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Sinopse: 

 

Foram estudados os rendimentos de trabalho e aspectos produtivos do extrativismo de 

açaí na Terra Indígena Kwatá-Laranjal, Borba –AM. Aspectos culturais associados à 

atividade e a alocação de tempo nos sistemas produtivos tradicionais foram analisados. 

 

Palavras chave: 

 

Produto Florestal Não-Madeireiro, etnoconhecimento, Arecaceae, tempos e 

movimentos, alocação de tempo. 
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RESUMO 

 

Este estudo é um recorte do extrativismo de açaí na Terra Indígena Kwatá-Laranjal com 

o olhar sobre a rotina do trabalhador extrativista. Quanto trabalha? Que aspectos 

culturais estão envolvidos na atividade? Como distribui sua força de trabalho entre os 

sistemas produtivos? Os povos Munduruku e Sateré-Mawé da Terra Indígena Kwatá-

Laranjal praticam o extrativismo de açaí com finalidade comercial e estão inseridos nas 

ações de extensão indígena promovidas pelo Estado do Amazonas no Programa de 

Agricultura Indígena da Secretaria de Estado da Produção Rural (SEPROR). Por meio 

do acompanhamento do trabalho de 15 extrativistas de açaí em cinco aldeias da TI 

Kwatá-Laranjal no ano de 2011 foram medidas a produtividade, eficiência e rendimento 

operacional das áreas, grupos de trabalho e indivíduos extrativistas. Aspectos 

produtivos dos açaizeiros e relações alométricas na produção foram calculados. Os 

rendimentos diários de coleta, preços praticados, volume de produção comercializada e 

algumas peculiaridades do mercado na região foram observados junto aos atores, 

lideranças e instituições envolvidas. O valor médio do rendimento diário no trabalho de 

coleta de açaí foi de 56,29 kg de frutos, ou 37,94 reais, em um tempo de trabalho médio 

de 5,9 horas. Das entrevistas e observação realizadas, os aspectos culturais e ecológicos 

da relação homem-planta-paisagem expressam a diversidade das interações e 

importância da floresta e seus recursos para estes povos.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

“... E isso não é tudo. Nessa região há uma espécie de vinho violeta escuro 

que é extraído do suco das palmeiras "açaís", cujo gosto forte e aromático é 

apreciado pelos brasileiros. Também havia a bordo um número respeitável 

de sete frascos de vinho que, sem dúvida, estariam vazios quando chegassem 

ao Pará.” Julio Verne (1876). A Jangada p.58. 

 

Em todo o mundo, três famílias de plantas se destacam por sua utilidade, ancestral e 

atual, para a humanidade: as gramíneas (Poaceae), as leguminosas (Leguminosae) e as 

palmeiras (Arecaceae). Estreitando o olhar para as regiões tropicais a importância das 

palmeiras é obvia (Johnson, 2010). O amplo uso das palmeiras pelas populações humanas tem 

recebido muita atenção em todo o mundo, e muitos estudos têm sido realizados com foco nas 

relações atuais dos povos com as palmeiras (Balick & Beck et al., 1990). Uma melhor 

compreensão das interações entre os povos e a floresta e os fatores que influenciam este 

processo dinâmico devem ser obtido pela análise do conhecimento das populações locais e o 

uso dos recursos florestais (Paniagua et al., 2007). Algumas têm distribuição cosmopolita, 

como o Coco-da-bahia (Cocos nucifera L.), Já outras espécies, como o açaí (Euterpe sp.), 

estão presentes em florestas tropicais da América Central até o sul da Amazônia e fazem parte 

da alimentação dos povos e da fauna associada aos ecossistemas onde está distribuído. Sua 

importância alimentar ancestral e introdução recente no mercado internacional interferem 

economicamente na renda das comunidades rurais amazônicas (Miranda et.al, 2001). 

A exploração comercial dos frutos de Euterpe precatoria Mart. var. precatoria no 

estado do Amazonas ainda não alcança as proporções da exploração de E. oleracea Mart. no 

estuário Amazônico, atividade esta que tem crescido nos últimos anos com sua participação 

no mercado internacional e pelo sucesso dos empreendimentos da Amazônia Oriental. A 

disponibilidade e acessibilidade dos frutos de E. precatoria diferem das de E. oleracea por 

características ecológicas, fenológicas e produtivas (estipe único, distribuição e densidade) 

das populações das espécies nos ecossistemas amazônicos. 

As comunidades indígenas da Amazônia utilizam recursos das palmeiras, em sistemas 

com diferentes graus de complexidade. Conhecer estes sistemas produtivos tradicionais e os 

coeficientes técnicos das atividades associadas aos produtos florestais não-madeireiros 

(PFNM), principalmente quando associados a produtos com valor econômico crescente, é 
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importante para garantir a repartição justa dos benefícios gerados pelo acesso ao 

conhecimento tradicional, para o planejamento da produção e para a valoração real do 

trabalho envolvido. Segundo Miranda et al. (2001), é muito importante estudar o valor 

econômico, ecológico, ornamental e alimentar das palmeiras, mas, para que se possa 

aproveitar o potencial econômico, é necessário ampliar os estudos básicos e aplicados sobre 

diversidade, ocupação no ecossistema, evolução e principalmente dos métodos utilizados e 

aplicáveis para estudar o seu potencial de produção e comercialização. 

Os extrativistas de açaí, principalmente povos indígenas, têm uma percepção cultural 

da atividade de coleta e dos açaizeiros. A seleção e acompanhamento de áreas produtivas e 

dos indivíduos produtivos pelos extrativistas caracterizam a estratégia tradicional de 

exploração florestal. Porém, no contexto produtivo atual, caracterizado pelo aumento 

constante da demanda e proliferação de sistemas de cultivo de alta tecnologia em 

empreendimentos de larga escala, os sistemas produtivos tradicionais podem ser enriquecidos 

por meio de estratégias de transferência de tecnologia. Estas estratégias devem considerar as 

linhas atuais da extensão rural, metodologias participativas, integração dos conhecimentos 

locais e técnicos, empoderamento das comunidades pelos seus recursos naturais e 

conhecimentos associados dando ênfase nos princípios agroecológicos e na diversificação dos 

sistemas produtivos (BRASIL MDA, 2007). 

Na Terra Indígena Kwatá-Laranjal, Município de Borba – AM, habitada por povos das 

etnias Munduruku e Sateré-Mawé, o extrativismo de açaí (Euterpe precatoria var. precatoria 

Mart.) é uma importante fonte de renda. Os estudos de produção na atividade extrativista, e 

dos sistemas produtivos tradicionais nos termos do planejamento e alocação da força de 

trabalho são importantes para gerar informações que vêm subsidiar políticas públicas. Os 

rendimentos de trabalho, os parâmetros produtivos e os aspectos culturais associados à 

atividade extrativista são aspectos chave na aplicação das políticas públicas de 

assessoramento rural.  

 

2. Justificativa 

 

Ações de assessoramento e extensão rural indígena, transferência de tecnologia e 

enriquecimento dos sistemas produtivos tradicionais devem ser realizadas considerando 

aspectos culturais das etnias associados a estudos de produção da espécie. Estudos como este, 

sobre os sistemas produtivos tradicionais, amparam as políticas de extensão rural e de 

regulação do mercado dos produtos da sociobiodiversidade. Diante dessa realidade se justifica 
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a realização deste estudo e a aplicação das informações levantadas na elaboração dos planos 

de ação dentro do contexto da extensão indígena e promoção do etnodesenvolvimento. 

 

3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Produtos Florestais Não-Madeireiros (PFNM) 

 

O uso e importância dos produtos florestais nas comunidades tradicionais que habitam 

a floresta amazônica são descrito por diversos autores e o enfoque recente nos produtos 

utilizados para fins não-madeireiros tem como justificativa a crescente demanda por esses 

produtos e a ameaça aos ecossistemas de onde são extraídos. 

Segundo Shanley e colaboradores (2005) PFNM são recursos biológicos provenientes 

de florestas nativas, sistemas agroflorestais e plantações, e incluem plantas medicinais e 

comestíveis, frutas, castanhas, resinas, látex, óleos essenciais, fibras, forragem, fungos, fauna 

e madeira para fabricação de artesanato. São de grande importância para as populações 

associadas aos ecossistemas naturais e têm seu uso e comércio muitas vezes imprescindíveis 

para a sua subsistência e segurança. Essas populações são quase sempre de baixa renda e 

altamente atingidas pela supressão ou substituição dos ecossistemas naturais e 

consequentemente pela redução na disponibilidade de PFNM associados. 

Muitos produtos também são importantes em processos sociais, religiosos e culturais 

de populações tradicionais. Porém, a história recente do extrativismo na Amazônia mostra 

algumas experiências negativas. Homma (2006) aponta como um problema a crença no 

conhecimento tradicional como solução, por fazer com que se esqueçam dos múltiplos 

problemas afetos ao produto, a desconfiança das comunidades com relação à pesquisa 

científica, o desaparecimento dos produtos e obtenção de benefícios sem trabalho. Esses 

fatores devem ser considerados em uma análise para estabelecimento de ações junto às 

comunidades tradicionais e seus sistemas produtivos. 

O potencial industrial, cosmético, medicinal, alimentício e tecnológico, entre outros, 

agrega um alto valor de importância socioeconômica aos PFNM, que são considerados 

recursos vitais para a subsistência nas áreas rurais das regiões temperadas e tropicais, pois 

proporcionam recursos para as comunidades tradicionais além de ser fonte de renda. Os 

PFNM também fazem parte de grandes mercados regionais e internacionais, e durante 

séculos, produtos como especiarias, plantas medicinais, fragrâncias e resinas estimularam 
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viagens de exploração e sustentaram rotas comerciais em todo o mundo (Shanley et al.., 

2005).  

Segundo Belcher et al.. (2005), em publicação sobre as implicações do uso e manejo 

dos PFNM comerciais sobre os meios de vida e a conservação da natureza, a coleta em áreas 

silvestres tende a ocorrer com menos infraestrutura de transporte e menor densidade 

populacional; o custo da força de trabalho e o volume de produção por área são baixos e a 

produção é uma atividade tipicamente dominada pelos homens, sendo o total de ingressos 

financeiros para famílias de extrativistas, similar à renda média local. Os Sistemas manejados 

tendem a ocupar uma posição intermediária entre extrativismo e cultivo em termos das 

variáveis avaliadas, exceto pela participação das mulheres e pela distância da rede de 

transporte. Isso implica no aumento do grau de domesticação florestal e de intensidade do 

trabalho, quando comparado com o extrativismo. 

Segundo Clement (2006), paisagens domesticadas, ou as chamadas florestas 

antrópicas como os açaizais podem ser categorizadas ao longo do contínuo como: paisagem 

promovida, manejada ou cultivada. Uma das práticas mais antigas é a limpeza feita ao redor 

dos seus recursos (plantas) preferidos.  

Existem importantes restrições no desenvolvimento local baseado em produtos 

florestais. Em condições de livre acesso aos produtos, há competição descontrolada por 

recursos levando a práticas extrativistas ineficientes e danosas. Os lucros para os extrativistas 

muitas vezes são mínimos, pois os intermediários sempre querem reduzir o preço de venda, 

especialmente se o produto é perecível e o mercado restrito. Esses casos surgem quando o 

acesso ao mercado é limitado pela infraestrutura ou por “barreiras sociais” que dão ao 

intermediário uma vantagem competitiva na negociação. Sistemas de intensidade 

intermediária podem ter maior biodiversidade relativa se comparados a plantações 

monoculturais e agricultura intensiva e devem convergir às necessidades econômicas das 

populações locais (diversificação da renda, diluição dos riscos e eficiência do trabalho e do 

uso da terra) com impactos sobre a biodiversidade relativamente baixos (Belcher et al., 2005). 

Existe muita especulação sobre o potencial econômico destes produtos, porém a 

realização prática deste potencial teórico depende da existência de mecanismos institucionais 

apropriados, cobrindo todas as fases do desenvolvimento dos produtos, produção e marketing. 

Na falta destes, olhando da perspectiva das populações locais, o argumento para o manejo 

sustentável dos recursos da floresta tropical cai por terra (Guerra et al., 2009). 
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3.2 As Palmeiras  

 

As palmeiras, plantas pertencentes à família Arecaceae, são consideradas o grupo 

vegetal de maior importância para as comunidades nos ambientes tropicais. Representadas por 

39 gêneros e 160 espécies, mais de 30 espécies de quinze gêneros fornecem alimentos para o 

homem tradicionalmente (Kahn, 1996). As outras são fontes de produtos variados como o 

palmito, meristema apical que é comestível em todas as palmeiras, estipe comestível em 

algumas, frutos e cocos. Inúmeros óleos e farinhas são obtidos do processamento das 

diferentes partes do fruto e sementes; fibras e palha são utilizadas para a construção e 

confecção de vestimentas e objetos de uso cotidiano nas culturas tradicionais (principalmente 

indígenas). A madeira e o endocarpo são rígidos e de alta densidade, com alto potencial 

tecnológico e energético.  

O uso milenar de partes das palmeiras como seus frutos, sementes, folhas e estipe 

assim como suas fibras, raízes e polpas é ainda muito presente nos dias atuais. A distribuição 

de algumas palmeiras está associada à ocupação humana assim como sua diversidade genética 

(semi-domesticação). Segundo Kahn & Moussa (1999), as altas densidades e a extensão das 

populações de Euterpe precatoria Mart. nas várzeas da Amazônia Central são consequências 

das atividades antrópicas. De maneira indireta, os agricultores quando realizam o corte raso de 

uma área, muitas vezes favorecem a regeneração do açaí e, assim, a agricultura aumenta a 

extensão de áreas de capoeira com alta densidade de açaí. Existe uma diferença notória entre 

um povoamento natural monoespecífico e uma plantação industrial de palmeiras, que é a 

variabilidade genética, grande no palmeiral natural e propositadamente reduzido na plantação.  

Os frutos de E. precatoria são muito consumidos na forma do vinho do açaí na 

Amazônia brasileira e segundo Kahn (1996), estes não seriam utilizados tradicionalmente 

pelos Amazônidas do Peru, que exploram comercialmente somente o palmito. Porém, 

Shepard & Chicchon (1998) descrevem o consumo dos frutos pelos povos da etnia 

Matsigenka, e registram que há uma categoria tradicional de classificação de ambiente 

florestal chamada Tserishi na língua Matsigenka, que significa floresta de Euterpe. 

O açaí na T.I. Kwatá-Laranjal tem, nos últimos anos, alcançado uma alta importância 

na composição da renda familiar. Muitas famílias coletam os frutos em trilhas próximas às 

aldeias e os comercializa in natura. Os povos indígenas da Amazônia em geral utilizam os 

frutos e o palmito de Euterpe na sua alimentação, assim como outras partes da planta em 

trabalhos artesanais, construção e uso medicinal. Na Amazônia brasileira, autores 
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descreveram a integração de Euterpe oleracea Mart. em sistemas agroflorestais (Anderson et 

al. (1985); apud Rocha, 2004). 

Segundo Miranda et al.(2001), na Amazônia Central ocorrem três espécies de Euterpe: 

E. catinga Wallace, que produz frutos nos meses de novembro a janeiro; E. precatoria var. 

precatoria Martius, que tem a maior produção de frutos entre os meses de outubro e março e 

E. oleracea Martius, que frutifica quase o ano todo, porém, com maior intensidade entre julho 

e dezembro na região de Manaus. A época de produção no Estado do Amazonas diverge 

segundo os trabalhos publicados. De acordo com Homma et al.. (2006), a safra de Euterpe 

precatoria (Açaí solteiro) vai de março a julho, segundo EMBRAPA (2006) de janeiro a 

agosto, ou ainda, de fevereiro a julho, segundo Peres (1994). Já Lorenzi (2010), descreve a 

frutificação de Euterpe precatoria var. precatoria no inverno, nos meses de chuva (de outubro 

a maio). 

A atividade de coleta é desenvolvida por grupos familiares constituídos principalmente 

de homens. São percorridas trilhas onde se conhece a distribuição de povoamentos com alta 

densidade de Euterpe precatoria. Os estipes são escalados com as técnicas tradicionais como 

a peconha, que consiste em ascender à coroa com um anel de fibra (cipó, corda ou folha de 

palmeira) preso aos pés. Trabalha-se em diferentes cargas horárias durante a época de 

produção, sendo a atividade de coleta um importante gargalo da cadeia produtiva do açaí. Por 

isso, é fundamental conhecer o rendimento de trabalho dos grupos, com diferentes 

configurações, para estimar o custo em termos de força de trabalho da atividade extrativa. 

Outra variável imprescindível na aferição do rendimento de coleta é a produtividade destes 

indivíduos. Já o zoneamento das trilhas extrativistas é necessário no planejamento da 

atividade de coleta, das distâncias percorridas e o tempo gasto nas etapas de ascensão, retirada 

dos cachos e descida. Variáveis como o número de cachos produzidos por indivíduo e a 

distribuição dessa produção ao longo da safra permitem uma caracterização da produção com 

a inclusão de aspectos culturais relativos ao sistema produtivo tradicional.  

Este grupo vegetal está associado às diferentes comunidades humanas ao longo da 

história por sistemas produtivos tradicionais. A solução de problemas pela combinação de 

técnicas e materiais, basicamente conhecimento e plantas, é tecnologia tradicional e estas 

tecnologias são as chaves destes sistemas. 
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3.3 Sistemas Produtivos Tradicionais e Extrativismo 

 

A extração de produtos oriundos de ambientes naturais é provavelmente a mais antiga 

atividade produtiva do homem. O extrativismo consiste de simples coleta, recolhida, extração 

ou captura de produtos do reino animal e vegetal, espontaneamente gerados e em cujo ciclo 

biológico não houve intervenção humana. No início dos tempos, certamente, os povos se 

mantiveram graças a essa prática, acompanhando o ritmo da natureza (Hinoraka, 2000). 

Em alguns casos é notável, na história de sociedades de pequena escala, exemplos 

específicos de comportamentos “não-conservacionistas” que incluem extinções de fauna 

antropogênicas e degradação do ambiente, além de padrões de comportamento de subsistência 

que aparentemente se caracterizam mais como otimização econômica do que como 

conservação de recursos ou habitats (Smith & Wishnie, 2000). 

O trabalho na produção florestal inclui tanto a coleta como o processamento, porém, 

cabe distinguir os custos do trabalho de extração dos materiais florestais (produtos), a menos 

que o empreendimento adquira matéria-prima ou materiais semiprocessados de coletores ao 

invés de contratar empregados para coletá-los. Outra dificuldade é encontrar valores de 

remuneração por hora para atividades diferentes. Considerando que os trabalhadores dedicam 

seu tempo de forma irregular e se envolvem em jornadas parciais de outras atividades 

geradoras de renda, o registro do tempo gasto em um ciclo de coleta ou na extração de 

somente um produto é às vezes difícil (Ames, 1998). No caso do extrativismo em escala 

familiar de produtos como o açaí, onde os atores intermediários da cadeia compram a 

produção diariamente, o valor de venda da produção do dia é correspondente ao valor da 

diária de trabalho mais o valor do produto em si.  

Por essa razão, alguns empregadores em empreendimentos extrativistas de escala 

empresarial pagam por produção ao invés de pagar por tempo, resultando em uma relação 

próxima à mantida nas iniciativas familiares em comunidades tradicionais com os 

compradores intermediários. Apesar das cargas de trabalho envolvidas na extração de 

produtos florestais serem geralmente grandes, os custos desta etapa da produção são 

frequentemente pequenos (Wollenberg e Ingles, 1998). 

Uma baixa porcentagem do total de custos variáveis dos empreendimentos florestais 

inclui o trabalho de coleta e pré-processamento de matérias-primas. Por outro lado, uma 

empresa de extrativismo de resina na Indonésia gasta 86 por cento dos seus custos variáveis 
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em trabalho, entretanto este trabalho consiste somente em coletar e selecionar a resina 

(Id.,Ibid.). 

Em um sistema de manejo de patauá (Oenocarpus bataua) por comunidades indígenas 

na Bolívia, foram descritas as técnicas tradicionais e as mudanças ocorridas ao longo do 

tempo nas referidas técnicas. Os índios Huaorani, colhiam o patauá subindo nas árvores 

adjacentes ou na própria palmeira, utilizando cipós nos pés (peconha) e golpeando os cachos 

com pedaços de madeira. O cacho caia e se colhiam os frutos. Com o aumento da demanda e 

expectativa de remuneração pela venda dos frutos surgiu a necessidade de colher os frutos 

com maior velocidade. Os cipós foram substituídos por cordas e os paus por facões, 60 por 

cento dos indígenas em 2005 admitiram que derrubavam as palmeiras para colher os frutos 

mais rápido (Miranda et al., 2008). Os autores citam uma série de outras referências sobre o 

manejo do patauá e as técnicas utilizadas por populações indígenas da Amazônia peruana e 

equatoriana que relatam a preexistência de técnicas mais adequadas de coleta e sua atual 

substituição por práticas que envolvem a derrubada das palmeiras.  

Estas práticas geram uma forte pressão sobre a sustentabilidade do recurso, mas estas 

mesmas práticas, de caráter imediatista, são bem relatadas em áreas de colonização recente e 

pouco assistidas pelas instituições públicas. Uma dificuldade que os membros de unidades 

produtivas comunitárias encontram é a definição de um preço justo e competitivo ao mesmo 

tempo (Miranda et al., 2008).  

Sob o olhar econômico, o extrativismo sempre foi visto como a coleta de produtos 

existentes na natureza, apresentando produtividade baixa ou declinante, inclusive por 

beneficiamento ou industrialização (Homma, 1993). As dificuldades da cadeia produtiva 

como a obtenção de escala, padronização, transportes e comercialização colocam os recursos 

em condição de sub-aproveitamento ainda que estes existam em alta disponibilidade (Pires et. 

al., 1999). Preservando as tradições indígenas e os ecossistemas associados se garantem o 

desenvolvimento sustentável da biodiversidade e a manutenção da cultura local promovendo o 

etnodesenvolvimento. 

Para pequenas comunidades, como os agricultores familiares, para quem a lógica da 

diversificação das estratégias produtivas e comerciais é mais vantajosa, o aproveitamento da 

biodiversidade nativa insere-se como atividade complementar viável, tanto para o 

autoconsumo quanto para a geração de renda. (Carvalho, 2006). 

Sobre as iniciativas de manejo de açaizais nativos, Homma (2006) comenta que a 

transformação do frágil ecossistema de várzeas em bosque homogêneo de açaizeiros, com 

construção de canais, grande movimentação de barcos a motor, sem dúvida terá efeitos na 
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flora e na fauna. Considerando os ciclos biogeoquímicos ele recomenda que a contínua 

extração de frutos seja avaliada com relação à reposição de nutrientes proporcionada pelas 

marés diárias, em horizonte de médio e longo prazo. Sugerem-se também algumas 

alternativas como os plantios de açaizeiros em áreas de terra firme, em sistema agroflorestais, 

e principalmente ocupando as áreas já desmatadas. 

3.4 Comunidades tradicionais 

 

A Amazônia abriga centenas de povos indígenas em territórios demarcados e em 

processo de demarcação, além de inúmeras outras comunidades associadas aos ecossistemas 

amazônicos. A pressão desses povos sobre a floresta, estudada com diferentes metodologias é, 

atualmente pouco conhecida em termos quantitativos. O crescimento populacional e as 

mudanças tecnológicas nos sistemas produtivos são uma realidade na maioria dos povos em 

áreas próximas dos grandes centros urbanos como Manaus. A T.I. Kwatá-Laranjal é um 

exemplo de território relativamente grande e próximo de Manaus. Na atualidade os povos 

indígenas amazônicos estão inseridos em um contexto de mercado, onde na maioria dos casos, 

sua produção é comercializada informalmente e o trabalho mal remunerado.  

O povo indígena Munduruku, com mais de 10.896 pessoas distribuídas em nove 

territórios e em algumas comunidades em áreas não demarcadas, ocupa principalmente as 

bacias dos rios Madeira e Tapajós, falam a língua Munduruku, pertencente ao tronco 

linguístico Tupi, principalmente os povos do vale do rio Tapajós, e o português. (Leopoldi, 

2007).  

Segundo Martines (2007), em um estudo linguístico sobre a língua munduruku, o açaí 

é chamado kapuruma. O aprofundamento na etnoecologia do açaí ou kapuruma junto ao povo 

munduruku pode esclarecer aspectos da utilização do açaí como alimento tradicional. Em um 

trabalho de levantamento etnológico da FUNAI na TI Munduruku, localizada no Rio Tapajós 

– PA, o vinho do açaí é citado como um componente importante da alimentação dos 

moradores da área. Sua colheita é realizada entre janeiro e março por homens e mulheres. Os 

homens derrubam os cachos com o auxílio de uma vara e as mulheres retiram os frutos dos 

cachos e os colocam em paneiros (Melo et al., 2008). 

Os Sateré-Mawé habitam a região do médio rio Amazonas, com a maior parte da 

população sendo encontrada na TI Andirá-Marau, na divisa do estado do Amazonas com o 

Pará. Uma parte menor desta população habita a Terra Indígena Kwatá-Laranjal, no 

Amazonas. Os Sateré-Mawé foram responsáveis pela domesticação do guaraná (Paulinia 

sorbilis (Mart.) Ducke) e criaram o processo de beneficiamento desta planta, possibilitando 
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que hoje o guaraná seja conhecido e consumido no mundo inteiro. A língua Sateré-Mawé 

integra o tronco linguístico Tupi (ISA, 2000). 

Entre os diferentes clãs desta etnia, podemos mencionar: Sateré (Lagarta de fogo); 

Wuaraná (Guaraná); Akurí (Cutia); Awkuy (Guariba); Nhap (Cava); As´ho (Tatu); Ywaçai 

(Açaí); Iaguarete (Onça); Moei (Cobra); Hwi (Gavião); Piriwato (Rato grande); Akyi 

(Morcego); Uruba (Urubu); Nhampo (Pássaro do mato). O elemento que unifica os diferentes 

grupos é a participação no ritual da tucandera Waumat, utilizado como rito de passagem da 

puberdade para a idade adulta (Alvarez, 2005). 

No dia a dia dos Saterê-Mawé homens, mulheres e crianças atuam juntos em muitas 

atividades de campo, como capina dos roçados, colheita, coleta de recursos silvestres e 

procura de lenha para a preparação dos alimentos. As atividades que envolvem o manuseio de 

instrumentos como o machado e o fogo para a abertura de roças, assim como a coleta de 

frutos de açaí, são exclusividade masculina, enquanto que as atividades que envolvem a 

transformação da mandioca em subprodutos são conferidas às mulheres (Medeiros, 2011).  

O modo de vida dos Sateré-Mawé baseia-se na agricultura, em que se destacam os 

plantios de guaraná e as roças de mandioca (Medeiros, 2011). A farinha de mandioca é a base 

da alimentação, sendo também comercializada em larga escala. Para o consumo plantam: 

jerimum, batata doce, cará branco e roxo, e uma infinidade de frutas, em maior escala a 

laranja (Citrus sinensis (L.) Osbeck). São também caçadores e coletores. PFNM como mel, 

castanha e açaí, complementam sua dieta, além de serem comercializados. Caçando e 

pescando, os homens contribuem com a dieta, juntamente com a farinha de mandioca, beiju e 

tacacá feitos pelas mulheres (ISA, 2000). 

Um ponto fundamental nesses estudos é que a etnoecologia de qualquer população 

indígena não é, e nunca foi, uma relação estática. Pelo contrário, as populações da Amazônia 

são notáveis por sua adaptabilidade e pela vontade de aprender novos usos para seus recursos 

naturais. Assim, pelo ponto de vista prático, suas relações com o meio ambiente amazônico 

têm evoluído desde que chegaram à bacia. Historicamente, a mudança tem sido estimulada 

por modificações ambientais, provocadas pelo homem ou não, e por migrações para novos 

ambientes. Além disso, a ‘base de recursos’ de informação etnobiológica transmitida 

oralmente e a ‘base de recursos genéticos’ de plantas cultivadas ou animais de criação 

sofreram um processo contínuo de evolução, enquanto novas descobertas eram feitas e novas 

informações, materiais ou espécies eram intercambiadas com populações vizinhas (FUNAI, 

2004). 
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3.5 Trabalho extrativista 

 

As atividades extrativas são diferentes daquelas de uma sociedade de caça e coleta 

cujos produtos são somente para consumo interno ou para troca local. O extrativismo e a 

coleta se originam em dois tipos diferentes de lógica econômica, uma é regulada pelo 

mercado exterior, e a outra pelas necessidades da unidade doméstica (Lescure et al., 1994). 

Nas atividades florestais extrativistas os trabalhadores são pagos com base no volume 

de produção e não tem incentivo para praticar métodos mais lentos e sustentáveis. Para que as 

boas práticas possam ser implantadas em qualquer região, é essencial que se conduza uma 

pesquisa socioeconômica sobre as atividades existentes e analisar como as novas abordagens 

podem ser integradas com os sistemas de produção estabelecidos. Há também uma 

necessidade urgente de dados sobre o retorno financeiro relativo ao trabalho, sobre requisitos 

da terra e viabilidade econômica das novas abordagens (Richards, 1993). 

Uma metodologia utilizada para medir o valor dos produtos em sociedades sem 

mercado é a adoção das despesas de trabalho ou energia como o dito valor. As duas medidas 

podem gerar diferentes resultados, e nenhuma delas é consistente com as teorias recentes de 

valoração aplicadas nessa área. Assim, segundo Godoy; Lubowski, Markandya (1993 apud 

Guerra et al.., 2009), para se adquirir uma medida precisa dos custos marginais de extração e 

processos de PFNM, deve-se calcular o custo dos materiais, usando o tempo levado para 

achar, extrair, processar e transportar os bens. Esse método requer entrevistas com os 

coletores sobre a proporção do tempo dedicada às referentes atividades durante o dia, a 

dedicação e o acompanhamento direto da equipe de pesquisa para que se obtenham 

estimativas confiáveis do custo total do trabalho. Estas estimativas são bastante dificultadas 

pelas medições inadequadas das quantidades extraídas, custos e tempo (Guerra et. al., 2009). 

As avaliações que tem sido feitas tendem a pecar pela falta de dados quantitativos ou 

pelo foco predominante na valoração puramente econômica, ignorando custos e benefícios 

socioculturais, ambientais e ecossistêmicos (Ingram & Bongers, 2009). 

Os trabalhos encontrados na literatura recente tratam do trabalho extrativista em 

função do rendimento financeiro obtido e da distribuição dos recursos explorados em termos 

de densidade dos indivíduos produtivos e de volume de produção pela extrapolação de 

inventários de produção e de parâmetros produtivos amostrados. Muitas vezes, o volume de 

produção estimado pela extrapolação da amostragem em função da densidade de indivíduos 

produtivos não considera a variação na disponibilidade do recurso ao longo do tempo, por 

exemplo, os açaizeiros de uma área não apresentam todos seus cachos maduros ao mesmo 
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tempo. Assim o volume real de produção disponível para coleta em um dia de trabalho deve 

ser estimado com base no acompanhamento da rotina de trabalho extrativista. 

A densidade do recurso a ser explorado poderia também ser estimada em função do 

tempo expendido na procura pelo recurso na área de produção, assim o tempo de procura 

entre a exploração de cada indivíduo é função direta da densidade de cachos disponíveis por 

unidade de área e da velocidade de deslocamento na matriz florestal.  

 

3.6 Tempos e movimentos 

 

Os estudos de tempos e movimentos nas atividades florestais apresentam três aspectos 

básicos: aperfeiçoamento da relação gasto-receita na obtenção de um rendimento, 

humanização do trabalho e remuneração justa. As atividades florestais podem ser registradas 

por meio de ciclos de trabalho, por exemplo, o seguinte ciclo: localização, preparo do 

equipamento de coleta, ascensão do coletor, coleta do(s) cacho(s) e descida. Dessa forma 

aumenta-se a margem de segurança estatística sobre a variação dos dados. De outra forma, 

tratando períodos maiores como dias ou meses de produção os resultados ficariam 

comprometidos pela ausência de média real e de desvio-padrão, impossibilitando a 

determinação da representatividade dos dados (Stohr, 1981). 

Stohr (1981) definiu três métodos de tomada de tempos na produção: o Método do 

tempo contínuo, o Método do tempo individual e o Método do multimomento. Os tempos 

envolvidos no trabalho de coleta foram determinados pelos métodos do tempo contínuo e 

tempo individual, onde são anotados os tempos parciais de início e término de cada atividade 

e de tempo individual, com auxílio de um cronômetro, em cada ponto de medição.  

O método do tempo contínuo consiste na observação do tempo decorrido no 

cronômetro, iniciado junto com o ciclo da atividade. A cada ponto de medição (e.g. preparo, 

subida, coleta e descida) é anotado o tempo no cronômetro de início e término da fase do 

ciclo. Posteriormente, são subtraídos os tempos de término da atividade parcial do tempo de 

início. 

No método do tempo individual, o cronômetro é detido em cada ponto de medição, 

onde após cada medição os ponteiros voltam à posição zero, ou seja, o tempo é medido para 

cada atividade parcial. Esse método requer cronômetros especializados. Este método pode ser 

aplicado de duas formas: anotação das atividades com seus respectivos tempos na sequência 

que vão ocorrendo ou em um formulário preparado para tal.  
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O método de multimomento utiliza cronômetros ligados continuamente, sem medir os 

tempos das atividades parciais, que são determinados segundo a frequência com que ocorrem. 

Para isto, são feitas observações a cada determinado intervalo e registra-se a atividade parcial 

em curso. É um método baseado no princípio do acaso, portanto é importante observar a 

operação exatamente no momento que se completar o intervalo predefinido correspondente. É 

um método vantajoso, principalmente quando o cronometrista observa vários trabalhadores e 

operações simultaneamente e quando existem muitas seções ao longo de trabalhos curtos 

dentro da atividade a ser observada. Desenvolvido para a indústria, no setor florestal deve ser 

aplicado apenas com intervalos fixos e com duração mínima de um dia (Stohr, 1981) 

Na definição de Stohr (1981) se descreviam dois métodos, individual e contínuo, 

devido à baixa tecnologia e indisponibilidade de recursos digitais como o cronômetro de 

quartzo com memória de voltas. Portanto, atualmente é possível a aplicação destes dois 

métodos simultaneamente. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

Descrever o extrativismo de açaí (Euterpe precatoria var. precatoria Mart.) e os 

sistemas produtivos tradicionais na TI Kwatá-Laranjal com foco no trabalho e alocação do 

tempo em diferentes escalas. 

 

4.2 Específicos  

 

- Caracterizar a atividade de coleta de E. precatoria sob as óticas do planejamento 

florestal e etnoecológica. pelo acompanhamento da atividade e entrevistas com os atores 

envolvidos; 

- Determinar a produção coletada por cacho, por açaizeiro e por área de coleta e a 

eficiência dos diferentes trabalhadores, grupos, sítios e épocas de coleta; 

- Determinar o rendimento do trabalho em função do tempo, o deslocamento, as 

ascensões realizadas e os cachos coletados. 

- Analisar a composição do calendário de produção das famílias entrevistadas e avaliar 

a importância do açaí para essas comunidades indígenas.  
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5. METODOLOGIA 

 

5.1. Caracterização da área de estudo 

  

5.1.1 A Terra Indígena Kwatá-Laranjal 

 

A Terra Indígena (TI) Kwatá-Laranjal está entre 03º50`e 05º20` de latitude Sul e 

58º30` e 59º45` de longitude Oeste. O clima da região é tropical chuvoso de elevada 

pluviosidade. A precipitação anual varia entre 1750 mm e 2750 mm e as temperaturas variam 

entre 32,7° C e 22° C, com a média de 27,3° C (Vinhote, 1998). 

A área está localizada em uma região de floresta ombrófila densa de terras baixas, com 

manchas aluviais e submontanas, de acordo com a classificação do IBGE (1997). Em um 

Mapeamento Participativo de Uso de Recursos, foram relatadas algumas fitofisionomias: as 

matas de terra firme, o igapó, as campinas, o campestre, o chavascal, o vargeado, a capoeira e 

a terra preta (Pohl et al.., 2009). 

No mapa da área de estudo (Figura 1) estão identificadas as aldeias que participaram 

do estudo, os principais rios da TI, os limites de suas bacias hidrográficas e as áreas de coleta 

onde foi realizado o levantamento dos dados. Foi utilizada uma máscara do Projeto de 

Estimativa do Desflorestamento Bruto da Amazônia (PRODES) do ano de 2011 (Brasil, 

2007) fornecida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que discrimina a 

cobertura do solo no ano, são consideradas as classes de cobertura: “Floresta”, áreas com a 

cobertura de floresta ombrófila densa; “Desflorestamento”, áreas com cobertura de alteração 

recente, são as áreas das aldeias, roças e outras áreas associadas à presença humana recente; a 

classe “Não Floresta” é atribuída às áreas com vegetação natural visivelmente distinta à 

floresta ombrófila densa, são os campos da várzea do rio Madeira, áreas de campina e outras 

vegetações naturais com abertura de dossel que permita a exposição do solo na imagem. 
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Figura 1 – Mapa da área de estudo 
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A TI é habitada pelas etnias Munduruku e Sateré-Mawé, estes últimos em apenas uma 

aldeia no Rio Mari-Mari. Abrange uma área de 1.121.300 ha no município de Borba - AM e 

faz limite com comunidades à margem direita do Rio Madeira, com as comunidades não 

indígenas Guariba, Piquiá, Caiçara, Anumaã e um assentamento do INCRA a oeste; a leste, 

com o Rio Abacaxis e com a comunidade do Tumbira; ao sul, com terras devolutas do 

município de Borba; e ao norte, com o município de Nova Olinda do Norte, onde se localiza a 

principal entrada da área na Foz do Rio Canumã (Figura 1). Os três rios principais que cortam 

a TI são Rio Mari-Mari, Rio Canumã e Rio Mapiá (Pohl et al.., 2009). 

A TI abriga uma população superior a 2.500 pessoas distribuídas em 27 aldeias, sendo 

dez aldeias no Rio Mari-Mari, treze no Rio Canumã e quatro no Rio Mapiá. São 26 aldeias da 

etnia Munduruku, maioria na área, os índios Sateré-mawé se concentram na aldeia Cipózinho, 

também conhecida por Vila Batista, no Rio Mari-Mari (Oliveira, 2002; ISA, 2000). 

Alguns aspectos do contexto local sobre a distribuição de serviços públicos, fluxo de 

embarcações e principais vias de escoamento da produção são dignos de menção na 

caracterização da área. Os dois principais rios da TI possuem diferenças significativas na 

logística de acesso e disponibilidade de energia elétrica. O rio Canumã, o maior e mais 

povoado, atravessa a área e tem um fluxo constante de embarcações comerciais que sobem 

seu curso em direção à rodovia BR 230, principalmente balsas de carga animal (bovino). O 

Rio Mari-mari tem suas cabeceiras dentro da TI e, assim, o trânsito de embarcações é mais 

limitado. Apenas os moradores e outras pessoas autorizadas pela FUNAI ou pela UPIMS 

podem acessar o Rio Mari-mari. A legislação que protege os recursos das Terras Indígenas 

limita o acesso às áreas. E apesar da aplicação extremamente difícil deste controle por parte 

da FUNAI, ainda que se observe a presença de barcos de pesca comercial irregulares, existe 

um controle e fiscalização feitos pelas lideranças locais. 

No Rio Canumã, a aldeia Kwatá tem fornecimento de energia elétrica, mas nas outras 

comunidades do rio ainda não tem esse recurso disponível. No Rio Mari-mari, as aldeias 

Macayá e Cipózinho também tem energia elétrica fornecida pela rede pública, enquanto a 

aldeia Laranjal ainda não dispõe de rede elétrica. 

O acesso às aldeias da TI é realizado principalmente a partir do porto do Fontinelli, 

localizado à 9 km de estrada de terra de Nova Olinda. Do porto é possível ascender no Rio 

Canumã em direção à entrada da TI e às aldeias do Canumã e do Rio Mapiá. Também é 

possivel chegar na Foz do Canumã pelo paraná do Canumã que, na época da cheia, recebe as 

águas do Rio Madeira, permitindo o acesso ao porto de Nova Olinda. É possivel chegar ao 

paraná do Urariá e daí ao porto do Fontinelli desde Nova Olinda também pelo lago do 
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Uruçacanga que durante a cheia permite o transporte fluvial desde um porto à 2 km do centro 

de Nova Olinda. Descendo o paraná do Urariá desde o Fontinelli se realiza o acesso às 

Aldeias do Rio Mari-mari, durante a cheia existem alguns furos que encurtam as distâncias 

ligando o paraná ao igarapé do Laguinho, o principal furo é o “Furo do Bem Assim”. 

Durante a seca o acesso ao Mari-mari também é realizado pelo igarapé do Laguinho, 

alcançado desde o porto da Castanheira à beira do paraná do Urariá a 11 km do Fontinelli, e 

distante 300 metros de caminhada do igarapé do Laguinho. Pelo igarapé do Laguinho é 

possível, durante a seca somente em canoas, chegar ao Rio Mari-mari. A via perene de acesso 

ao Mari-mari, a única viável para embarcações grandes, é a descida pelo paraná do Ramos até 

o Rio Abacaxis e a subida deste até a foz do Mari-mari, por onde se acessam as aldeias deste 

rio. Outra via de transporte utilizada na TI é o ramal de 11 km que leva energia elétrica da 

margem do rio Madeira a aldeia Kwatá; por aí se caminha entre o Madeira e a aldeia. 

Este contexto apresentado nos permite perceber que o acesso às aldeias do rio Canumã 

é menos custoso e mais homogêneo ao longo do ano do que o acesso às aldeias do rio Mari-

mari. 

5.2. Coleta de dados 

 

Foram realizadas sete visitas a área entre o mês de novembro de 2010 e novembro de 

2011. A iniciativa aconteceu diante da demanda apresentada pela comunidade à Secretaria de 

Estado de Produção Rural – SEPROR/AM. A primeira reunião, de reconhecimento da 

comunidade, foi realizada na Aldeia do Laranjal em novembro de 2010. Nesta reunião, a 

comunidade, representada pelas lideranças das aldeias e pela União dos Povos Indígenas 

Munduruku e Sateré-mawé – UPIMS expressou sua vontade de realizar um projeto 

direcionado para a produção de açaí em função do número crescente de famílias envolvidas 

em seu extrativismo comercial. A partir desta demanda, o presente estudo foi concebido, para 

ser desenvolvido com auxílio do Programa de Agricultura Indígena da SEPROR. 

Posteriormente, foi também inserido no contexto do Projeto CNPq/MDA “Plantios florestais 

para recuperação de áreas degradadas no Estado do Amazonas”, coordenado e executado pelo 

INPA. 

Para a realização da pesquisa, foram solicitadas as autorizações junto à Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI, Conselho de Ética na Pesquisa – CEP/INPA, Conselho Nacional 

de Ética na Pesquisa com Seres Humanos CONEP/Ministério da Saúde e Conselho de Gestão 

do Patrimônio Genético – CGEN/MMA. Foram obtidas as seguintes autorizações: FUNAI: 

Autorização para Ingresso em Terra Indígena Nº 43/AEP/11, Processo nº652/11; CEP/INPA: 
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Protocolo de Pesquisa nº 003/11; CONEP: Autorização contida no Parecer nº 732/2011, 

referente ao Protocolo de Pesquisa Registro CONEP nº. 16.696 da Comissão Nacional de 

Ética em Pesquisa – CONEP; e CGEN/IPHAN: O Processo nº 02000.001317/2011-5 está 

tramitando em Rito de Regularização. 

No mês de abril de 2011 foi realizada na aldeia Kwatá, uma reunião de apresentação 

das propostas de trabalho e do Termo de Anuência Prévia – TAP, com a presença de todas as 

lideranças da TI e da UPIMS, com audiência maior que a da primeira reunião. Nesta reunião 

as comunidades assinaram o TAP, esclareceram dúvidas acerca do projeto e apresentaram 

sugestões para a adequação da proposta.  

Em maio e em junho foram realizadas viagens para coleta de dados sobre os sistemas 

produtivos tradicionais e prospecção de grupos extrativistas (coletores de açaí) com interesse 

em participar do projeto. No Rio Canumã, participaram deste estudo as aldeias Aru, Kwatá, 

Kayawé, Fronteira e Juvenal; e, no Rio Mari-mari, as aldeias Laranjal, Mucayá, Cipózinho e 

Vila Nova. Nesta época não foram encontrados grupos de coleta de açaí em atividade. 

Segundo os informantes devido à pequena disponibilidade de frutos durante esses meses e a 

falta de garantia de venda do produto. Como a produção de açaí nas áreas de várzea do rio 

Madeira ainda era grande, não havia intermediários que comprassem a produção de açaí na 

TI. 

No mês de julho, foram procurados novamente grupos extrativistas em atividade e 

estes não foram encontrados. Porém, foi relatada a atividade de um grupo na aldeia do 

Laranjal que estava coletando em áreas de produção precoce e processando o vinho de açaí 

para comercialização dentro da aldeia. 

Na aldeia Kwatá, foi realizado no mês de julho um levantamento piloto com o objetivo 

de testar a aplicação da metodologia de coleta de dados. Um coletor foi acompanhado no 

trabalho de coleta de açaí em um quintal agroflorestal. 

Nas outras duas campanhas de campo, realizadas entre três e 15 de agosto de 2011, na 

aldeia do Aru, e durante todo o mês de outubro nas aldeias Kwatá, Laranjal, Vila Nova e 

Cipózinho, foram acompanhados 15 coletores em 11 dias de trabalho. Durante esse tempo se 

tomou conhecimento de outras aldeias onde também havia grupos de coleta ativos, 

principalmente durante o mês de outubro, na comunidade São Francisco, aldeia 

Tartaruguinha, Igarapé Niterói e aldeia das Cobras. Também foram citadas comunidades 

localizadas fora da TI onde havia grande produção de açaí no período, principalmente na 

calha do Rio Abacaxis. 
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As atividades de campo foram realizadas por equipes compostas de um ou dois 

pesquisadores e dois técnicos agrícolas indígenas da SEPROR, além de membros da 

comunidade. A equipe se alojava nas aldeias, algumas vezes na casa de alguma família ou em 

edificação comunitária cedida pelo cacique da aldeia. Durante a estadia nas aldeias, o tema do 

extrativismo de açaí e dos sistemas produtivos tradicionais era abordado pela equipe, pelos 

caciques e pelos membros da comunidade em reuniões e espaços de conversa. 

Grupos de coletores foram acompanhados e os custos da atividade e a produção 

associada ao trabalho individual, ao trabalho em grupo e às diferentes áreas exploradas foram 

medidos . A composição do tempo de duração dos ciclos de trabalho e os volumes de 

produção foram medidos para cada indivíduo coletor e anotados em campo. Os aspectos 

técnicos da atividade foram observados e registrados. Cada coletor carregou um GPS durante 

o trabalho, o que forneceu o deslocamento e as velocidades individuais para as análises de 

rendimento de trabalho e produção em função do esforço.  

Foram medidos a variação biométrica e os aspectos ecológicos observados entre as 

matrizes de produção exploradas durante o acompanhamento do trabalho. Foi registrada a 

distribuição espacial e temporal da produção nas áreas exploradas para testar relações 

alométricas entre variáveis biométricas de fácil mensuração e a produção líquida em cada 

indivíduo de E. precatoria. 

O levantamento dos aspectos etnoecológicos do extrativismo de açaí no contexto dos 

sistemas de produção tradicionais e composição da renda familiar foi obtido por meio de 

entrevistas semiestruturadas, relatos dos informantes e observações. Foram realizadas 

entrevistas com 35 famílias, ao todo, nas aldeias Kwatá, Kawyawé, Laranjal, Mucajá, Vila 

Nova e Cipózinho. As entrevistas seguiram um roteiro e a metodologia utilizada para cada 

levantamento está descrita em detalhes nos itens a seguir. 

 

5.2.1 Trabalho Extrativista 

 

Segundo Zent (1996), uma boa maneira de fazer o levantamento da alocação do tempo 

é a combinação de observações diretas de comportamento e o registro da memória do 

informante ou recordatório do comportamento. O comportamento etnoecológico (assim como 

o conhecimento) costuma variar dentro de uma dada população, portanto a pesquisa deve 

considerar uma amostra representativa do comportamento estudado. 

Nas ocasiões oportunas, após a abordagem prévia dos coletores e anuência do cacique 

da aldeia, a equipe de campo acompanhou os grupos de coleta durante os dias de trabalho. A 
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equipe em alguns casos se deslocou em companhia dos coletores na sua embarcação e em 

outros casos em embarcação própria. Durante todo o tempo de acompanhamento, os 

deslocamentos e alguns pontos relevantes foram registrados no GPS para posterior orientação 

e análise dos mapas.  

A partir do georreferenciamento das áreas de exploração de açaí e das aldeias foi 

elaborado um mapa de acessibilidade baseado nos tempos e velocidades de deslocamento 

fluvial e terrestre. A metodologia de modelagem da acessibilidade florestal foi adaptada de 

Newton et al.(2012). 

Tomada de tempos 

 

Os tempos envolvidos no trabalho de coleta foram determinados pelos métodos do 

tempo contínuo e tempo individual (Stohr, 1981), onde foram registrados os tempos parciais 

de início e término de cada atividade e de tempo individual, com auxílio de um cronômetro, 

em cada ponto de medição. Assim, foram anotadas as atividades observadas e os tempos 

registrados na memória do cronômetro e posteriormente analisados em planilhas eletrônicas. 

 

Análise do trabalho de coleta 

 

As variáveis medidas foram: o rendimento do trabalhador por jornada de trabalho e 

por hora de trabalho; o rendimento do grupo por jornada e por hora efetiva; os números totais 

e individuais de ascensões, as plantas visitadas e os cachos colhidos por trabalhador, por 

grupo e por área de coleta. As diferentes atividades foram observadas e cronometradas para o 

conhecimento do tempo de trabalho efetivo e dos aspectos culturais envolvidos. Os 

deslocamentos ao longo do tempo foram obtidos pela análise do registro digital realizado pelo 

sistema Global Positioning System – GPS adaptando algumas das metodologias propostas por 

Figueiredo (2007) no Modelo Digital de Exploração Florestal - MODEFLORA desenvolvido 

pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa. Os ciclos de coleta foram 

analisados quanto ao rendimento em função do deslocamento e tempo médio de duração das 

atividades. 

Os dados registrados no GPS foram exportados para planilhas eletrônicas para a 

análise dos tempos e deslocamentos. Cada dia de trabalho gerou um conjunto de pontos 

contendo o posicionamento espacial em três dimensões: x, y e z. Pela análise da variação nos 

eixos x e y foram obtidos os comprimentos horizontais dos deslocamentos e a localização 
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geográfica dos açaizeiros e dos coletores a cada intervalo de 3 segundos. Os dados de altitude 

(z) serviram para a discriminação das ascensões dentro do conjunto de pontos, determinação 

do tempo expendido na coleta realizada em cada açaizeiro, altura do açaizeiro e velocidades 

de trabalho. O tratamento dos dados do GPS permitiu a obtenção de uma estimativa de altura 

baseada na variação barométrica registrada no arquivo de dados. O modelo utilizado foi o 

Garmin® eTrex Vista® HCx com as seguintes especificações técnicas: 

 

 

 

 

 

 

A partir da análise dos pontos coletados pelo GPS foram definidas categorias de 

atividade para cada momento registrado. As categorias definidas foram: viagem, procura, 

preparação, subida, coleta e descida.  

A categoria “Viagem” foi atribuída aos momentos registrados entre a saída da aldeia e 

a primeira ascensão. A categoria “Procura” foi atribuída aos momentos onde o coletor se 

deslocava entre açaizeiros na procura por estes ou levando os cachos coletados até o local 

onde os reservava para posterior processamento.  

A categoria “Preparação” foi atribuída aos momentos em que o coletor se encontrava 

ao pé do açaizeiro estudando a viabilidade da escalada, os obstáculos presentes no estipe 

(cipós hemi-epífitos, cipós lenhosos, galhos de outras árvores ou folhas de outras palmeiras, 

principalmente as com espinhos), a qualidade do estipe (possibilidade deste se envergar e 

talvez chegar a romper) e o grau de maturação dos cachos.  

A categoria “Subida” foi atribuída àqueles momentos em que o coletor está 

ascendendo à coroa do açaizeiro. Nesta categoria também foram incluídas algumas 

interrupções na escalada: para limpeza dos obstáculos acima descritos, descanso durante a 

escalada e outros imprevistos. 

A categoria “Coleta” foi atribuída aos momentos que se passaram entre o final da 

escalada e o início da descida. Algumas vezes o coletor, ao chegar à coroa do açaizeiro, se dá 

conta de que os cachos não estão suficientemente maduros e, portanto, não apropriados para a 

coleta, porém, ainda assim a categoria “Coleta” foi atribuída a esses momentos para fins de 

análise do trabalho. Na mensuração da produção e rendimento de trabalho em frutos estes 

casos foram discriminados e analisados como “Ciclo sem rendimento”. A categoria “Descida” 

Massa: 159g com as baterias; 

Receptor: WAAS/EGNOS disponível,  

   alta-sensibilidade; 

Taxa de remedição: 1/segundo, contínuo; 

Bússola: Precisão +/- 5º, Resolução 1º; 

Altímetro: Precisão +/- 3,0483 m , 

Resolução 0,3048 m; 

Precisão GPS: <10 metros; 

Precisão DGPS: 3 metros; 

Velocidade: 0,1 metros/seg. 
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foi atribuída aos momentos entre a conclusão da coleta e a chegada do coletor ao solo da 

floresta.  

A partir da classificação dos momentos registrados, de acordo com as categorias acima 

descritas, foi possível identificar a natureza da atividade realizada a cada 3 segundos 

decorridos desde o início do trabalho. As outras atividades não contempladas nas categorias, 

como o processamento dos cachos e embalagem dos frutos para transporte, foram observadas 

e cronometradas, e as informações organizadas separadamente levando em consideração o 

número de cachos processados e o número de trabalhadores envolvidos no processamento e 

embalagem. 

 

5.2.2 Produção de açaí 

 

Para análise da produção foram medidos os volumes extraídos por dia de trabalho e 

algumas variáveis biométricas dos cachos extraídos. 

Para a análise biométrica dos cachos, foi utilizada a metodologia proposta por Miranda 

et al. (2008). Foram mensuradas as seguintes variáveis biométricas para cada cacho: massa 

total (kg), massa da ráquis (kg) e massa líquida de frutos (obtida pela subtração da massa da 

ráquis principal e das ráquilas da massa total). Foi considerada ainda uma medida adicional 

não proposta na metodologia, que consiste no perímetro da secção da raque (PSR) medido no 

ponto imediatamente posterior ao segundo módulo entre a bainha e as ráquilas (Figura 3). 

Estas variáveis foram medidas durante o acompanhamento das atividades de coleta e 

processamento dos cachos. É importante considerar a interferência das marcações e pesagens 

no andamento e duração das atividades do ciclo de coleta, por isso a identificação e pesagem 

dos cachos foram realizadas minimizando a interferência no manuseio e transporte dos cachos 

pelos coletores. 

As relações entre as variáveis: massa total, massa da ráquis, massa dos frutos e o PSR 

foram testadas, com o objetivo de encontrar relações alométricas que possibilitem a estimativa 

da produtividade a partir de varáveis de fácil medição como o PSR, que pode ser medido 

ainda após a exploração dos frutos, no resíduo da debulha dos cachos, ou sob o pé dos 

açaizeiros não explorados onde se podem encontrar as ráquis da temporada anterior já sem os 

frutos. 

As massas médias de frutos por cacho para cada área de coleta e para cada calha de rio 

(Canumã e Mari-mari) foram comparadas e testadas quanto à significância pelo teste z. 
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Figura 3. Porção da ráquis medida e cachos identificados para as medições (Imagens 

do autor)  

5.2.3 Aspectos culturais e econômicos dos sistemas produtivos 

 

Entrevistas 

 

As entrevistas realizadas tiveram como foco principal o extrativismo de açaí e 

abordaram a geração de renda pelos sistemas produtivos tradicionais para fins de comparação 

e de caracterização da força de trabalho expendida na produção comercial. 

O roteiro da entrevista semiestruturada foi dividido em três seções (eixos) para 

facilitar a organização das respostas e compreensão das perguntas pelos informantes.  
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Conhecimento básico, geral e etnobotânico  

 

Cabe esclarecer neste ponto que, apesar do foco principal do trabalho ser E. precatoria 

var. precatoria, nesta entrevista grande parte das perguntas foram sobre o açaí, nome dado às 

espécies do gênero Euterpe na região. 

Nome dado ao açaí na língua indígena (Munduruku ou Sateré-mawé), a 

diversidade de termos e as variações presentes na nomenclatura adotada pelos informantes 

para Euterpe e, em alguns casos, os nomes das partes da planta; 

Mitos ou histórias relacionadas com o açaí, a existência de histórias que fazem 

referência ao açaí na memória dos informantes e o seu conteúdo são informações relevantes 

no estudo da relação homem-planta, assim como a ausência de resposta; 

Percepção pessoal sobre a diversidade entre açaizeiros, preferência pessoal e 

critérios pessoais de separação entre os tipos reconhecidos, as categorias tradicionais 

(etnovariedades de açaizeiro), a percepção das variações entre indivíduos e populações de 

açaizeiro, o grau de especificidade do conhecimento associado e a preferência são 

informações importantes e permitem a mensuração do conhecimento tradicional associado ao 

açaí; 

Tipos coletados para venda, a identificação de uma pressão diferenciada sobre 

alguma variedade ou população de açaizeiro na atividade extrativista é relevante na 

caracterização da atividade;  

Percepção da influência da lua sobre o açaí, a associação feita entre os ciclos dos 

astros e a fenologia das plantas é um componente importante do conhecimento tradicional e 

revela a ligação entre os ciclos biológicos e astrológicos na cultura indígena. 

Coleta, manejo e ecologia 

 

Percepção da resposta do açaí a fatores ambientais espacializados, a associação 

feita pelo informante entre características da planta e do ambiente ou localidade indica os 

parâmetros pessoais e culturais utilizados para caracterizar os ambientes e as plantas;  

Esforço de coleta de açaí em diferentes resoluções temporais (dia, semana e ano), 

a duração média da jornada de trabalho nos dias de coleta, os dias da semana em que 

trabalham na atividade e os meses em que colheram açaí durante o ano anterior;  
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Percepção da produtividade individual do açaizeiro, a produtividade máxima, 

mínima e média relatada indica a variação da produtividade entre os açaizeiros;  

Percepção da produtividade do trabalho de coleta, o volume coletado em um dia de 

trabalho (em sacas e em cachos), o número de açaizeiros escalados, o volume de açaí 

transportado por trabalhador e a variação nestes parâmetros são . 

 

Beneficiamento, organização da produção e tecnologia. 

 

Estratégia de repartição da produção dentro do grupo de coleta, a forma de 

divisão do montante coletado ou do recurso financeiro obtido na comercialização da produção 

indicam a natureza das relações dentro do grupo de coleta e o nível de cooperação;  

Uso e exploração do palmito de açaí, a diversidade de usos comerciais do recurso e o 

impacto destes usos sobre as populações naturais são relevantes na caracterização do sistema 

produtivo;  

Percepção da viabilidade econômica do trabalho extrativista, o processo de 

tomada de decisão no momento de assumir um compromisso comercial com o intermediário e 

empreender uma jornada de coleta de açaí;  

Histórico pessoal na atividade, com que idade o informante começou a coletar açaí, 

há quantos anos trabalha na atividade extrativista e desde quando começou o comércio de açaí 

na área são informações que permitem traçar um esboço do histórico do sistema produtivo;  

Outras atividades geradoras de renda, o levantamento dos sistemas produtivos 

tradicionais e atividades geradoras da renda desempenhadas pela família além do extrativismo 

de açaí indicam a diversidade produtiva familiar;  

Em que época começou a colher na safra deste ano e no ano passado, a 

distribuição do trabalho na atividade ao longo do ano e a frequência mensal de trabalho no 

extrativismo de açaí;  

Tomada de decisão na escolha entre o açaí e a farinha como sistema produtivo, a 

discussão da sobreposição temporal da coleta de açaí no começo da safra e do preparo da roça 

de mandioca para produção de farinha e dos fatores que influenciam esta escolha são 

indicadores de possíveis mudanças significativas na importância dos sistemas produtivos 

tradicionais nas comunidades;  

Formas de comercialização da produção, as formas de comercialização e preços de 

venda de cada produto (mínimo e máximo) são relevantes na caracterização das estratégias de 

escoamento da produção;  
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Carga horária diária do trabalho em cada sistema produtivo, a hora de início, os 

intervalos para almoço e descanso, e a hora de término ou de chegada de volta à casa em cada 

sistema produtivo citado permitem a caracterização da rotina de trabalho; 

Calendário produtivo anual, o levantamento das atividades realizadas em cada mês 

do ano anterior pela família entrevistada reflete a distribuição do trabalho nos sistemas 

produtivos ao longo do ano; 

As entrevistas foram analisadas em função das informações citadas, frequência com 

que foram citadas, percentuais de respostas, valores e quantidades citadas e também em 

função do perfil do informante.  

 

5.3 Organização e análise dos dados 

 

As informações levantadas na aplicação de cada uma das metodologias descritas 

foram organizadas em conjuntos de dados, contidos em universos amostrais específicos e com 

intensidades amostrais distintas.  

Para a análise do trabalho extrativista, a unidade amostral básica considerada foi o 

ciclo de trabalho que foi decomposto em: Procura, Preparação, Ascensão, Extração e Descida. 

Os ciclos foram organizados em função do coletor, área de coleta e calha do rio onde está 

localizado. O tempo de procura foi usado como parâmetro indicador da densidade de 

indivíduos produtivos disponíveis na ocasião da exploração da área.  

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados aqui apresentados estão organizados em três partes, assim como a 

metodologia, porém algumas informações obtidas nas entrevistas e observação são relevantes 

no contexto dos resultados dos levantamentos do trabalho e da produção, assim alguns dados 

descritivos e estimativas feitas por amostragem são expressos e discutidos no contexto 

oportuno. 

 

6.1 O comércio de açaí na TI Kwatá-Laranjal 
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A produção de açaí da área é quase toda levada in natura (sacas de frutos não 

processados) para venda no porto do Manaus por 160 km de transporte fluvial em barcos 

recreio.  

Quando há compradores ativos, a população começa a coletar e levar a produção por 

conta própria ao Porto do Fontinelli (9 km de Nova Olinda). Durante toda a safra os preços 

alcançados no porto são superiores ao preço pago pelo intermediário nas aldeias. Por isso, foi 

observado que, nos dias entre as visitas dos compradores, a produção é levada ao porto em 

canoas motorizadas. Mas, ainda assim, o comercio de açaí é condicionado à demanda dos 

intermediários que atuam na região de Nova Olinda. 

A coleta de açaí é realizada durante todo o ano para consumo e comercialização. 

Porém nos últimos 10 anos, durante a temporada de junho a dezembro, a coleta se intensifica 

com a entrada regular de barcos compradores. O início da temporada está condicionado aos 

preços alcançados no mercado de Manaus. Os compradores (intermediários) decidem o 

momento em que vão começar a comprar da região de Nova Olinda e depois, quando lhes é 

suficientemente lucrativo, sobem os rios Canumã e Mari-mari para comprar açaí nas pequenas 

comunidades e aldeias. A UPIMS, desde 2009, condiciona a entrada dos barcos compradores 

à obtenção de uma autorização para que trabalhem na TI durante a safra, mediante o 

pagamento de uma taxa fixa por saca. O acesso dos intermediários é, atualmente, taxado pela 

UPIMS em R$ 2,00/saca.  

A partir do momento em que a safra se inicia, as famílias acompanham a flutuação do 

preço e a disponibilidade de cachos maduros em seus caminhos e áreas de uso familiar (roças 

e áreas cultivadas, castanhais, áreas de caça e pesca e áreas de extrativismo). Quando um 

indivíduo ou grupo constata uma vantagem financeira na coleta de açaí, eles começam a 

coletar. Levando em conta a disponibilidade de cachos maduros e o planejamento do trabalho, 

os coletores procuram o intermediário e combinam o número de sacas que pretendem 

entregar, recebendo então do intermediário o número correspondente de embalagens (saca de 

ráfia) que espera entregar. O custo da embalagem é assim transferido ao comprador, porém, 

este também utiliza esse custo da embalagem, que varia entre um e dois reais, como 

justificativa para pagar menos pela saca de açaí. 
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Figura 4. Comprador de açaí. Aldeia Aru 

Foram entrevistados os dois compradores de açaí que atuaram no Rio Mari-mari no 

ano da pesquisa, sendo um deles indígena, Sateré-mawé. Segundo ele, a primeira vez que 

atuou como intermediário no comércio de açaí foi motivado pelo baixo preço pago pelos 

compradores no açaí. Informou que comprou a saca, por 38 reais em agosto, no começo da 

safra, e em outubro estava pagando 45 reais. Por ser indígena e morador da TI ele não paga a 

taxa cobrada pela UPIMS. Além de trabalhar como intermediário no processo de 

comercialização ele também coordena um grupo de coleta que foi acompanhado em campo 

durante a pesquisa.  

O outro intermediário entrevistado trouxe informações mais detalhadas sobre a 

produção de açaí na área e algumas peculiaridades de cada um dos principais rios da TI. Ao 

longo de nove anos de atuação no comércio de açaí na área, ele comprou açaí no Rio Canumã 

durante oito anos e atualmente, pela primeira vez, vinha comprando no Rio Mari-mari. 

Informou que no passado teve quatro funcionários, mas que atualmente contava apenas com 

três ajudantes. Sua equipe além de cuidar da manutenção da qualidade do açaí durante o 

transporte, também cuida da alimentação muitas vezes baseada na caça e pesca. 

O entrevistado comentou que seguiria comprando açaí no Rio Mari-mari até o final de 

dezembro. Foi o único comprador autorizado pela associação a entrar neste rio e tinha feito 

um acordo de não pagar a taxa nesse ano. Segundo ele, a produção no Rio Mari-mari era 

baixa (em relação às outras localidades da região), sendo que nas últimas semanas ele havia 

comprado: 68, 61, 28, 30, 16 e 19 sacas em cada intervalo de três dias no rio. É notável o 

declínio no montante comercializado nas últimas semanas de outubro, essa redução na 

disponibilidade de açaí é determinante na variação do preço praticado na região. 

No começo da safra o preço pago por ele aos extrativistas foi de 30 reais por saca e 

havia aumentado nas últimas duas semanas para 35 e 40 reais e que subiria para 50 reais no 

próximo fim de semana (início de novembro, mês em que acaba a safra). O comprador 

também disse que gastava, por viagem, 500 quilos de gelo para manter o açaí bem 
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conservado. Segundo ele, normalmente, vendia a saca em Nova Olinda por 15 reais a mais do 

que o preço que havia pagado ao coletor.  

No passado o informante teve um pequeno empreendimento onde processava o fruto 

do açaí e vendia, por semana, de 500 a 1000 litros de polpa para o mercado de Manaus. 

Informou que havia adquirido muito conhecimento sobre a qualidade do açaí na região e seu 

rendimento no despolpamento. Descreveu alguns coeficientes técnicos do processamento do 

açaí, como o rendimento da saca em polpa para cada rio. Segundo ele, uma saca do açaí do 

Rio Mari-mari rende de 45 a 50 litros de polpa enquanto uma saca no Rio Canumã rende de 

30 a 37 litros. Quando questionado sobre o motivo dessa variação na qualidade do açaí entre 

os rios, ele respondeu que o açaí do Mari-mari era “bem preto” e “carnudo” enquanto o do 

Canumã era ressecado e que isso devia ser em função da terra (solo), que difere entre os dois 

rios. Essa melhor qualidade dos frutos de açaí do Rio Mari-Mari pode estar relacionada com o 

maior potencial agrícola dos solos da calha desse rio quando comparados com os do Rio 

Canumã, conforme relatado por Salim (2012). Os solos da calha do Rio Mari-Mari possuem 

maiores teores de cálcio, magnésio e fósforo, assim como pH mais elevado e menores teores 

de alumínio trocável do que os solos da calha do Canumã.  

Os dias da semana em que o comprador passa pelas aldeias são condicionados ao 

itinerário das embarcações que levam a maior parte da produção de Nova Olinda para 

Manaus. No Rio Canumã, por exemplo, passaram, durante o mês de outubro de 2011, mais de 

oito barcos intermediários (barcos compradores) em diferentes frequências semanais. Em 

algumas aldeias esta frequência era de três vezes por semana, demonstrando assim, a 

importância do número de intermediários presentes na frequência com que as famílias 

coletam açaí. Entre as famílias entrevistadas (N=35) a frequência média de coleta semanal na 

safra foi de 3,6 dias (±1,23).  

No ano de 2009, Pohl et al. (2009) mapearam a área da Terra Indígena Kwatá-Laranjal 

com o objetivo de conhecer melhor a distribuição dos recursos naturais utilizados. Segundo os 

autores, a produção por família é muito variada, sendo relatada a retirada de 30 até 300 sacas 

em uma safra, que vai de maio até agosto. 

 

6.2 A rotina do trabalho extrativista 

 

O dia de trabalho de coleta de açaí se inicia ao amanhecer, quanto mais longe a área de 

coleta mais cedo o grupo sai. Ao final do deslocamento fluvial entre a aldeia e o ponto de 

acesso a área de coleta, onde a embarcação aporta é comum realizar uma pescaria, às vezes 
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praticada no caminho com isca artificial (curríco) para pegar tucunaré, outras vezes com a 

armação de uma rede tipo malhadeira em um local próximo ao porto. O grupo faz o desjejum 

à beira do igarapé, geralmente peixe assado com farinha de mandioca, e em seguida começa a 

caminhar para a área de coleta. 

A atividade de coleta que consiste na localização dos indivíduos produtivos, 

verificação da disponibilidade de cachos maduros, ascensão à coroa do açaizeiro e retirada do 

cacho maduro acontece em função das condições do tempo e se inicia apenas quando os 

estipes dos açaizeiros estiverem já secos do orvalho da noite anterior. Quando o açaizeiro está 

na borda de uma clareira e já recebe sol no estipe desde manhã cedo, a ascensão deve ser 

realizada mais cedo, para evitar a alta temperatura do estipe que reduz o atrito no estipe e 

dificulta a ascensão. Por isso, o grupo realiza os deslocamentos fluviais e caminhadas nas 

primeiras horas do dia quando a temperatura é mais amena e aproveita as horas de bom 

rendimento de coleta, antes das 11 horas, para coletar todos os cachos maduros e acumulá-los 

para posterior debulha e ensaque. O gráfico abaixo expressa o número de famílias envolvidas 

no extrativismo de açaí a cada hora do dia conforme os horários de trabalho citados nas 

entrevistas. É visível a concentração do trabalho entre as sete e as 13 horas, e conforme o 

horário avança na tarde, a maior parte das famílias já está de volta a casa (Figura 5). 

 

Figura 5. Porcentagem das famílias envolvidas na coleta de açaí ao longo das horas do dia. 

 

O trabalho de coleta de açaí começa com a saída da aldeia, na maioria dos casos antes 

das 7 horas. O tempo gasto no deslocamento para a área de coleta depende da distância e do 

tipo de transporte utilizado. Em todos os casos observados o transporte fluvial foi realizado 

em canoa motorizada com potência de 5hp, porém foram relatados alguns poucos locais onde 
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o acesso é realizado totalmente a pé, mas grande parte do caminho é percorrida no ramal da 

linha de transmissão de energia elétrica. O deslocamento fluvial teve um tempo de duração 

médio de 1 hora, considerando que a velocidade variou de 0,5 a 40 km/h. O deslocamento 

fluvial variou entre três e 9 km nos casos observados. 

Levando em consideração os limites de deslocamento em um dia de trabalho foi feito 

um mapa onde está delimitada a área acessível para coleta de açaí dentro do limite de 10 km 

de deslocamento fluvial e 5 km de deslocamento a pé. A metodologia foi adaptada de Newton 

et al. (2012), onde os autores modelaram a acessibilidade da floresta em função do tempo de 

retorno e do regime de inundação da várzea no estudo da exploração de copaíba na Reserva 

Extrativista do Médio Juruá, Amazonas. O mapa abaixo delimita a área acessível para 

exploração com retorno à aldeia no mesmo dia. A área total acessível calculada pelo modelo 

proposto é de 128.856 ha, cerca de 11% da área da TI. Os 89% de área restante também são 

acessíveis, porém demandam outra estratégia de trabalho que envolve o pernoite em local 

próximo à área de exploração. Uma das áreas exploradas por um grupo acompanhado no 

estudo está localizada no extremo da área acessível para a aldeia Vila Nova, neste caso a 

estratégia de trabalho aplicada pelo grupo foi a de pernoitar na área.  
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Figura 6 - Mapa de acessibilidade do entorno das aldeias da TI Kwatá-Laranjal
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Em terra, o grupo revisa o material de trabalho e se orienta para começar a caminhada 

que pode ser de até 5 km. São caminhos utilizados para diversos fins na floresta como: caça, 

coleta de frutos, extração de palha, exploração de madeira, extração de copaíba e diversas 

outras atividades realizadas com diferentes frequências. Foram sinalizados ao longo dos 

caminhos, alguns indivíduos de outras espécies de interesse e uso dos coletores (Tabela 1). 

Enquanto caminham, os coletores observam e comentam a disponibilidade de outros recursos 

visíveis ou aparentes na área e suprimem parte da vegetação que intercepta a trilha ou sua 

visão. Folhas de palmeiras e quaisquer ramos ou fustes de diâmetro e resistência 

suficientemente pequenos que estejam no caminho são suprimidos na maioria dos casos não 

importando se são de interesse econômico ou uso tradicional. Em diversos casos foram 

observadas a supressão da regeneração de E. precatoria, Bertholletia. excelsea (Castanheira) 

e de outras espécies madeireiras reconhecidas por eles como Calophyllum brasiliense 

(Jacareúba) muito presente em algumas áreas de igapó.  

Nome Rio

Itaúba Canumã

Copaíba Canumã

Camu-camu Canumã

Sorva Canumã

Massaranduba Canumã

Jacarandá Canumã

Sucupira Canumã

Copaíba Canumã

Castanheira Mari-Mari

Araçá Mari-Mari

Pequiá Mari-Mari

Itaúba Mari-Mari

Massaranduba Mari-Mari

Angelim Pedra Mari-Mari

Marupá Mari-Mari

Louro Capoeira Mari-Mari

Cumarú Mari-Mari

Itaúba Mari-Mari

Cacauí Mari-Mari

Louro Capoeira Mari-Mari  

Tabela 1. Lista de matrizes localizadas nas trilhas de coleta de açaí 

A coleta é realizada de forma individual ou em grupo, algumas vezes o coletor sai 

sozinho de casa, ciente da disponibilidade de cachos maduros, contando com a boa sorte de 

não ser surpreendido pelos resíduos da debulha de outro coletor em meio à área explorada. 
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Um indivíduo sozinho, em média, coleta o equivalente a uma saca (49,25 ±1,6 kg) ou até 

duas, quando a distância do local de debulha lhe permite fazer mais de uma viagem até sua 

canoa. Quando o grupo de coleta é maior, em alguns casos de até 10 pessoas (entre os 

escaladores e outros que fazem a debulha e também carregam as sacas ou cestos de palha – 

paneiros – até as canoas) o montante coletado e ensacado em um dia de trabalho alcança o 

número máximo de três sacas por coletor. Segundo 90%, dos 35 informantes, quando a coleta 

é realizada em grupo a produção total é dividida igualmente entre os participantes. Os outros 

10% citaram outras formas de divisão da produção, algumas vezes há um vínculo de 

contratação informal e outras vezes cada coletor cuida da produção individualmente. Como a 

debulha é realizada de forma coletiva, os cachos são debulhados sobre a mesma lona, não 

haveria como separar o volume coletado por cada um.  

Em cada dia de coleta são percorridos em média 12 km, destes, 3 km são percorridos 

antes do início do primeiro ciclo de coleta e 6 km são percorridos entre o primeiro e o último 

ciclo. O tempo médio de caminhada foi de 1 hora (±30 min) até o primeiro ciclo de coleta 

com uma velocidade média de três km/h (±0,5 km/h). O deslocamento vertical desde a beira 

do rio onde estão as canoas até a área de coleta foi em média de 50 m (±20 m) e o 

deslocamento vertical total na caminhada foi de 200 m (±30 m) em média. 

Outro componente importante do trabalho de coleta é o deslocamento realizado em 

canoa motorizada (rabeta). A distância da casa do coletor à área de coleta variou de 4 a 15 

quilômetros e o custo do transporte em combustível foi em média de 2 litros de gasolina no 

total (R$ 3,00/litro). 

Os grupos de coleta se dividem em duplas de coletores que caminham juntos e 

planejam a varredura de uma área definida. A dupla de coleta compartilha informação e 

acumula seus cachos coletados num mesmo espaço previamente limpo onde também estão a 

merenda, a lona para debulha e os paneiros e sacas vazias. A cada vez que o volume coletado 

aparenta ser suficiente para encher uma ou mais sacas, o grupo se reúne para debulhar (retirar 

os frutos dos cachos coletados manualmente). Os cachos são debulhados sobre uma lona ou, 

raras vezes, dentro da saca ou de um paneiro (Figura 6). Uma forma de debulhar observada 

foi o pisoteio do cacho sobre a lona, técnica utilizada poucas vezes e somente quando o cacho 

apresentava poucos frutos verdes. Normalmente os cachos são debulhados manualmente e em 

alguns casos as ráquilas são cortadas com terçado (facão) e então debulhadas sobre a lona 

(sem a raque principal do cacho). Durante a debulha, os frutos imaturos (piolhos) e doentes ou 

abortados (murchos) são descartados. 
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Figura 6. Processamento dos cachos (debulha) para aproveitamento dos frutos. 

 

O acondicionamento da produção para o transporte até a embarcação é, na maioria das 

vezes, feito em sacos de ráfia com capacidade para 60 kg de frutos (aproximadamente 0,2 m³). 

Em alguns casos o açaí é transportado em paneiros e posteriormente ensacado. O 

preenchimento das sacas é realizado normalmente por duas pessoas: um primeiro ergue a lona 

com os frutos e o outro abre a saca cuidando para que os frutos caiam dentro dela. É feito um 

nó na saca de frutos que não esta completamente preenchida para que possa ser completada 

posteriormente. Quando a saca alcança o volume total, recebe uma costura realizada com 

diferentes técnicas (Figura 7). Foi observada a utilização de fios plásticos e o uso de agulha 

feita de galho fino ou pedaço da raque foliar de alguma palmeira, na maioria dos casos, inajá 

(Attalea maripa) ou babaçu (Orbygnia phalerata), na maioria dos casos. Também foi 

observada a costura com cipó titica e envira (fibra extraída da casca viva de algumas plantas, 

principalmente das famílias Annonaceae e Lecythidaceae). O tempo médio de retirada e 

acondicionamento dos frutos nas sacas foi de 3,5’ (± 1,7’) por cacho. Cada saca de frutos 

demanda em média 12’ de processamento. A técnica utilizada, o grau de maturação dos frutos 

e o número de pessoas trabalhando também influenciam no tempo de processamento dos 

cachos. 

Para o transporte a pé da produção durante o deslocamento nas trilhas foram 

observadas algumas técnicas de acomodação ergonômica da saca ou paneiro (Figura 7). Os 

carregadores algumas vezes levavam a saca sobre a cabeça, técnica mais desgastante, segundo 

os informantes. Outras vezes foi observada a elaboração de “mochilas” com estrutura feita de 
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troncos finos ou da raque foliar de palmeiras de folhas longas e sem espinhos (babaçu e inajá), 

amarradas com cipó titica (Heteropsis spp., ARACEAE) ou envira.  

Foram observadas também algumas técnicas de conservação dos cachos para posterior 

debulha. Em um dos dias de acompanhamento da coleta houve uma grande chuva e neste 

momento os coletores colocaram os cachos sobre um tronco caído e fizeram uma cobertura de 

palha de babaçu para protegê-los da chuva. Também foi observada essa prática em uma 

ocasião quando os cachos foram coletados em um dia e seriam debulhados somente no dia 

seguinte e, para evitar que os cachos recebessem umidade e água da chuva, foram cobertos 

com uma lona. Algumas sacas também foram cobertas com folhas de palmeira para que 

fossem carregadas no dia seguinte. Outra técnica observada foi a de pendurar um cacho 

amarrado com cipó em uma árvore para que este fosse posteriormente debulhado e ensacado 

(Figura 8), evitando assim que o cacho ficasse em contato com o solo. O coletor comentou 

que essa técnica manteria o cacho protegido de animais e da umidade. 

O parâmetro utilizado para comparação das áreas das duas calhas de rio estudadas foi 

o tempo médio de procura expendido entre os açaizeiros. Para as áreas da calha do rio 

Canumã, o tempo médio de procura foi de 282 (±174) segundos e para o Rio Mari-mari foi de 

374 (±166) segundos. Este indicador da dispersão dos indivíduos produtivos disponíveis na 

ocasião da exploração foi significativamente maior na calha do Rio Mari-mari (p=0,001). 

Este parâmetro adotado é equivalente à densidade produtiva disponível, porém sofre 

influência de alguns fatores adicionais relacionados com a organização do trabalho 

extrativista e a habilidade do trabalhador em se deslocar na floresta.  

Os deslocamentos totais em quilômetros, a distância da área até a aldeia, o tempo 

médio de procura, e o parâmetro de produtividade adotado para comparação das áreas são 

aqui expressos na Tabela 2 para cada área de coleta. 

 

Área 
Distância 

(km) 

Desloc. na 

exploração 

(km) 

Produtividade 

(kg) 

Tempo de Procura 

(h:mm:ss) 

Aru 6,504 12,50 4,84 0:05:40 

Guariba 11,72 13,633 3,30 0:14:44 

Bom Futuro 21,28 18,49 5,92 0:08:09 

Laranjal 25,14 8,27 6,61 0:08:53 

Paca 12,34 6,67 5,69 0:23:50 

Inaja 24,21 6,55 6,17 0:13:20 

Satere 18,90 3,39 4,50 0:09:30 
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Tabela 2. Para cada área de extrativismo, a distância da aldeia, o deslocamento 

(Desloc.) na exploração, o parâmetro de produtividade (massa média dos cachos) 

e o tempo médio de procura entre cada açaizeiro. 

 

 

 

Figura 7. Técnicas de transporte do açaí na TI Kwatá-Laranjal. 

 

Figura 8. Técnica de conservação dos cachos  
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A escalada do açaizeiro 

Um dos pontos focais da pesquisa foi a escalada do açaizeiro (Figura 9), componente 

principal do ciclo de coleta. Cada ciclo de coleta se inicia com a procura pelo açaizeiro, 

que teve um tempo médio de 5’16” (± 9”) e é seguido pela ascensão, coleta e descida do 

escalador que tiveram o tempo médio de 3’20”(± 7”), totalizando um tempo médio do ciclo 

de coleta de 8’18”(±3’06”). As velocidades médias foram de 1,6 km/h na procura pelos 

açaizeiros e de 0,1m/s na ascensão do açaizeiro, a descida do alto da coroa da planta 

alcançou a velocidade de 1 m/s. A escalada, apesar de demandar menos tempo, é a 

atividade mais onerosa em função da energia gasta na subida do estipe e permanência na 

base da coroa do açaizeiro.  

 

Figura 9. Técnica de escalada em açaí com o uso da peconha. 

 

Na escalada do açaizeiro foram observadas algumas técnicas tradicionais e adaptadas. 

Todas as ascensões foram realizadas com a utilização da peconha. A peconha é uma 

ferramenta de ascensão em árvores de diâmetro normalmente menor que 35 cm (Mori & 

Prance, 1987; Borgtoft Pedersen & Balslev, 1993 apud Bernal et al., 2011). A peconha é um 

anel de corda onde o escalador insere os dois pés tendo o tronco a ser escalado entre eles. A 

peconha permite que o escalador faça pressão com as plantas dos pés sobre a superfície do 

tronco mantendo seus calcanhares a uma distância fixa. Pela pressão das plantas dos pés sobre 

a superfície do tronco o escalador tem dois pontos de aderência, um de cada lado do tronco, e 

a peconha evita que seus calcanhares se afastem um do outro e consequentemente do tronco 

escalado. Com os pés aderidos ao tronco o escalador abraça a árvore contra o peito e, tendo o 

tórax pressionado junto ao tronco com três pontos de apoio (tórax, e ambos os braços), deixa 
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de fazer pressão com os pés e flexionando as pernas ergue seus pés até um ponto 

aproximadamente 40 cm acima do ponto anterior (essa medida depende do tamanho das 

pernas do escalador). Em seguida, novamente pressiona o tronco com as plantas dos pés, 

fazendo uma alavanca com cada calcanhar contra as plantas dos pés, e estira as pernas 

elevando o corpo verticalmente. Novamente abraça o tronco e, liberando a pressão dos pés, 

traz os pés com a peconha pela flexão das pernas até um ponto mais acima. Esse 

procedimento se repete de forma cadenciada até que o escalador alcance a altura desejada do 

tronco ou estipe escalado. 

A técnica da peconha é tradicional na Amazônia brasileira (Mori &Prance, 1987). 

Sabemos que é utilizada por diversas etnias indígenas e comunidades tradicionais nos bosques 

tropicais da América. São utilizados diversos materiais na confecção da peconha, porém no 

presente trabalho todas as ascensões foram realizadas com peconha feita de saco de ráfia, 

mesmo material utilizado na embalagem do açaí. A peconha também costuma ser feita de 

envira, cipó ou folhas de palmeiras com a raque suficientemente flexível para que possa ser 

enrolada em forma circular. A folha do próprio açaizeiro é descrita como um bom material 

para a confecção da peconha. 

Outra técnica observada foi a de “fazer escada”, utilizada para que o escalador 

ultrapassasse os primeiros 3 ou 4 metros do estipe quando este se encontra muito úmido. 

Assim, o escalador busca um fuste de árvore de diâmetro entre 5 e 10 cm e altura entre 4 e 5 

metros, corta e o leva ao pé do açaizeiro. Com a ajuda de outro coletor, que segura esta 

“escada” apoiada ao estipe, o coletor ascende subindo com o apoio das mãos pela escada até 

um ponto mais seco, onde à esta hora o sol já secou o orvalho. O restante do tronco ele escala 

com a peconha. Esta técnica foi observada somente uma vez durante o acompanhamento do 

trabalho, porém os coletores informaram que a utilizam quando os cachos são promissores e o 

trabalho de “fazer escada” lhes parece compensatório. 

O efeito da umidade no estipe foi descrito por um dos coletores como uma dificuldade 

que cresce ao longo do dia a partir do momento em que o orvalho secou e a casca do açaizeiro 

começa a transpirar. Segundo ele: “O açaí também sua nas horas quentes do dia e fica mais 

liso...”. 

O trabalho efetivo em dupla também foi observado em mais dois outros casos. Como 

dito anteriormente o parceiro do escalador está sempre atento à segurança do outro, apesar de 

às vezes à distância, o auxilia, caso necessário. Foi observada uma ocasião em que o açaizeiro 

era muito alto e envergou (fletiu) muito com a subida do escalador; outro escalador subiu num 

estipe vizinho, a menos de um metro de distância horizontal daquele que envergava, e 
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amarrou com um cipó um estipe ao outro. Só então o escalador que permanecia parado na 

porção média do açaizeiro envergado continuou sua ascensão e pode coletar os cachos com 

segurança. Outra ocasião foi na coleta de um cacho muito grande e haviam galhos de outra 

planta atravessando o caminho de descida do coletor; outro escalador subiu até o ponto logo 

abaixo dos galhos que impediam a descida do primeiro e recebeu o cacho para que o primeiro 

pudesse se desvencilhar dos galhos e descer com segurança, sem perder os frutos do cacho. 

 

6.3 Outros recursos explorados 

 

Durante a atividade extrativista uma gama de recursos florestais é aproveitada pelos 

trabalhadores. Durante o deslocamento fluvial, ao longo dos igarapés menores, foram 

observadas a pesca com linha e isca artificial e a captura de Iaçá (cf Podocnemis 

erythrocephala). Em um trecho de 7 km de igarapé de água clara, percorrido em uma hora, 

foram pecados dois Tucunarés (Cichla spp.) e capturados cinco Iaçás. Em solo, foi observada 

a pesca com rede (malhadeira), a rede é armada em um local próximo às canoas e retirada no 

momento do retorno para a aldeia. Nas três oportunidades em que foi montada a malhadeira 

não se capturou nenhum peixe, em uma delas o fracasso foi atribuído ao boto (Sotalia 

fluviatilis ou Inia geoffrensis) que teria “limpado” a malhadeira levando os peixes. 

Em seis dos 11 dias de trabalho acompanhados, o grupo carregava uma espingarda, 

sempre com apenas um cartucho de munição, para aproveitar oportunidades de caça que 

venham a surgir durante o trabalho. O uso da espingarda foi observado uma vez apenas, na 

tentativa de abater um mutum (Cracidae). Questionados sobre a possibilidade de sofrermos 

um ataque de onça (Pantera onca), que também justificaria o uso da arma de fogo, os 

trabalhadores explicaram que naquelas áreas não existe este risco. Disseram que, em função 

da grande disponibilidade de alimento para as onças, ali elas não atacam às pessoas. Em 

outras áreas próximas, às margens do Rio Madeira, a pressão da caça sobre as populações de 

animais deixa as onças sem alimento e faz com que elas ataquem pessoas. Nestas localidades, 

segundo comentado, não se pode caminhar pela floresta sem espingarda.  

Foram observadas outras duas técnicas aplicadas de caça no decorrer do trabalho entre 

os ciclos de coleta de açaí. Ao localizar uma toca de tatu (Dasypodidae) o grupo investiu 40 

minutos na tentativa de retirar o animal da toca utilizando varas e uma paleta de madeira, 

todas fabricadas na hora com o terçado e recursos locais. As varas foram inseridas nas saídas 

da toca e a paleta utilizada para cavar um buraco de um braço de profundidade por onde se 

alcançaria o tatu. O trabalho foi sem sucesso e o grupo, outra vez, voltou sua atenção para a 
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extração de açaí em clima de fracasso. Em outra ocasião, um dos trabalhadores quando foi 

buscar água à margem de um igarapé, na mata de igapó, viu uma toca de cabeçudo 

(Peltocephalus dumerilianus). Sozinho, ele investiu 10 minutos na procura do animal 

introduzindo uma vara delgada, através da grossa camada de raízes e serapilheira que recobre 

a margem do curso d’água no igapó, em pontos ao redor da toca. Não obteve sucesso, 

segundo ele, se houvesse um animal ali ele o haveria sentido ao toque da vara. Ao longo da 

margem foi possível identificar alguns buracos quadrados feitos com terçado para a captura 

destes quelônios muito apreciados na região. Ao longo das bordas da floresta de igapó, havia 

grande abundância da palmeira Jará (Leopoldinia pulchra), segundo os informantes os frutos 

da palmeira são parte importante da alimentação do cabeçudo. 

Na trilha de acesso a uma das áreas de coleta foi localizada uma colmeia de abelhas 

nativas (Apidae – Meliponini) no estipe de um tucumãzeiro (Astrocarium aculeatum), o grupo 

descreveu a técnica utilizada para a extração do mel. Segundo disseram, primeiro é necessário 

atear fogo aos espinhos que recobrem o estipe, quando o fogo alcançar a colmeia, as abelhas a 

abandonam. Então se faz a derrubada da palmeira, com o devido cuidado e direcionamento da 

queda. O estipe de A. aculeatum é muito duro, altamente lignificado e custa muito trabalho 

para derrubar. “Não há como usar motosserra, a corrente não aguenta, tem que ser com o 

machado mesmo...” Depois da derrubada, a colmeia é aberta e o mel retirado, o rendimento 

alcança no máximo 500 ml, porém pelo seu alto valor medicinal este é comercializado em 

Nova Olinda por um real a colher. 

Outro recurso encontrado em uma das áreas, e de alto valor comercial, são as sementes 

de cumaru (Dipterix odorata). Quando encontrou o solo da floresta coberto de sementes de 

cumaru, o trabalhador comentou: “Vamos parar com o açaí e ficar aqui catando sementes de 

cumaru (...) há alguns anos atrás a gente mandava levar para vender em Manaus e eles 

pagavam 30 reais pelo quilo de sementes!”. Logo em seguida, ele refletiu e concluiu que este 

mercado hoje em dia já não era tão certo e era melhor continuar com o açaí que tinha a venda 

garantida.  

Em um dia de acompanhamento do trabalho junto ao grupo de coletores da etnia 

Sateré-mawé foi observado o consumo de cogumelos, corpos de frutificação do fungo (cf 

Lentinula spp.), encontrados sobre um tronco de árvore caído. Os cogumelos foram 

consumidos in natura e mencionados como sendo “A comida do índio”, título atribuído que 

indica a importância cultural deste alimento. A referência pode também ser interpretada como 

“aquilo que para o branco não é comida, porém para índio sim”, entre os índios Munduruku 

presentes no momento nenhum deles comia, nem sabia como se comiam os cogumelos. Os 
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Sateré-mawé, por outro lado comiam os cogumelos crus e também descreveram receitas para 

prepara-los em sopa ou refogados. Segundo nos informaram, os Munduruku mais antigos 

tinham o costume de comer, porém este costume já não era observado há muito tempo e os 

mais jovens nunca os haviam provado e não conheciam os cogumelos comestíveis da floresta. 

A diversidade de recursos disponíveis e aproveitados nas áreas de extrativismo de açaí 

indica uma ampla gama de conhecimentos e potenciais produtivos à ser explorada, em alguns 

casos comercialmente e em outros, na melhoria da qualidade de vida e da alimentação das 

comunidades. É importante notar a diversidade de atividades produtivas empreendidas ao 

longo da rotina de trabalho no extrativismo de açaí. Apesar de o objetivo principal ser o 

retorno para a aldeia no final do dia com pelo menos uma saca de açaí para vender, muitos 

outros benefícios são obtidos do uso destas áreas e da aplicação do conhecimento pessoal na 

interação com o ecossistema florestal. 

 

6.4 Produção 

 

As unidades de produção consideradas no trabalho foram o indivíduo de E. precatoria, 

e o cacho. A produção líquida de frutos in natura decorrente de uma ascensão, ou seja, 

coletada em um indivíduo de E. precatoria variou de 1,0 a 29,5 kg, sendo em média 7,50 kg 

(± 0,64; N=182). O número médio de cachos maduros coletados por planta foi de 1,4 cachos. 

A massa de cada cacho variou de 1,25 a 17,50 kg com a média de 5,12 kg (± 0,33; N=297). 

Para conhecer as relações alométricas entre as variáveis medidas foram calculadas as 

correlações entre as variáveis: Massa total do cacho, Massa dos frutos e PSR (Perímetro da 

Secção da Raque). Os valores de correlação encontrados e a distribuição dos valores estão 

expressos nos gráficos e tabela abaixo (Figura 10 e Tabela 2). 

Os parâmetros de produtividade calculados para cada área de coleta foram a massa 

média dos cachos, massa média da raque, massa média de frutos por cacho e PSR (Tabela 3). 

As massas médias de frutos dos cachos de cada rio foram comparadas para verificar a 

significância estatística da diferença encontrada. Pelo teste z , que testa a diferença pela área 

da sobreposição das curvas normais da distribuição dos dois conjuntos de valores a massa 

média de frutos dos cachos do rio Mari-mari é significativamente maior que a média do rio 

Canumã (p=0,0009).  

 

Matriz de correlação de Pearson 



50 

 

  MASS_TOT PSR MASS_FRUT 

MASS_TOT 1,000     

PSR 0,626 1,000   

MASS_FRUT 0,974 0,517 1,000 

Tabela 2. Correlações entre Massa total do cacho (MASS_TOT), Perímetro da secção da 

Raque (PSR) e Massa total de frutos (MASS_FRUT) 

 

Figura 10. Matriz de correlações calculadas 

 

Rio Área Mass_tot Mass_raq Mass_frut PSR

Canuma Igapo 5.59 0.91 4.68 10.41

Canuma Guariba 4.67 1.20 3.47 11.97

Canuma Bom_Futuro 6.98 1.83 5.16 12.21

Média Canuma 5.75 1.31 4.44 11.53

Mari_mari Laranjal 8.21 1.74 6.47 13.74

Mari_mari Paca 6.45 0.69 5.77 12.09

Mari_mari Inaja 7.24 0.64 6.60 12.80

Mari_mari Satere 4.88 0.41 4.47 11.50

Média Mari_mari 6.70 0.87 5.83 12.53  

Tabela 3. Médias das massas e PSR dos cachos em cada área de coleta 
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Rocha (2004) analisou a produção anual de frutos de açaí por palmeira pela avaliação 

do número de cachos, peso dos cachos (frutos + ráquis), peso dos frutos sem a ráquis e peso 

de frutos pela média da pesagem de 100 frutos. Ela amostrou 20 indivíduos adultos 

aleatoriamente, metade em cada estrato (floresta de baixio e floresta terra firme), dos quais 

foram extraídos os seus cachos. O cálculo da produção foi feito considerando o peso médio 

dos cachos maduros que foram pesados e extrapolado para a área com o valor da densidade 

média de indivíduos por hectare. 

Sobre Euterpe e a produtividade de açaí, das 35 famílias entrevistadas, 90% afirmaram 

que a produtividade varia de acordo com o sítio onde o açaizeiro se encontra. Vários fatores 

que influenciam a produtividade e seus indicadores foram citados em diferentes frequências. 

Dos informantes, 94% reconhecem diferentes “tipos” de açaizeiros, entre um e cinco 

parâmetros (em média=2,72 tipos) foram citados por cada entrevistado como diferenças entre 

açaizeiros: “tipo”, altura, grossura (diâmetro), tamanho do fruto, tamanho do cacho, cor, 

sabor, local e terra (solo). Foram citados, por exemplo, que na mata (floresta ombrófila densa) 

os cachos produzidos são maiores, e também que na mata os frutos são maiores. Apesar da 

ampla gama de fatores que influenciam na produção e qualidade do açaí citados pelos 

informantes, a atividade extrativista é realizada com objetivo de obter maior rendimento 

financeiro e não é feita discriminação na qualidade dos frutos na hora da exploração. Os 

extrativistas exploram quanto lhes for possível e não esperam que o comprador dê preferência 

a uma ou outra qualidade de açaí. 

Alguns fatores que influenciam na produção disponível, ainda que indiretamente, 

foram citados, como: a influência da lua (54%), ocorrência de eclipse (20%) e chuvas, 

algumas vezes mencionadas como relacionadas com a fase da lua. Também foram descritas 

algumas inferências sobre os processos de maturação, qualidade e durabilidade dos frutos e 

sua relação com a chuva e as fases da lua. Segundo os informantes, a fase nova da lua vem 

acompanhada de mais chuvas e estas chuvas derrubam os frutos maduros do açaizeiro. 

Também foi citado que na lua cheia os frutos colhidos tem menor durabilidade, azedam mais 

rápido.  

A percepção dos entrevistados da influência dos fatores ambientais como o solo, a 

umidade, a estrutura da vegetação e o regime de água do solo sobre os parâmetros de 

produção é representada pelas frequências das respostas de “O que muda no açaí entre as 

paragens?”. Entre os 91% que disseram que existe diferença entre o açaí de diferentes sítios, 

54% indicaram como diferença o tamanho do cacho, 48% a altura do açaizeiro e 20% citaram 

o rendimento dos frutos como a diferença entre áreas. Também surgiu, nesse contexto, um 
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grande número de indicações de ambientes e locais com suas respectivas características de 

produtividade e qualidade do açaí. Alguns locais foram citados pelo tamanho dos frutos, 

outros pelo tamanho do cacho, como algumas áreas de Terra Preta de Índio (TPI), citação que 

foi utilizada por alguns informantes para exemplificar a influência da fertilidade do solo na 

produção do açaizeiro. A ocorrência de Terra Preta de Índio e Terra Mulata na TI Kwatá-

Laranjal foi observada por Salim (2012). São manchas de solos com uma camada superficial 

bastante espessa de coloração preta ou marrom escura, que contêm pedaços de cerâmicas e 

recobre, principalmente, solos cauliníticos intemperizados, sendo reconhecido regionalmente 

como um solo com alta fertilidade. 

Segundo os entrevistados um açaizeiro produz de dois a cinco cachos e pode produzir 

até uma saca de frutos, em raros casos. Apesar de a produção mínima ser de 2 cachos, nem 

sempre todos estão maduros e disponíveis ao mesmo tempo, assim o rendimento de coleta em 

número de cachos é sempre menor que a média de cachos produzidos por açaizeiro na safra. 

Um bom escalador/coletor consegue colher até três sacas, ou 60 cachos em um dia, porém em 

média uma saca é a medida certa para se colher, debulhar e carregar em um dia, 

principalmente quando os sítios de coleta estão em áreas afastadas da aldeia. Quando 

questionados sobre a produção mínima necessária para justificar um dia de trabalho de coleta, 

a resposta variou entre 0,5 e 10 sacas (m=2,8; ± 0,47). 

Segundo Bressolette e Rasse (1992), um homem pode coletar os cachos de duas 

palmeiras em uma hora de trabalho. O referido trabalho foi realizado no município de 

Iranduba, região metropolitana de Manaus, no início dos anos 1990. Em áreas de várzea à 

margem do Rio Solimões os autores acompanharam o trabalho de coleta e estimaram alguns 

parâmetros produtivos como: a densidade média de 180 indivíduos produtivos por hectare, a 

duração média do ciclo de coleta de 30 minutos. O deslocamento das comunidades até as 

áreas de produção foi de uma hora em canoa ou duas horas a pé. Segundo os autores, a 

produção de um hectare foi de 2.100 kg e demandou de 17 a 21 dias de trabalho para ser 

coletada, dependendo das condições de acesso. O valor total do rendimento de um dia de 

trabalho encontrado variou de 12 a 18 reais (valor convertido da moeda vigente na época). 

Alguns autores fazem referência ao rendimento de coleta do açaí na Amazônia. 

Estudando E. oleracea. Homma et. al. (2006), afirmam que um escalador experiente consegue 

colher entre oito e 12 latas de frutos/dia. Em outro estudo na mesma região, Vasconcelos et al. 

(2006) descrevem que um escalador habilidoso é capaz de passar de um estipe para outro, em 

uma mesma touceira, sem descer ao solo, coletando, em função do peso, de três a cinco 
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cachos em uma única escalada. Normalmente, um bom escalador é capaz de colher de 150 a 

200 kg de frutos em uma jornada de trabalho de 6 horas. 

Em outro trabalho, também no Pará, foi descrito que o custo da colheita dos cachos 

inclui o trabalho da debulha dos frutos e o seu transporte até o local do embarque, efetuado 

nas costas ou em pequenas embarcações a remo (cascos) e paga-se aí R$ 3,00/rasa. A rasa é 

uma medida local que consiste em duas latas de 20 litros (28,4 kg) e é confeccionada com 

talos de arumã (Ischnosiphon ovatus Kcke.) (Homma et. al.,2006). 

O rendimento do processo de colheita de patauá (Oenocarpus bataua), palmeira de 

porte semelhante ao de E. precatoria e explorada com a mesma técnica, observado em um 

trabalho na Bolívia é de dois a três cachos por palmeira com um tempo médio (incluindo o 

tempo de ascensão, colheita, debulha e transporte) de 3 horas (Miranda et al., 2008).  

A presença de compradores intermediários na região é antiga e acontece desde a época 

da extração de borracha, atividade que já teve grande importância econômica para as 

comunidades. O chamado “regatão”, barco que trazia produtos industrializados para trocar 

pela produção local, frequentava a área na época da borracha, da exploração de madeira, do 

pau rosa (segundo os entrevistados, localmente, o pau rosa está extinto) e da castanha. 

Atualmente, o regatão não existe mais e o papel de intermediário que escoa a produção, 

obtendo altos lucros, ficou para os barcos compradores que entram na área para comprar 

castanha, açaí e raramente farinha.  

Alguns entrevistados disseram que comercializam açaí há mais de 10 anos (m=7,58; 

±3,3). Em 2011 o início da colheita se deu no mês de agosto e 75% das famílias entrevistadas 

colheu açaí também em 2010. 

Em função de uma regra curiosa encontrada em uma das aldeias acompanhada nesse 

trabalho, foi incluída uma pergunta na entrevista: “Qual atividade é melhor, colher açaí ou 

preparar farinha?”. Aqui segue o relato de como essa informação se tornou relevante. Durante 

uma das viagens de campo em uma das maiores aldeias, procurou-se por pessoas que 

estivessem colhendo açaí por esses dias. Depois de muito se procurar foi perguntado ao 

cacique se havia alguém colhendo açaí. O mesmo respondeu: “Nós combinamos que ninguém 

ia colher açaí enquanto todos não tivessem “botado a roça”! - Até que as famílias tivessem 

seu suprimento de farinha ninguém da aldeia sairia para colher açaí. Segundo o cacique, nos 

anos anteriores muita gente estava deixando de plantar a roça no final das chuvas para 

começar logo a colher açaí e “ganhar dinheiro fácil”. Com muita razão, as lideranças 

decidiram atrasar a coleta de açaí em função da base da alimentação (farinha) e do sistema 

produtivo tradicional (roça) que, segundo as lideranças, é “a identidade do índio”. Oitenta por 
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cento dos entrevistados, prefere a coleta de açaí, destes, 34% disseram que a renda é maior e, 

inclusive, por duas vezes este foi chamado de “ouro preto”, outros 22% o preferem por “dar 

menos trabalho”. Dos que responderam que preferem a farinha, três disseram que é porque é 

importante na alimentação e dois por causa da sazonalidade do açaí. Pereira e Lescure (1994), 

em estudo sobre sistemas produtivos de uma população indígena da etnia Kokama, no médio 

Solimões, avaliou o rendimento do ponto de vista energético e econômico do extrativismo de 

castanha e do cultivo de mandioca para produção de farinha. da produtividade declinante da 

cultura da mandioca, o desempenho energético-financeiro da atividade extrativa foi cerca de 

12 vezes inferior ao da produção agrícola.  

No presente estudo o rendimento financeiro do extrativismo de açaí apresentou 

resultados superiores ao rendimento da produção de farinha de mandioca, isso explica em 

parte a mudança recente na alocação de tempo e trabalho entre os sistemas produtivos. Porém, 

a sazonalidade da produção de açaí explica a preocupação das lideranças locais. A 

especialização dos produtores em um sistema produtivo que depende de um mercado 

controlado por empresários alheios à realidade local é uma estratégia que pode resultar em 

insegurança financeira e consequentemente reduzir a soberania alimentar dessas 

comunidades.  

Sobre a comercialização de outros produtos, além do açaí, foram relatados 22 produtos 

frequentemente comercializados. Os mais citados foram Farinha (88%), Castanha (82%) e 

Artesanato (34%), outros produtos de menor frequência entre as respostas são os outros 

derivados da mandioca (goma, tapioca, beiju e crueira), culturas agrícolas e produtos do 

extrativismo como: tucumã, copaíba, caça e pesca. Alguns dos preços praticados e formas de 

escoamento (em porcentagem) estão discriminados na Tabela 5. 

Os preços citados nas entrevistas são aqui comparados com os definidos pelo governo 

brasileiro, na Política de Garantia do Preço Mínimo dos Produtos da Sociobiodiversidade 

(PGPM) valores de subvenção financeira para os extrativistas e agricultores familiares, 

promovida pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O açaí, por exemplo, teve 

no ano de 2010 o preço mínimo de R$ 0,69 por quilograma de frutos e valor de subvenção 

máximo por extrativista de R$ 821,06 (Conab, 2012). 

Segundo D’Alva (2004), no extrativismo de carnaúba (Copernicia prunifera (Miller) 

H.E. Moore) a equipe de coleta é chamada “vara” e é remunerada por produção. O valor 

variou em 2003 entre R$ 4,00 e R$ 7,00 por milheiro de palha cortado. Um vareiro, 

trabalhador que lidera a coleta, é capaz de cortar de quatro a 12 milheiros de palha por dia. 
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Assim, a remuneração proporcional diária média dos trabalhadores da vara pode variar entre 

cinco e 28 reais. 

Na África do Sul, sobre o extrativismo de Ischyrolepsis eleocharis, erva graminiforme 

utilizada na confecção de vassouras, o autor descreve que a atividade é realizada quase 

semanalmente (4,2 ± 0,8 vezes por mês). A massa média dos volumes do produto é de 30 a 45 

kg e cada comunitário coleta um volume por viagem de coleta. Cada viagem de coleta ocupa a 

maior parte de um dia (9,0 ± 0,8 h), incluindo a caminhada de ida e volta para a floresta 

(Shackleton et. al, 2007). 

Produto TI Kw-Lj IC Aldeia Cidade Conab R$/Kg

Farinha R$ 1.08 R$ 0.13 62.50% 37.50% R$ 0.57

Castanha R$ 0.42 R$ 0.03 72.73% 27.27% R$ 0.52

Banana R$ 1.07 R$ 0.08 83.33% 16.67% R$ 1.00

Cará R$ 2.00 R$ 0.00 100.00% 0.00% R$ 0.80

Tapioca R$ 1.50 R$ 0.07 100.00% 0.00% R$ 1.30

Limão R$ 1.00 R$ 0.00 0.00% 100.00% R$ 1.00

Tucumã R$ 1.50 R$ 0.00 100.00% 0.00% R$ 1.60

Melancia R$ 0.63 R$ 0.10 50.00% 50.00% R$ 0.50

Milho R$ 0.63 R$ 0.06 50.00% 50.00% R$ 0.80

Macaxeira R$ 0.63 R$ 0.00 100.00% 0.00% R$ 0.80

Guaraná R$ 23.00 R$ 0.00 0.00% 100.00% *

Copaiba R$ 12.00 R$ 0.00 0.00% 100.00% *

Caça/Pesca R$ 3.12 R$ 0.03 100.00% 0.00% *

Goma R$ 1.63 R$ 0.08 100.00% 0.00% *

Beiju R$ 2.00 * 100.00% 0.00% Und

Colar R$ 6.88 * 83.33% 16.67% Und

Pulseira R$ 3.00 * 83.33% 16.67% Und

Brinco R$ 2.00 * 83.33% 16.67% Und

Cerâmica R$ 4.00 * 83.33% 16.67% Und

Remo/Arco/Flecha R$ 15.00 * 83.33% 16.67% Und

Arte Madeira R$ 22.50 * 83.33% 16.67% Und

Cesto R$ 10.63 * 83.33% 16.67% Und

Artesanato R$ 10.00 * 83.33% 16.67% Und

Anel R$ 3.50 * 83.33% 16.67% Und

Diária R$ 20.00 * 100.00% 0.00% Und  

Tabela 5- Produtos comercializados com preço local e PGPM 

 

Os dados do presente trabalho são aqui organizados em uma tabela que expressa, para 

cada rotina de trabalho acompanhada: a distancia da área até a aldeia, o gasto de combustível, 

o rendimento individual de trabalho, o rendimento total do grupo e o rendimento real do 

trabalhador (pela divisão do total do grupo, em função da divisão igualitária ao final do dia de 

trabalho). Os valores são então comparados com o valor da diária de trabalho praticada na 

região (R$20,00) e com o valor de remuneração definido pelo Salário Mínimo vigente no 

Brasil (horas trabalhadas x valor da hora) - Tabela 4. 
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Coletor Mês Dia N de Col. Carga Hor. Rend Kg Rend R$ Rend grupo R$ Rend indv R$ Dif. Diár.R$ Sal. Mín R$

Aru1 Agosto 9/8/11 2 5.8 85.0 42.5 42.0 21.0 1.0 13.2

Aru2 Agosto 9/8/11 2 5.8 9.0 4.5 42.0 21.0 1.0 13.2

Aru1 Agosto 10/8/11 2 7.2 137.3 68.6 102.0 51.0 31.0 16.4

Aru2 Agosto 10/8/11 2 7.2 76.8 38.4 102.0 51.0 31.0 16.4

Aru1 Agosto 12/8/11 2 4.2 82.8 41.4 77.9 38.9 18.9 9.5

Aru2 Agosto 12/8/11 2 4.2 83.0 41.5 77.9 38.9 18.9 9.5

Kwatá1 Outubro 4/10/11 1 4.3 30.9 21.7 14.5 14.5 -5.5 9.8

Kwatá2 Outubro 5/10/11 1 7.4 38.0 26.6 40.7 40.7 20.7 16.8

Kwatá3 Outubro 5/10/11 2 7.4 35.5 24.9 40.7 20.4 0.4 16.8

Kwatá4 Outubro 7/10/11 2 4.4 34.8 24.3 13.6 6.8 -13.2 10.0

Laranjal1 Outubro 20/10/11 2 5.1 164.9 131.9 124.8 62.4 42.4 11.5

Laranjal2 Outubro 22/10/11 4 7.0 28.5 22.8 74.9 18.7 -1.3 15.9

Laranjal3 Outubro 22/10/11 4 7.0 33.1 26.5 74.9 18.7 -1.3 15.9

Laranjal4 Outubro 22/10/11 4 7.0 37.4 29.9 74.9 18.7 -1.3 15.9

Laranjal2 Outubro 24/10/11 4 5.2 94.4 75.5 120.9 30.2 10.2 11.9

Laranjal3 Outubro 24/10/11 4 5.2 45.2 36.1 120.9 30.2 10.2 11.9

Laranjal4 Outubro 24/10/11 4 5.2 20.3 16.3 120.9 30.2 10.2 11.9

Laranjal5 Outubro 24/10/11 4 5.2 4.7 3.7 120.9 30.2 10.2 11.9

Laranjal2 Outubro 25/10/11 4 6.2 28.9 23.1 48.6 12.2 -7.8 14.2

Laranjal3 Outubro 25/10/11 4 6.2 45.3 36.3 48.6 12.2 -7.8 14.2

Laranjal6 Outubro 27/10/11 2 6.2 79.8 63.8 92.9 46.5 26.5 14.2

Laranjal7 Outubro 27/10/11 2 6.2 43.0 34.4 92.9 46.5 26.5 14.2  

Tabela 6. Matriz de rendimentos e sua comparação com a diária de trabalho e salário mínimo vigente.  
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6.5 Alocação do tempo 

 

Nas entrevistas realizadas os informantes relataram, em diferentes escalas, a 

alocação do tempo da família nas atividades produtivas como a coleta de castanha, o 

trabalho na roça e o fabrico da farinha. Outras atividades foram citadas com menores 

frequências e para análise foram agrupadas na categoria “outros”, que são 

principalmente: cultivos agrícolas (além da mandioca), caça, pesca e artesanato (que 

teve alta frequência nos meses de março e abril em função da festa de 19 de abril -Dia 

do Índio – realizada na Aldeia Kwatá). 

A menção do envolvimento da família na atividade em cada mês do ano é 

representada aqui como um ponto no escore de importância da atividade no mês 

referido. A partir da soma dos escores de cada atividade citada foi gerado o gráfico de 

composição do trabalho ao longo dos meses do ano. O histograma da composição do 

trabalho nos meses é aqui comparado com o nível médio dos rios da área no ano do 

estudo para uma melhor localização dos sistemas produtivos em relação aos ciclos 

naturais da região.  
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Figura 11 - Frequência relativa de informantes envolvidos em cada sistema 

produtivo ao longo do ano na TI Kwatá-laranjal, Borba/AM. 

 

A rotina diária nos diferentes sistemas produtivos foi analisada em função da 

média em horas de trabalho diário em cada atividade economicamente relevante. As 

atividades que demandam mais tempo do agricultor indígena são: a coleta de castanha 

com média de 8,16 horas/dia (± 0,46) e a de açaí 7,57 (± 0,36) horas de trabalho em 

cada dia empregado na atividade (Figura 12). As atividades na roça, relacionadas ao 

preparo da área e cultura da mandioca, duram em média 3,8 horas/dia (± 0,36), 

rigorosamente alocadas nas primeiras horas do dia para minimizar a exposição ao sol 

durante o trabalho. O trabalho no fabrico da farinha dura em média 6,6 horas/dia (± 

0,34) com um intervalo médio de 1,8 horas para o almoço, o que só foi observado nessa 

categoria de atividade, pois esta é realizada na casa de farinha alocada no terreiro da 

residência ou em local onde exista estrutura para cozinhar. Durante as outras atividades 

também são consumidos alimentos em pequenas quantidades, como exposto mais 

detalhadamente acima na descrição do trabalho de coleta de açaí, mas estas pequenas 

pausas não costumam ser significativas como o intervalo do almoço na atividade de 

produção de farinha. Outras atividades descritas com menor frequência e suas cargas 
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horárias médias foram: a produção de artesanato (6,1horas/dia, ± 1) caça e pesca para 

venda (15,5 horas/dia, ± 0,6), venda da força de trabalho diária/salário (7,5 horas/dia, ± 

0,6), comércio de açaí (4 horas/dia), extração de copaíba (6 horas/dia) e cultivo de 

guaraná (3 horas/dia).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 Proporção acumulada de famílias envolvidas nas principais atividades ao longo do 

dia (frequência x hora)  

 

7. CONCLUSÃO 

 

O trabalho extrativista de coleta de açaí apresenta uma composição de tempos 

heterogênea e condicionada a alguns fatores importantes encontrados na rotina de 

trabalho do coletor. O deslocamento até a área de coleta representa 30% do tempo da 

jornada diária de trabalho. O tempo utilizado na escalada do açaizeiro é em média de 3 

minutos. A produção de cada coletor foi em média de 60 quilos de frutos por dia de 

trabalho ou 12 cachos. Os grupos formados de 2 a 5 coletores apresentaram produção 

média total de 130 quilos de frutos por dia, divididos igualmente entre os participantes.  

A produção média de frutos foi maior nas áreas do rio Mari-Mari assim como a 

qualidade do açaí relatada e a massa líquida de frutos medida, provavelmente devido a 

uma maior fertilidade do solo nessas áreas.  
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No extrativismo de açaí foram observadas diversas técnicas tradicionais de 

planejamento e execução das atividades florestais baseadas na percepção e 

aproveitamento dos recursos florestais disponíveis na área. A gestão de problemas e 

adequação das estruturas às condições adversas e inesperadas demostraram uma grande 

adaptabilidade dos trabalhadores envolvidos.  

A alocação do tempo nos sistemas produtivos geradores de renda mostrou que o 

aumento no número de pessoas envolvidas com a coleta de açaí nos últimos anos, 20% 

ao ano, pode estar mudando os padrões de alocação de tempo diário de trabalho e os 

calendários tradicionais dos sistemas produtivos locais. 

O conhecimento tradicional relacionado ao açaí e aos ecossistemas florestais da 

região demonstrou alta riqueza de detalhes da biologia e ecologia da espécie entre os 

entrevistados. Fatores ambientais e humanos são claramente relacionados com a espécie 

do estudo e demonstram o valor da cultura tradicional na conservação e bom uso dos 

recursos florestais 
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