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Boletim:
Produção Nacional de Açaí

Neste boletim, será abordado o quantitativo da produção nacional de açaí, principais regiões 
produtoras e perspectivas de crescimento deste setor. A base para a fundamentação do 
estudo é o levantamento de dados secundários que versam sobre o extrativismo vegetal e 
a agricultura municipal.

Consultora: Débora Carvalho

Produção nacional
A avaliação de dados referentes à produção nacional de açaí foi fundamentada a partir de 
dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Agropecuário e da Pesca – Pará (Sedap), Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), 
entre outros.

Adianta-se que, apesar de haver uma sensível divergência entre os números totais da produ-
ção do açaí em âmbito nacional, publicado pelas diferentes fontes acima listadas, perceber-
-se-á uma coerência quanto ao diagnóstico final que atesta a excelente oportunidade e forte 
crescimento desse segmento para a economia regional e brasileira como um todo.

Segundo dados extraídos na Pesquisa de Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 
(Pevs) divulgada pelo IBGE em 2014, o açaí estava entre os produtos que mais destacaram-
-se pelo valor da produção em 2013, levando o 2º lugar, com 25,6% da quantidade total 
produzida pela extração vegetal não madeireira no Brasil. 

A produção nacional, segundo IBGE, foi de pouco mais de 202 mil toneladas no ano de 
2013, quantidade equivalente a R$ 409,7 milhões. A produção dessa fruta registrou peque-
no crescimento de 1,6%, em relação ao ano de 2012.

É importante ressaltar que, no tocante ao controle total da produção nacional de açaí, serão 
apresentados dados fornecidos pelo IBGE, o qual esclarece que não se tratam de números 
que englobam a produção total, por se tratar de cultivo permanente que encontra-se em 
franca expansão; entretanto, são números próximos da realidade, e que não impedem uma 
avaliação sensata quanto às oportunidades que apresentam-se a esse setor da economia 
brasileira.

A região Norte do país concentra a maior parte da produção extrativista vegetal não madei-
reira, e conforme pode ser observado na Tabela 1, a produção da fruta açaí concentra-se 
majoritariamente no Pará, responsável por 54,9% da produção brasileira. Em segundo lugar, 
segue o estado do Amazonas, com 35,5%.
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Tabela 1- Quantidade produzida do Açaí e variação percentual - 20 maiores muni-
cípios produtores/UFs - Brasil 2012 e 2013

Produto
Quantidade produzida (t) Variação  

percentual (%)2012 2013

Açaí (fruta) 199 116 202 2016 1,6

Municípios produtores e respectivas UFs
Quantidade 
produzida (t)

Participações(%)

Codajás – AM 26 750 13,2

Limoeiro de Arajú – PA 26 250 13,0

Oieras do Pará – PA 11 000 5,4

Itacoatiara – AM 7 544 3,7

Muaná – PA 7 234 3,6

Ponta de Pedras 7 179 3,6

São Sebastião da Boa Vista – PA 6 637 3,3

Mocajuba – PA 6 550 3,2

Afuá – PA 5 889 2,9

Ilnhangapi – PA 5 800 2,9

Igarapé-Miri – PA 5 300 2,6

São Miguel do Guamá – PA 4 350 2,2

Magalhães Barata – PA 3 500 1,7

Anori – AM 3 225 1,6

Lábrea – AM 3 040 1,5

Paritins – AM 2 858 1,4

São Domingos do Capim – PA 2 700 1,3

Humaitá – AM 2 583 1,3

Manicoré – AM 2 530 1,3

Coari – AM 2 260 1,1

Fonte: IBGE (UAMSF - SEBRAE)

Fruta típica da região amazônica, extraído das palmeiras do açaí (Euterpe oleracea). Em fun-
ção da sazonalidade, exige uma época natural de áreas alagadas, concentrando sua maior 
produtividade nos solos de várzeas e igapós. Conforme observado na Tabela 1, o município 
de Codajás, localizado no interior do estado do Amazonas, pertencente à mesorregião do 
centro amazonense e da microrregião de Coari (sua população é estimada em 26.242 ha-
bitantes pelo  IBGE em 2014, é detentor de vegetação e clima favorável, que segue líder na 
lista dos maiores produtores nacionais de açaí.
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Os 20 maiores municípios produtores de açaí representam quase 71% da produção nacio-
nal. E, conforme pode-se observar na Tabela 2, uma parcela significativa está concentrada 
nos estados do Pará e no Amazonas, que, juntos, produzem 90,4% desse quantitativo.

Tabela 2 -Quantidade e valor do açaí produzido, por unidade de federação (2013)

Unidades da 
federação

Açaí

Quantidade (t) Valor (1 000 R$ )

Brasil 202 216 409 698
Norte 189 379 393 537
Pará 111 073 291 991
Amazonas 71 783 93 417
Acre 3 050 2 792
Amapá 2 036 2 514
Rondônia 1 435 2 820
Roraima 1 3
 Nordeste 12 837 16 161
Maranhão 12 837 16 161

No estado do Pará e em outras regiões, a produção do açaí sofre oscilação nos valores 
cobrados pelos extrativistas, isto é, pela população ribeirinha. Isso ocorre porque existe um 
período de entressafra, fazendo com que a produção dessa fruta sofra uma pequena redu-
ção, o que será detalhado adiante.

Cabe lembrar que o açaí, fruta nativa da floresta amazônica, há pouco mais de duas déca-
das, era consumido basicamente no estado do Pará. Só a partir de 1990 tornou-se conhe-
cido em âmbito nacional. Logo em seguida, alcançou o mercado internacional, ganhando 
fama e popularidade como alimento saudável e energético. Tal condição foi determinante 
para cair no gosto do consumidor externo, o que impulsionou os primeiros registros de ex-
portação do produto.

De acordo com dados obtidos junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa), de toda produção do açaí, 60% é consumido dentro do próprio estado do Pará, e os 
30% nos demais estados. Por fim, os 10% restantes são destinados à exportação.
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Gráfico 1- Distribuição do consumo de açaí no mundo

Fonte: Mapa – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O principal mercado importador do produto é Estados Unidos, destino da maior parte des-
sa exportação brasileira, cerca de 77% do total. Percebe-se, no entanto, que o açaí já está 
conquistando a preferência de consumidores de outras regiões como, por exemplo, Países 
Baixos, Japão, Austrália, entre outros. Entretanto, o volume exportado ainda é incipiente.

Já nos EUA, a importação da fruta tem aumentado em volumes expressivos. Informação di-
vulgada na Conjuntura Mensal da Conab (2013) revela que o consumo do açaí naquele país 
quadruplicou nos últimos anos. Tal fato será melhor comentado no boletim que abordará o 
perfil do consumidor norte-americano.

No momento, cabe acrescentar que essa notória demanda gerou um grande benefício eco-
nômico e ecológico para a população regional, pois implicou no uso de práticas sustentáveis 
na região, com a conservação das palmeiras do açaí. Além disso, segundo informação obti-
da pela revista americana New Yorker, o consumo da fruta gera para a população ribeirinha 
maior lucratividade do que a obtida por meio da extração de madeiras.

Assim, observa-se que a demanda crescente, aliada a esforços no direcionamento da eco-
nomia para promover o setor extrativista do açaí, é duplamente positiva, propiciando a ma-
nutenção e conservação natural daquela região.

Nesse contexto, o engajamento do Brasil deve pautar-se também em expandir o proces-
samento da fruta em território nacional, tendo em vista o crescimento da demanda mundial 
para sucos e polpas de frutas tropicais, o que geraria aumento de emprego e renda para a 
população local.
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Observa-se que o mercado para o açaí segue trajetória crescente, não tendo atingido no 
mercado a curva de maturidade, o que significa bons anos à frente para se esgotar o aces-
so ao mercado consumidor. Por outro lado, impõe um desafio para o Brasil em suprir essa 
demanda futura, especialmente nos períodos de entressafra.

Estudo recente realizado pelo Núcleo de estudos amazônicos (Naea), atendo-se a essa ne-
cessidade da demanda futura, classificou a existência de movimentos que estão redefinindo 
o ponto de equilíbrio da economia do açaí, de modo que o plantio de sementes da fruta está 
sendo expandido além da produtividade atual.

Tal observação pode ser, de fato, pautada em números que expressam o forte crescimento 
dessa produção ao longo dos anos. Por exemplo, em 2010, era de 124.421 mil toneladas/
ano, passando para 215.381 mil toneladas, em 2011, o que significa um aumento de 73% 
na produtividade de um ano para outro. Esses são de fato dados bem satisfatórios, que po-
derão ser acompanhados no Gráfico 2.

Gráfico 2 – Histórico da produção brasileira – Valor da produção e preço médio do açaí

Pará – Maior produtor nacional
Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado da Agricultura do Pará (Sagri/Sedap), 
a produção do açaí no Pará dobrou nos últimos 10 anos. Houve aumento médio de 5.000 
hectares de plantio ao ano, impulsionando a expansão, o que significa que no período de 
2003 a 2009 a área plantada dobrou, passando de 30.000 ha para 60.000 ha. Apesar de ex-
pressivos, esses números ainda não seriam suficientes para suprir a demanda atual e futura, 
embora essa sazonalidade tenha de fato influenciado na grande variação do preço local, o 
que pode ser visto no Gráfico 2, extraído da pesquisa realizada pela Conab.
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O estado do Pará, que é isolado o maior produtor de açaí do mundo, exibiu, em 2014, um 
saldo de 795 mil toneladas de frutas ao ano, para uma área plantada aproximada de 143.000 
hectares, apresentando um rendimento de 5,6 Kg/ha (dados divulgados no site Sedap em 
maio/2015, fornecidos pelo IBGE (http://www.sagri.pa.gov.br/posts/view/1189/sedap_reali-
za_seminario_sobre_o_acai_nesta_sexta_feira_29). Conta com cadastramento de, aproxima-
damente, 12.804 propriedades de cultivo. E no que tange ao processamento dessa extração, 
o Pará conta com 10 batedores artesanais. Segundo revela a notícia, o mercado nacional e 
internacional juntos injetaram aproximadamente R$ 225,7 milhões na economia local.

Gráfico 3 – Produção extrativista vegetal - quantidade produzida – Pará – 2000 a 2012

Fonte: IBGE - Elaboração: Sagri/Geema

Gráfico 4 – Produção extrativista vegetal -  valor da produção – Pará – 2000 a 2012

Fonte: IBGE - Elaboração: Sagri/Geema

O estado do Pará é favorecido por excelentes condições de solo e clima, o que justifica a po-
sição de maior produtor mundial de açaí. Esses dois gráficos resumem que, no ano de 2010, 
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alcançou-se um faturamento de R$ 161,826 milhões; seguidos por R$ 183,167, em 2011; e 
de R$ 233,307, em 2012. Esses dados expressam um crescimento constante ao longo dos 
últimos anos, onde a curva, após 2010, acentuou-se ainda mais. Para análise maior desses nú-
meros, anexo a esse boletim, segue uma estatística divulgada pela Sagri/Geema, em que cons-
ta, com riqueza de informações, o quantitativo produzido na extração vegetal de acordo com 
a região administrativa, mesorregião, microrregião e município; e também valores em reais que 
representam a quantidade total em toneladas, produzidas no período que vai de 2000 a 2012.

Esses dados podem ser compreendidos quando analisados comparativamente com a soma 
da população da região Norte do país na tabela 3 que segue. Vê-se que o Pará segue na 
frente, com mais que o triplo da população rural, em comparação ao segundo maior produ-
tor nacional de açaí, o estado do Amazonas.

Tabela 3 – População urbana e rural – Região Norte do Brasil (2009)

Fonte: Sagri (Governo do Pará)

Conforme divulgado no estudo A Fruticultura no Estado do Pará (Sagri), as unidades proces-
sadoras das frutas extraídos nesse estado, em sua maioria, são de pequeno e médio porte, 
localizados na região metropolitana de Belém e no nordeste paraense. Essas empresas 
contam com uma linha de produtos de sucos, polpas, concentrados, xaropes, licor, doces, 
geleias, sorvetes e iogurtes. A variedade nesse mix de produtos não reflete a realidade das 
pequenas empresas que contam com o processamento de um tipo de fruta apenas. Em 
alguns casos, a produtividade é paralisada em épocas de entressafra.

Para aprofundar a análise desta questão, pode-se recorrer à pesquisa Pevs, elaborado pelo 
IBGE, que traz estatísticas referentes à quantidade e valor das produções obtidas mediante 
dois processos: exploração dos recursos florestais naturais, o extrativismo vegetal; e a dos 
maciços florestais plantados, a silvicultura. 

Na sequência do presente estudo, serão analisadas as estatísticas da produção agrícola for-
necidas pela Sedap - referencial para o uso de técnicas de plantios racionais no estado do 
Pará, que permite comparar os resultados da silvicultura - plantio e manejo de palmeiras - e 
do extrativismo vegetal - coleta de frutas feita pelos ribeirinhos. Percebe-se, claramente, a 
dicotomia entre o modo de produção organizado e a informal.
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Seguem quatro gráficos extraídos junto à Secretaria de Estado de Agricultura do Pará, que 
fornecem informações entre os anos de 2003 a 2012, referentes à atividade agrícola do açaí 
com estatísticas da quantidade produzida e valor da produção da lavoura permanente.

Gráfico 5 – PAM – Área plantada (ha) – Pará – 2003 a 2012

Fonte: LSPA/IBGE (Sistematização: Geema/Sagri)

O gráfico 5 evidencia que é crescente a curva que avalia os hectares de área plantada, de 
modo que entre 2010 e 2012 saltou de 77.637 ha, para 91.426, o que representa um au-
mento de quase 20% em apenas dois anos. São somas que expressam a velocidade da 
expansão da agricultura do açaí no Pará.

Gráfico 6 – PAM – Área colhida (ha) – Pará – 2003 a 2012

Fonte: LSPA/IBGE (Sistematização: Geema/Sagri)

O gráfico 6, por sua vez, mensura os hectares de área colhida que, conforme pode ser cons-
tatado, entre 2010 e 2012, seguem com a mesma medida de hectares plantados, 77.637 ha 
e 91.426 ha, respectivamente, fato que remete a uma colheita satisfatória.
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Gráfico 7 – PAM – Quantidade produzida (t) – Pará – 2003 a 2012

Fonte: LSPA/IBGE (Sistematização: Geema/Sagri)

O gráfico 7 permite identificar a produtividade, traçando um paralelo entre a área plantada 
versus a colhida, frente à quantidade produzida. Evidencia-se uma média de rendimento 
de tonelada versus hectares plantados e colhidos (T/ha). Em 2012, esse rendimento foi 
de 8,93 – valor um pouco menor que o ano de 2011, cuja média estabeleceu-se em 9,27 
em rendimentos.

Gráfico 8 – PAM – Valor da produção – Pará – 2003 a 2012

Fonte: LSPA/IBGE (Sistematização: Geema/Sagri)

Por fim, o gráfico 8 registra o valor em R$ 1,00 da produção do estado do Pará, o que sig-
nifica dizer que, em 2012, a soma em reais fechou em R$ 1.159.738.291 (acima de 1 bilhão 
de reais). Com esse dado, conclui-se, portanto, que o valor médio do kg do açaí produzido 
chegou a R$ 1,41 em 2012.
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Consideração finais
As estatísticas e informações ora levantadas atestam indubitavelmente que o estado do Pará 
é a maior frente produtora brasileira e mundial de açaí, registrando uma média de 88% da 
produção nacional nos últimos anos. Viu-se também que dentre os maiores municípios pro-
dutores estão Igarapé-Miri, Abaetetuba, Bujaru, Cametá e Limoeiro do Ajuru.

O rápido e surpreendente crescimento do açaí tem origem na fama alcançada como nova 
superfruta, manancial de vitaminas e antioxidantes que o tornam a sensação dos energéti-
cos. Tal cenário impulsionou a produção para suprir a ascendente demanda mundial.

No que tange em atender a esse desafio, percebe-se, por meio de projetos encabeçados 
pelos estados da região Norte do país, que providências para expansão do cultivo têm sido 
levadas a sério, recebendo subsídios de programas governamentais que vêm estimulando o 
aumento na produção.

Nos próximos boletins, serão disponibilizadas mais informações do mercado do açaí: produ-
tos à base da fruta, exportações, tendências, o interesse da população norte-americano por 
importação/distribuição e consumo da fruta e muito mais informações.

Referências
SEDAP - http://www.sagri.pa.gov.br/

IBGE - http://www.ibge.gov.br/home/

CONAB - http://www.conab.gov.br/

MAPA - http://www.agricultura.gov.br/






