de Prioridades, Objetivos e Metas 

Definiu-se como objetivo promover o uso ótimo da água no processo produtivo 

diminuindo desperdícios, tendo como metas de redução de ao menos 20% do consumo 

de água que refletiria na redução de efluente líquido e reaproveitamento total do resíduo 

sólido, melhorando assim o desempenho ambiental do empreendimento.     

 

3.2 Levantamento de Dados e Definição de Indicadores de Desempenho 

Os dados levantados permitiram caracterizar o processo produtivo em questão 

bem como suas entradas e saídas, permitindo assim, a elaboração de um fluxograma 

conforme consta na Figura 1. O fluxograma mostra  que ao ser utilizado o indicador de 
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desempenho Litro/Litro verificou-se que para o processamento o empreendedor recebe 

em média 32 sacos de açaí/mês, cada saco equivale a 36 litros, dessa maneira o 

empreendedor tem em média 1.152 litros do fruto a serem processado/mês.  

Junto a esse valor, deve ser levado em consideração os 384 litros de água para o 

processamento, obtendo assim 320 litros da polpa de açaí para ser envazado e 

comercializado. 

 
Figura 1. Fluxograma do processo produtivo de açaí no empreendimento estudado. 

Fonte: Autores (2019) 

 

3.3 Identificação de Oportunidades de P2 e Levantamento de Tecnologias  

 A primeira oportunidade de P2 que foi possível identificar diz respeito ao 

consumo de água, onde em todo o processo se faz necessário o uso dela, e são 

observados desperdícios ou mal-uso da mesma; como os dois tambores contendo 100 

litros de água cada para promover a limpeza do fruto para cada dia de produção. Nessa 

perspectiva observou-se também o uso excessivo de água para promover o 

amolecimento do fruto onde em média são utilizados 400 litros de água por dia para 

promover tal etapa. 

No processo de despolpamento do açaí observou-se que o operador manuseia o 

recipiente contendo a água para dentro da máquina de maneira inadequada provocando 

derramamentos e consequentemente gerando desperdícios. Durante certas etapas do 
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processamento ocorre a geração de efluente líquido, como por exemplo: na limpeza do 

local, limpeza do fruto, amolecimento do açaí e o despolpamento do fruto, tal efluente 

não é reutilizado pelos operadores e nem é disposto de forma adequada sendo lançado 

de forma irregular na frente do estabelecimento, esta última mais uma oportunidade de 

P2. 

Quanto aos resíduos sólidos surge uma oportunidade de P2 uma vez que, o 

caroço do açaí é colocado em sacos e posto à espera de recolhimento por parte dos 

caminhões de lixo não sendo aproveitado assim sua importância como matéria prima. 

No que tange as questões energéticas, devido à falta de informações não foi possível 

observar oportunidades de P2. 

Diante disso, Vimieiro (2005) infere que os arejadores são sistemas instalados na 

extremidade da torneira, reduzindo a passagem da água pela introdução de peças 

perfuradas ou telas finas e podem apresentar orifícios na lateral para a entrada de ar 

durante o fluxo da água. O autor afirma ainda que eles podem atuar no controle da 

dispersão de jato e na redução da vazão, levando a uma diminuição do consumo de água 

podendo ser implementada para promover a limpeza dos frutos de maneira mais 

econômica. 

 

3.4 Avaliação Econômica 

De acordo com a bandeira tarifária da Companhia de Saneamento do Pará 

(COSANPA) a tarifa de consumo comercial de 0 a 10 m³ de água equivale a 6,77 R$, 

tendo nessa escala um valor máximo de 67,70 R$. No empreendimento em questão o 

consumo de água é aproximadamente 5,2 m³/mês, somando todas as etapas do processo; 

logo a conta de água mensal do processamento de açaí será igual a 35,20 R$/mês. 

O plano de prevenção a poluição proposto para o uso da água é somente a 

redução do consumo de água em pelo menos 20%, e para o alcance dessa meta foram 

sugeridas mudanças de hábitos já frequentes no processo produtivo, logo não há 

necessidade de investimentos para as medidas propostas.  Dessa forma o custo desejado 

é descrito pela diminuição de 20% dos 5.200 L que resulta em 4.160 L ou 4,16 m³ de 

água; ao multiplicar essa vazão pela tarifa de água o valor a ser gasto seria de 28,16 

R$/mês, economizando assim um valor de 7,04 R$/mês. 

Já para o resíduo sólido não se tem custo uma vez que ele é recolhido pelos 

caminhões de lixo e a medida proposta não envolve gasto por parte do empreendedor, 

da mesma forma aplica-se a questão do efluente líquido.   

 

3.5 Seleção de Medidas de P2 

 As medidas selecionadas se baseiam nos Níveis de seleção do Manual para 

Implementação de um Programa de Prevenção à Poluição da CETESB (CETESB, 

2002). Assim, o Nível 1 que se caracteriza por reduções nas pontes poluidoras, é visto 

em duas medidas pensadas para o estabelecimento em questão; que seriam, a redução 

da quantidade de água na limpeza do fruto de 200 L para 100 L, e a redução da 

quantidade de água no amolecimento do açaí de 400 L para 300 L, de maneira que o 

fruto possa ser amolecido normalmente com essa quantidade de água reduzida. 

 Outra técnica proposta seria e reutilização da água usada na etapa de lavagem 

do açaí na etapa de limpeza do local, visto que a mesma não está poluída o suficiente 
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para não ser utilizada novamente e reduziria bastante os níveis de água utilizados, 

caracterizando-se como uma medida de Nível 2, que seria um reuso interno do ciclo 

produtivo, bem como de Nível 1. 

 Por último, a sugestão relacionada aos caroços do açaí está inserida no Nível 3 

de medidas a serem tomadas, caracterizadas pela reciclagem externa do produto; que 

seria a destinação dos caroços para uma empresa de fabricação de cerâmicos, uma vez 

que o resíduo em questão pode ser utilizado como combustível para os fornos de 

queima devido ao seu grande poder calorífico. 

4. CONCLUSÕES 

Ao elaborar o Programa de Prevenção a Poluição, procurou-se a todo momento 

sugerir técnicas e aplicar metodologias que se encaixem ao pequeno porte do 

empreendimento; buscando oferecer as melhores alternativas ambientais e 

economicamente viáveis para o empreendedor, visando uma maior possibilidade de 

execução do projeto e adaptação do mesmo as possíveis mudanças. Observa-se que as 

medidas de P2 se fazem bastante necessárias na cadeia produtiva estudada, visto que o 

mercado de açaí é bastante movimentado e faz parte da cultura e economia local. 
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