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AÇAÍ E BACURI
O açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) e o bacurizeiro (Platonia insignis Mart.) são espécies
frutíferas nativas da Amazônia que, nas duas últimas décadas, têm despertado acentuado interesse
por parte de agricultores e do setor agroindustrial. A primeira espécie, uma palmeira de uso múltiplo
(fruto e palmito), ocorre com grande frequência e abundância no estuário do Rio Amazonas e há
muito tempo é explorada em sistema extrativista. A segunda pertence à família Clusiaceae e também
se enquadra no grupo de espécies de uso múltiplo (fruto, madeira e óleo). É uma árvore de porte
médio a alto e ocorre predominantemente em áreas de terra firme, em solos de baixa fertilidade
natural. A área de dispersão natural do bacurizeiro abrange a Amazônia e parte dos Estados do
Maranhão e do Piauí. O bacuri é considerado por muitos como a fruta mais saborosa da Amazônia.
O crescimento da demanda do açaí, um fruto bastante nutritivo e rico em compostos
bioativos, estimulou tanto o manejo de populações naturais como o plantio em áreas de terra firme.
Estima-se que, somente no Pará, Estado que responde por mais de 90% da produção nacional, 150
a 200 mil hectares de açaizais nativos estejam sendo manejados para produção de frutos, e que 15 a
20 mil hectares tenham sido plantados em áreas de terra firme. A produtividade, no entanto, ainda
é baixa, situando-se entre 1,5 e 5,6 toneladas de frutos por hectare, no primeiro caso, e 4,0 e 10,0
toneladas de frutos por hectare em plantios não irrigados e irrigados, respectivamente. Nos últimos
cinco anos, a produção anual de açaí tem girado em torno de 700 mil toneladas. Aproximadamente,
20% dessa produção destinam-se a outras regiões do Brasil e 10% para o mercado externo. O açaí
é a segunda fruta mais produzida na Amazônia Brasileira, vindo logo após a banana, e ocupa a
décima segunda colocação entre as frutas produzidas no Brasil.
A produção de bacuri ainda é, em sua quase totalidade, dependente de bacurizais nativos
e não ultrapassa cinco mil toneladas. A longa fase jovem, as dificuldades de propagação e a
inexistência no mercado de clones geneticamente compatíveis entre si são fatores que têm limitado o
plantio do bacurizeiro em larga escala. Mesmo diante desses problemas, mais de 30 mil bacurizeiros
já foram plantados na Amazônia nos últimos dez anos. A fruta é bem cotada nos mercados da
Amazônia e do Nordeste do Brasil, atingindo preço superior ao da maçã, ameixa, pêssego e pera,
frutas importadas das regiões Sul e Sudeste do Brasil ou de outros países. O bacuri é consumido
ao natural ou nas formas de refresco, sorvete e licor. Na culinária doméstica, tem larga aplicação,
sendo ingrediente de bolos, pudins, biscoitos, bombons, compotas e doces. Nos últimos, anos a fruta
vem sendo utilizada por chefs de cozinha na elaboração de molhos para camarões, peixes e aves.
São pratos ousados em que o agridoce da polpa confere sabor extra ao camarão, ao peito assado
de pato ou ao peixe, mui especialmente ao filhote (Brachyplathystoma filamentosum Lichtenstein).
Também é utilizada para dar sabor diferenciado em bebidas alcoólicas como a cerveja e a cachaça.
José Edmar Urano de Carvalho
Walnice Maria Oliveira do Nascimento
Pesquisadores da Embrapa Amazônia Oriental
E-mails: jose.urano-carvalho@embrapa.br
walnice.nascimento@embrapa.br
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AÇAÍ AND BACURI
Açaí (Euterpe oleracea Mart.) and bacuri (Platonia insignis Mart.) are fruit species native
to the Amazon that, in the last two decades, have aroused great interest on the part of farmers and
the agribusiness sector. The first species, a palm of multiple use (fruit and palm heart), occurs with
great frequency and abundance in the estuary of the Amazon River and has long been explored in
an extractive system. The second belongs to the family Clusiaceae and is also a species of multiple
use (fruit, wood and oil). It is a medium-to-high tree and occurs predominantly in dry land areas, in
soils with low natural fertility. The natural dispersal area of bacuri covers the Amazon and part of the
states of Maranhão and Piauí. Bacuri is considered by many to be the tastiest fruit of the Amazon.
The growth in the demand for açaí, a fruit that is very nutritious and rich in bioactive
compounds, has stimulated the management of natural populations with the planting in dry land
areas. It is estimated that only in Pará, a state that accounts for more than 90% of the national
production, 150 to 200 thousand hectares of native açai are being managed for fruit production,
and that 15 to 20 thousand hectares have been planted in dry land areas. The productivity, however,
is still low, ranging from 1.5 to 5.6 tons of fruits per hectare in the first case, and 4.0 and 10.0
tons of fruits per hectare in non-irrigated and irrigated plantations, respectively. In the last five
years, the annual production of acaí has been around 700 thousand tons. Approximately 20% of
this production is destined for other regions of Brazil and 10% for the external market. Açaí is the
second most produced fruit in the Brazilian Amazon, only behind banana, and occupies the twelfth
place among the fruits produced in Brazil.
The production of bacuri is still almost entirely dependent on native bacuri orchards and
does not exceed five thousand tons. The long young phase, the difficulties of propagation and the
lack of genetically compatible clones in the market are factors that have limited the planting of
bacuri on a large scale. Even in the face of these problems, more than 30,000 bacuri trees have
been planted in the Amazon in the last ten years. The fruit is very well accepted in the markets of
the Amazon and Northeastern Brazil, reaching price higher than that of apple, plum, peach and
pear, fruits imported from the Southern and Southeastern regions of Brazil or from other countries.
Bacuri is consumed in the fresh the form or in the form of juice, ice cream and liquor. In domestic
cooking, it has wide application, being an ingredient of cakes, puddings, biscuits, candies, jams and
sweets. In recent years, the fruit has been used by chefs in the preparation of sauces for shrimp, fish
and poultry. These are special dishes in which the bitter sweetness of the pulp gives extra flavor to
shrimp, roast duck or fish, especially to Brachyplathystoma filamentosum Lichtenstein. It is also
used to give different flavor in alcoholic beverages like beer and cachaça.
José Edmar Urano de Carvalho
Walnice Maria Oliveira do Nascimento
Pesquisadores da Embrapa Amazônia Oriental
E-mails: jose.urano-carvalho@embrapa.br
walnice.nascimento@embrapa.br
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EDITORIAL
A Revista Brasileira de Fruticultura completa, em 2018, 40 anos desde sua primeira Edição,
em 1978. Ao longo desse período, tem evoluído a fim de atender às demandas dos fruticultores,
bem como às exigências da comunidade científica.
Neste momento, uma nova alteração na RBF está sendo necessária, objetivando a adequação ao Scielo, portal que hospeda a Revista desde 2001. Assim, a partir de janeiro de 2018, todo
sistema de tramitação de artigos passará a ser realizado através do ScholarOne. A fim de viabilizar
e agilizar esse novo processo, estão sendo convidados Editores de Área. Além de atender às exigências do Scielo, este procedimento visa a descentralizar e a ampliar as decisões sobre a avaliação
dos artigos, bem como a oxigenar o sistema como um todo.
A evolução da Revista Brasileira de Fruticultura significa, em última análise, a valorização
dos autores e de suas pesquisas publicadas na RBF, o reconhecimento do trabalho dos Assessores
que, de forma anônima emprestam sua competência em prol da Ciência e, por fim, dos Sócios da
Sociedade Brasileira de Fruticultura que financiam, em parte, esta publicação.
Queremos aproveitar a oportunidade para informar que, depois de exercer a função de
Editor-Chefe da RBF desde 1998, é o momento de “passar o bastão” a outro condutor, William
Natale, aprovado no Congresso de Porto Seguro. O Prof. Natale é profundo conhecedor da RBF,
atuando na Comissão Editorial desde 2000, e como Editor Adjunto a partir de 2012. Temos certeza
de que, com sua valiosa contribuição, a RBF continuará evoluindo e cumprindo seu papel social
e científico.
Com a confiança de que estamos trabalhando por uma Fruticultura a cada dia mais forte
e dinâmica, agradecemos e desejamos a todos um excelente 2018.
				
					
			

Cordialmente,
William Natale e Carlos Ruggiero
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EDITORIAL
The Brazilian Journal of Fruticulture completes in 2018 40 years since its first Edition in
1978. Throughout this period, it has been aimed at meeting the demands of fruit growers and the
scientific community.
At this moment, a new alteration in RBF is necessary aiming at the adaptation to Scielo, portal
that has hosted the Journal since 2001. Thus, from January 2018, every system of article processing
will be carried out through ScholarOne. In order to make this new process feasible, Editors of the
area are being invited. In addition to meeting the requirements of Scielo, this procedure aims to
decentralize and extend the decisions about the evaluation of articles, as well as to oxygenate the
system as a whole.
The evolution of the Brazilian Journal of Fruticulture means, in the final analysis, the
valorization of authors and their researches published at RBF, the recognition of the work of
Advisors who, anonymously, lend their competence in favor of Science and, finally, the Members
of the Brazilian Society of Fruticulture, who finance, in part, this publication.
We would like to take this opportunity to inform you that after having served as Editor-inChief of RBF since 1998, it is time to give the opportunity to another member, William Natale,
approved at the Congress held at Porto Seguro. Professor Natale is a profound knower of RBF,
working on the Editorial Committee since 2000 and as Adjunct Editor from 2012. We are sure that
with his valuable contribution, RBF will continue to evolve and fulfill its social and scientific role.
With the confidence that we are working for stronger and more dynamic Fruticulture, we
thank and wish everyone a great 2018.
Sincerely,
William Natale and Carlos Ruggiero

