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RESUMO 

O açaí é um produto de significativa importância socioeconômica no estado do Pará, tanto 

pelo aspecto da segurança alimentar como por ser importante fonte de renda, além de que nos 

últimos anos esse produto passou a ser amplamente consumido em outros estados da 

federação e em outros países, provocando uma forte pressão de demanda sobre o fruto. Com a 

expansão do consumo interno e o significativo aumento no número de batedores de açaí no 

município de Belém, muitos sem obedecer às boas práticas de processamento, percebeu-se um 

representativo impacto na notificação de surtos da doença de Chagas transmitida de forma 

oral, quando a transmissão ocorre em razão da trituração do inseto conhecido como barbeiro 

ou de suas fezes depositadas no fruto não manipulado de forma adequada. Neste estudo, 

investiga-se quanto à situação do processamento em batedores artesanais de açaí distribuídos 

em três bairros de estratos de renda diferenciados (alta, média e baixa renda) no município de 

Belém, estado do Pará, como forma de avançar em alternativas para melhorar as questões 

higiênico-sanitárias dos pontos de venda e aumentar a segurança alimentar no consumo do 

açaí. Foram aplicados 45 questionários semiestruturado e um checklist para observação do 

pesquisador quanto as variáveis: perfil socioeconômico dos empreendedores, condições 

higiênico-sanitárias dos estabelecimentos processadores do “vinho” de açaí e percepção dos 

empreendedores quanto à doença de Chagas. De modo geral, os batedores do “vinho” de açaí 

tem conhecimento sobre a doença de Chagas e sabem identificar o inseto vetor, entretanto 

ainda não acreditam que o açaí é o principal veículo de transmissão a doença no estado. Cabe 

aos órgãos competentes usarem metodologias que mostrem os fatores que levam a está 

preocupação desde o conhecimento da expansão das áreas para o cultivo até a importância da 

higienização tanto para população quanto para manter a comercialização da bebida. 

 

Palavras-chave: Açaí, Açaí – comercialização, Economia amazônica, Euterpe oleracea Mart. , 

Triatoma infestans 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The Açaí is a product of significant socioeconomic importance in the state of Pará, both for 

the food safety aspect and for being an important source of income, besides that in recent 

years this product has been widely consumed in other states of the federation and in other 

countries , causing strong demand pressure on the fruit. With the expansion of domestic 

consumption and the significant increase in the number of açaí beaters in the city of Belém, 

many without complying with good processing practices, a representative impact was 

reported in the oral notification of outbreaks of Chagas' disease, when the transmission occurs 

at the crushing of the insect known as a barber or its feces deposited on the fruit not handled 

properly. In this study, we investigated the processing situation in açaí artisan beaters 

distributed in three districts of differentiated income strata (high, medium and low income) in 

the city of Belém, state of Pará, as a way of advancing alternatives for hygienic improvement. 

health issues at points of sale and increase food safety in the consumption of açaí. A total of 

45 semi-structured questionnaires and a checklist for the observation of the researcher were 

applied to the following variables: socioeconomic analysis of entrepreneurs, analysis of 

establishments, analysis of good manufacturing practices of the Belém points, hygienic-

sanitary conditions of wine beneficiaries açaí and the perception of entrepreneurs about 

Chagas' disease. In general, açaí wine drinkers know Chagas disease and know how to 

identify the insect vector. However, they still do not believe that açaí is the main vehicle of 

contamination in the state and in the municipality, it is up to the competent organs to use 

methodologies that show the factors that lead to this concern from the knowledge of the 

expansion of the sector. areas for the importance of hygiene for both populations and to 

maintain the commercialization of the beverage. 

 

 

 

Keywords: Acai, Acai-commercialization, Amazonian Economy, Euterpe oleracea Mart., 

Triatoma infestans 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

O açaí é um produto de significativa importância socioeconômica no estado do Pará, 

tanto pelo aspecto da segurança alimentar como fonte de renda, além de que nos últimos anos 

esse produto passou a ser amplamente consumido em outros estados da federação e em outros 

países, provocando uma forte pressão de demanda sobre o fruto. 

O estado do Pará com produção de 127.406 mil toneladas/ano é o maior produtor 

nacional de frutos de açaí, com 95,47% de participação da produção brasileira. Quatro 

municípios paraenses são responsáveis por 59,73% da produção, conforme dados do IBGE 

(2019), a saber: Igarapé-Miri (20,98%), Portel (21,27%), Abaetetuba (8,57%) e Cametá 

(7,92%). 

Com a expansão do consumo interno e o expressivo aumento no número de 

batedores de açaí no município de Belém, muitos sem obedecer às boas práticas de 

processamento, percebeu-se um representativo impacto na notificação de surtos da doença de 

Chagas transmitida de forma oral, quando a transmissão ocorre em razão da trituração do 

inseto vetor conhecido como barbeiro ou de suas fezes depositadas no fruto não manipulado 

de forma adequada. 

A doença de Chagas, originariamente relacionada à zona rural devido o inseto se 

alojar dentro de casas feitas de barro e durante a noite lesionar a pele do hospedeiro, através 

de uma picada e logo em seguida defecava sobre o ferimento e as fezes contaminadas com o 

protozoário Trypanosoma. cruzi ao caírem na corrente sanguínea infectava o ser humano, 

sendo este o hospedeiro definitivo. 

Atualmente a doença é uma realidade dos centros urbanos da Amazônia e fora dela. 

Na região, a expansão da doença é associada ao consumo do “vinho” do açaí e em produtos a 

base de açaí comercializados em outros estados (FERREIRA, 2018). 

Apesar do processamento artesanal do açaí já contar com normas de procedimentos 

higiênico-sanitários para manipulação do produto, nem todos os batedores conseguem se 

enquadrar aos padrões de boas práticas de manuseio e higienização do açaí, deixando seus 

consumidores suscetíveis a doença de Chagas transmitida pela forma oral. 

Desta forma, faz-se necessário a realização de estudos que investiguem a situação do 

processamento artesanal de açaí nos principais centros de consumo regional, como forma de 
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avançar em alternativas para melhorar as questões higiênico-sanitárias dos pontos de venda e 

aumentar a segurança alimentar no consumo do açaí. 

Assim, nesta pesquisa, realiza-se uma análise sobre as condições de processamento 

dos batedores de açaí no município de Belém, considerando diferentes estratos de renda 

(baixa, média e alta), quanto as dificuldades em implementar as boas práticas de produção já 

estabelecidas pelos órgãos de vigilância sanitária, como forma de comercializar um produto 

de qualidade e sem os riscos de se contrair a doença de Chaga e outros problemas de saúde 

pública.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Avaliar as boas práticas de fabricação e a percepção dos vendedores que processam o 

açaí, no município de Belém para compreender a relação com a incidência da doença de 

Chagas, desta forma sugerir alternativas que melhorem a segurança alimentar no consumo do 

açaí na região. 

2.2. Objetivos específicos 

 Avaliar as condições de processamento do açaí nos batedores artesanais no município 

de Belém; 

 Analisar os procedimentos higiênico-sanitários para prevenção da doença de Chagas 

realizados pelos batedores de açaí no município de Belém; 

 Identificar quais as principais dificuldades dos batedores de açaí na manipulação e 

beneficiamento do fruto do açaí. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1. O Açaizeiro 

O açaizeiro (Euterpe oleracea Mart.) é uma palmeira nativa da Amazônia brasileira e 

sua dispersão natural ocorre principalmente no estado do Pará. Também é encontrado nos 

Estados do Amapá, Maranhão, Mato Grosso, Tocantins; e em países da América do Sul 

(Venezuela, Colômbia, Equador, Suriname e Guiana) e da América Central (Panamá). No 

entanto, é na região do estuário do Rio Amazonas que se encontram as maiores e mais densas 

populações naturais dessa palmeira, adaptada às condições elevadas de temperatura, 

precipitação pluviométrica e umidade relativa do ar (NOGUEIRA; FIGUEIREDO; 

MULLER, 2015). 

É uma palmeira cespitosa, com até 25 perfilhos (brotações) por touceira em 

diferentes estádios de desenvolvimento. As plantas adultas têm estipes de 3 a 20 m de altura e 

7 a 18 cm de diâmetro. As folhas são compostas, pinadas com arranjo espiralado de 40 a 80 

pares de folíolos. A inflorescência do tipo cacho possui flores estaminadas e pistiladas 

(NASCIMENTO, 2008). 

Na Amazônia, flores e frutos do açaizeiro podem ser vistos durante o ano todo. No 

Pará, a floração concentra-se na época mais chuvosa (janeiro a maio) e a frutificação nos 

períodos mais secos (setembro a dezembro), podendo variar em cada região (NASCIMENTO, 

2008). 

O fruto do açaizeiro tem uma forma globosa, de 1 a 2 cm de diâmetro, e peso médio 

de 1,5 gramas. Dependendo do tipo e da maturação, o epicarpo é roxo ou verde, porém seu 

consumo não ocorre na forma in natura, necessitando ser processado (ROGEZ et al., 2011). 

Além do fruto produzido é também fonte de outros subprodutos importantes para a 

população como o palmito para alimentação humana, caroços que geram biojóias, raízes que 

servem como anti-vermíco, estipes que foram muito utilizadas para produção de lenha e 

construções, a inflorescência que são utilizadas como vassouras e as folhas usadas em 

cobertura de casas, como fibras e proteção de plantações (JARDIM, 1987; ROGEZ, 2000). 

O palmito é um importante produto produzido pelo açaizeiro e de grande relevância 

no Brasil. Já que na região se dá preferência pelo fruto advindo da palmeira, este acaba sendo 

destinado, em sua maior proporção, para a região Sul e mercados externos. Em palmeiras 

solitárias esse procedimento mata a planta, o que foi muito difundido na Euterpe edulis Mart. 
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no Sul e Sudeste do Brasil. No caso da Euterpe oleracea Mart. que tem características de 

perfilhamento a retirada do palmito de estipes mais velhas não mata a planta (JARDIM; 

ANDERSON,1987). 

Do fruto pode-se retirar a polpa, que é um alimento muito consumido no Brasil e em 

outros países devido as suas propriedades nutricionais. Na região Norte do País e, 

principalmente, no estado do Pará, o fruto tem grande relevância, pois é um dos principais 

alimentos da dieta da população, sua importância na transmissão da doença de Chagas via oral 

(PASSOS et al., 2012). 

3.2. Importância Econômica 

O açaizeiro se destaca, pela sua abundância na região Amazônica e por produzir, 

importante alimento para as populações locais, além de ser a principal fonte de matéria-prima 

para a agroindústria de palmito no Brasil. A produção de frutos no passado era recorrente 

apenas do extrativismo, contudo a partir da década de 1990, passou a ser proveniente de 

açaizais manejados e de cultivos em áreas de várzea e terra firme (NOGUEIRA; 

FIGUEIREDO;MULLER, 2015). 

O interesse pelo aumento da produção de frutos tem se dado pelo fato do açaí, antes 

destinado totalmente ao consumo local, ter conquistado novos mercados e se tornado uma 

importante fonte de renda e de emprego. O aumento da demanda e exportação gera escassez 

do produto e elevação dos preços ao consumidor local, principalmente no período da 

entressafra. Estima-se em mais de 15 mil hectares de áreas manejadas e financiadas no estado 

do Pará, gerando aproximadamente 2 mil empregos diretos. No agronegócio do açaí, no Pará, 

é estimado o envolvimento de 25 mil pessoas (NOGUEIRA; FIGUEIREDO; MULLER, 

2015). 

O estado do Pará, com produção de 127.406 mil toneladas/ano, é o maior produtor 

nacional de frutos de açaí, com 95,47% de participação da produção brasileira. Quatro 

municípios paraenses são responsáveis por 59,73% da produção, conforme dados do IBGE 

(2019), a saber: Igarapé-Miri (20,98%), Portel (21,27%), Abaetetuba (8,57%) e Cametá 

(7,92%). 

A venda de polpa congelada para outros estados brasileiros vem aumentando 

significativamente com taxas anuais superiores a 30%, podendo chegar a 12 mil toneladas. As 
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exportações de polpa ou na forma de mix, para outros países, ultrapassam mil toneladas por 

ano (NOGUEIRA; FIGUEIREDO;MULLER, 2015). 

A Região Metropolitana de Belém (RMB), conta com cerca de sete mil 

estabelecimentos de processamento e venda do “vinho” de açaí. Estima-se que a produção 

artesanal do fruto leva as mesas dos belenenses cerca de 470 mil litros por dia deste produto 

(FURTADO, 2015). Isto implica dizer que o açaí é um produto de grande relevância para 

população e o mercado local. 

3.3. Doença de Chagas 

A doença de Chagas ou tripanossomose americana foi descoberta pelo pesquisador 

brasileiro Carlos Ribeiro Justiano das Chagas em 1909, no munícipio de Lassance, interior do 

estado de Minas Gerais (FERREIRA, BRANQUINHO; LEITE, 2014). 

No passado, a doença estava ligada a pequenos mamíferos das matas e campos das 

Américas, desde a Patagônia até o sul dos Estados Unidos. Esses pequenos animais 

conviviam com o transmissor da doença conhecido como “barbeiro” e através de uma 

interação biológica entre eles estava o Trypanosoma cruzi (T. cruzi), o protozoário descoberto 

por Carlos Chagas. Com as modificações feitas pelo homem no processo de colonização das 

florestas e matas aconteceram desequilíbrios ecológicos devido às práticas de desmatamento e 

queimadas, assim destruindo o habitat natural dos barbeiros que passaram a habitar os 

domicílios rústicos e pobres dos lavradores e colonos que ali se instalaram (BRASIL, 1989).  

A transmissão do T. cruzi para a população pode ocorrer de diversas maneiras como 

a vetorial que é a transmissão clássica que se dá pela corrente sanguínea através da pele 

lesionada pelo inseto triatomíneo e deposição de suas excretas no local lesionado ou mucosa; 

via transfusional, pela transfusão de hemoderivados ou transplante de órgão por doadores 

contaminados; via vertical ou congênita; acidentes laboratoriais e via oral, através de 

alimentos contaminados (FERREIRA, BRANQUINHO; LEITE, 2014). 

Os surtos urbanos da doença de Chagas no estado do Pará estão associados ao 

consumo do açaí semi-industrializado, recaindo sobre uma questão de vigilância sanitária, 

associada à segurança alimentar e a boas práticas de manipulação de alimentos, com alcance 

mais amplo. Já nos surtos rurais, verifica-se a participação de vários tipos de alimentos 

elaborados artesanalmente, com acometimento local, em geral familiar ou de pessoas da rede 

social/comunitária de uma determinada família (DIAS et al., 2016). 
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Em um estudo feito por Ferreira et al. (2018), em produtos comercializados no Rio 

de janeiro e no Pará foi encontrado o DNA do protozoário Trypanosoma Cruzi evidenciando 

que alimentos à base de açaí podem ser contaminados com T. cruzi. Além disso, tanto o 

controle da qualidade dos alimentos quanto à avaliação de boas práticas de fabricação 

envolvendo produtos à base de açaí podem ser melhorados, garantindo a segurança dos 

produtos de açaí à população. 

Segundo o Ministério da Saúde, no período de 2000 a 2013, foi observada a forma de 

transmissão oral da doença de Chagas aguda (DCA) sendo 87,5% desses casos registrados no 

estado do Pará. Nos anos de 2007 a 2013 50% dos casos de DCA ocorreram no período de 

agosto a novembro, meses que coincidem com a safra do açaí. 

Um levantamento feito por Ferreira et al. (2014), mostrou que a região amazônica 

brasileira detém a maior parte dos surtos de DCA.  Entre 1982 a 2001 foram 149 surtos, sendo 

destes os estado do Pará (120), Amapá (22), Acre (3), Amazonas (2), Maranhão (2).  

O Estado do para no ano de 2018 contou com um total de 100 casos nos diferentes 

municípios os mais relevantes foram breves com 18 casos, Belém 17, Barcarena 13 e Acará 

12 (Figura 1) 

Figura 1 - Número de ocorrência dos principais casos nos municípios do Pará noticiados pela mídia 

para ano de 2018. 

 

Fonte: Giannini, 2018. (adaptado) 
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3.4. Boas Práticas Higiênico-Sanitárias no Processamento do Açaí 

A qualidade das polpas de frutas está diretamente relacionada com a qualidade da 

matéria-prima, juntamente com as condições de transporte, armazenamento, processamento e 

o tipo de embalagem. No caso do açaí, são inúmeros os problemas enfrentados e, para se 

estabelecer no mercado, a empresa deve colocar como fator principal de seu produto a 

qualidade (COHEN et al., 2011). 

 Para isso é necessário seguir os padrões de qualidade estabelecidos pela Agência de 

Vigilância Sanitária que define as Boas Práticas de Fabricação (BPF) um conjunto de medidas 

que devem ser adotadas pelas indústrias de alimentos com o objetivo de garantir a qualidade 

sanitária e a conformidade dos produtos alimentícios com os regulamentos técnicos 

(ANVISA, 2018). 

Em 2012 entrou em vigor o Decreto Estadual nº 326 que estabelece requisitos 

higiênico-sanitários para a manipulação de açaí e bacaba direcionada para os vendedores 

artesanais, com a intenção de prevenir surtos como a doença de Chagas e outras transmitidas 

por alimentos (PARÁ, 2012). 

Segundo Silva et al. (2017), em 2014, a Prefeitura Municipal de Belém, por meio do 

Departamento de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (Devisa/Sesma), em 

parceria com a Secretaria Municipal de Economia, Associação dos Vendedores Artesanais de 

Açaí de Belém (AVABEL) e Governo do Estado, elaborou e implantou o selo de qualidade 

“Açaí Bom”, visando garantir ao consumidor que os vendedores de açaí artesanal estão 

cumprindo com os padrões da vigilância sanitária e atendendo aos requisitos do Decreto 

Estadual nº 326/2012.  

A etapa denominada branqueamento dos frutos foi introduzida como controle ao 

protozoário T. cruzi que pode estar presente em fragmentos de barbeiros contaminados 

remanescentes da etapa de peneiramento, ou em suas fezes aderidas aos frutos. No 

branqueamento, os frutos de açaí devem ser submetidos a tratamento térmico com água em 

temperatura de 80 °C durante dez segundos e, logo após, resfriado em temperatura ambiente 

(PARÁ, 2012; FERREIRA et al., 2016). 

Em um levantamento realizado pelo Departamento de Vigilância Sanitária da 

Secretaria Municipal de Saúde (Devisa/Sesma), efetuado em 268 estabelecimentos que 

comercializam o vinho do açaí, em outubro de 2018, constatou-se que 134 possuíam selo de 
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qualidade, mesmo assim, apenas 28 deles foram considerados satisfatórios para consumo 

(GIANINNI, 2018). 

Entre as irregularidades encontradas constam o uso de utensílios com muita sujeira, 

fios elétricos soltos, baldes de plásticos com crostas de sujeiras e recipiente com resto de 

corante o que se enquadra como adulteração do açaí. Ressaltando que a maioria não 

apresentavam os tanques de branqueamento e sim um instrumento denominado “mergulhão”, 

que serve para ferver a água, mas é proibido por Lei (MESQUITA, 2018).  

Falcão, Rebello e Santos (2007), em uma pesquisa realizada junto a batedores de açaí 

em bairros de alta, média e baixa renda no município de Belém, constataram que boa parte 

dos empreendedores de açaí ainda que auferissem renda com a atividade, principalmente nos 

bairros de menor poder aquisitivo, não conseguem acumular recursos suficientes para investir  

em melhorias das condições estruturais de seus pontos de venda, inclusive de equipamentos, 

afetando a qualidade do produto e de seus aspectos sanitários. 
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4. MATERIAL E MÉTODO 

4.1. Área de estudo 

O estudo foi realizado a partir de levantamento de dados primários junto a 45 

batedores artesanais de açaí em três bairros de estratos de renda diferenciados (alta, média e 

baixa renda) no período de 02 a 09 de fevereiro do ano de 2019, município de Belém, estado 

do Pará, que se configura como o maior centro de consumo do produto. Os bairros foram 

escolhidos de acordo com a renda per capita, segundo dados do Censo do IBGE (2010), 

conforme apontado na Tabela 1. 

Tabela 1 - Estratificação por renda da população residente nos bairros selecionados para o 

levantamento de campo. 

Bairros selecionados Estratos de renda Questionários aplicados 

Nazaré Alto 15 

Pedreira Médio 15 

Jurunas Baixo 15 

               Total  45 

Fonte: dados da pesquisa. 

A partir da seleção dos bairros, foram selecionadas artérias principais, escolhendo os 

estabelecimentos de forma aleatória com o objetivo de gerar resultados de maneira casual nos 

diferentes pontos de vendas abordados. 

Foram aplicados questionários na forma de entrevistas junto aos gestores dos 

estabelecimentos (batedores de açaí). Os questionários continham questões semiestruturas 

abordando os seguintes tópicos: identificação do entrevistado, mercado e comercialização, e, 

boas práticas de fabricação (BPF) do produto.  

Para avaliação das BPF, foi elaborado, ainda, um checklist para observação do 

pesquisados, em cada estabelecimento visitado, a partir da Resolução-RDC nº 275, de 21 de 

outubro de 2002, Regulamento técnico de procedimentos operacionais padronizados aplicados 

aos estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos (BRASIL, 2002), RDC nº 

216 (BRASIL, 2004) e RDC nº 326/2012 do Governo do Estado do Pará, composto por 25 
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itens de verificação, agrupados em três tópicos (aspectos ambientais e estruturais, tipos de 

instalações, aspectos relacionados ao manipulador) e três blocos de requisitos: adequado, 

parcialmente adequado, inadequado ou não se aplica/não possui. 

As informações dos questionários e do checklist foram sistematizadas em um Banco 

de Dados no Microsoft Excel, em ambiente Windows 7, para sua devida análise. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Análise socioeconômica dos empreendedores 

A média da idade dos batedores artesanais do “vinho” de açaí entrevistados foi de 42 

anos, sendo a idade mínima de 22 anos e a máxima de 65 anos. Esses dados demonstram que 

pessoas cada vez mais jovens investem no mercado do processamento do açaí, devido a 

fatores como o desemprego (22,22% dos casos) ou por ser o ofício da família (48,89%). Na 

Tabela 2 são apresentadas as motivações apontadas pelos entrevistados para atuar no ramo.  

 
Tabela 2 - Motivações apontadas pelos batedores de açaí para trabalhar com o processamento do açaí 

no município de Belém, 2019. 

O que levou a trabalhar com o açaí Participação (%) 

Ofício da família 48,89 

Desemprego 22,22 

Já tinha experiência 13,33 

Mercado atraente 11,11 

Produtor rural   2,22 

Outros   2,22 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

A maior parcela dos vendedores (93,33%) são paraenses. Os demais são 

maranhenses (4,44%) que residem no estado entre 12 e 30 anos. É interessante registrar que 

esses migrantes já conheciam a atividade, pois no seu estado há palmeira da mesma família e, 

portanto, já possuiam uma identidade com o ofício. Esse fato acaba influenciando na escolha 

por esse tipo de empreendimento. Essa constatação coincide com os resultados da pesquisa de 

Sampaio (2018) que comenta sobre a expansão da cadeia produtiva da juçara no estado do 

Maranhão, particularmente em São Luís, com a existência de muitos pontos de venda da 

polpa e vários estabelecimentos chamados de açaiterias.  

A média de filhos por batedor de açaí é de dois filhos com máximo de seis e mínimo 

de nenhum filho. A média de pessoas que residem na mesma casa é de quatro pessoas/casa 

com o máximo de nove pessoas/casa e o mínimo de uma pessoas/casa. O baixo número de 

moradores por casa ocorre nos bairros da Pedreira (renda média) e de Nazaré (renda alta). 

Quanto ao nível de escolaridade dos entrevistados constatou-se que 29% possuem o 

ensino médio incompleto, 27% o médio completo, 16% fundamental incompleto, 11% 

fundamental completo, 13% ensino superior completo e 4% superior incompleto, não 

ocorrendo casos de analfabetismo em nenhum dos estabelecimetos (Figura 2). A escolaridade 
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torna-se uma importante ferramenta para que os batedores de açaí tenham uma percepção 

melhor de como ocorre à transmissão da doença de Chagas via oral e se conscientizem da 

importância dos procedimentos higiênico-sanitários que devem ser aplicados no 

processamento do açaí, cuidando, assim para evitar surtos da doença e, consequentemente, 

impactos no mercado do produto 

Figura 2- Nível de escolaridade dos entrevistados. 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

A renda média mensal de 42,22% dos batedores de açaí é de 1 a 2 salários mínimos, 

sendo o bairro de estrato de renda média o mais relevante neste dado, 26,67% apresentaram 

renda média entre 3 a 4 salários mínimos, sendo mais frequente no bairro de renda baixa e 

8,89% possuem renda de 5 a 6 salários sendo mais significativos no bairro de renda alta. 

Entretanto 15,56% optaram por não informar os seus dados de renda, ocorrendo 

principalmente no bairro de renda alta (Tabela 3).  

Pode-se inferir que a diferença de renda entre o bairro de média e baixa renda está 

associada aos custos operacionais que os vendedores de baixa renda não têm, pois a maior 

parcela não adota o processo de branqueamento do fruto, colocando em risco a saúde do 

consumidor, custos esses que parecem impactar diretamente na renda do vendedor de média 

renda. 
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Tabela 3- Renda dos vendedores que beneficiam o açaí no município de Belém, 2019. 

Média de renda Participação (%) 

De 1 a 2 salários mínimos 42,22 

De 3 a 4 salários mínimos 26,67 

De 5 a 6 salários mínimos  8,89 

De 7 a 8 salários mínimos  2,22 

Mais de 11 salários mínimos  2,22 

Não quiseram informar 15,56 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: Salário Mínimo R$ 998,00 em vigor no ano de 2019. 

 

 

A participação na renda de 44,44% dos batedores de açaí se dá integralmente do 

beneficiamento do açaí, 17,78% dos beneficiadores atribuem à comercialização do açaí de 25 

a 50% de suas rendas, em 11,11% dos casos a participação do açaí na renda familiar é de 50 a 

75% (Tabela 4).  

Tabela 4 - Participação do estabelecimento na renda mensal da família. 

Participação da comercialização do açaí na renda  Participação (%) 

Não quiseram responder    6,67 

Menos de 25%  13,33 

De 25 a 50%  17,78 

De 50 a 75%  11,11 

Mais de 75%   4,44 

Integral (100%)  44,44 

Fonte: dados da pesquisa. 

Em relação aos familiares que trabalham fora do estabelecimento, notou-se que a 

maioria (55,56%) não trabalha fora do estabelecimento, 28,89% possuem pelo menos uma 

pessoa trabalhado fora do empreendimento, 6,67% contam com duas pessoas que tem outra 

ocupação e 8,89% tem de 3 a 4 pessoas que exercem outra função. (Figura 3) 
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Figura 3 – Números de pessoas que residem com o empreendedor e trabalham fora do 

estabelecimento de processamento do açaí. 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

5.2.  Análise dos estabelecimentos 

Os estabelecimentos têm em média 10 anos de existência, com mínimo de dois 

meses e máximo de 80 anos.  Os com menos de um ano são 15,56% dos casos, de dois a três 

anos são 20,00% e de 10 a 12 anos são 13,33%. Na maioria dos casos os pontos são alugados 

(53,33%) e os vendedores não residem no mesmo local de venda (57,78%), mas um 

percentual de 46,67% tem o estabelecimento próprio e moram no mesmo local de venda 

(42,22%). 

Os pontos de vendas em sua maioria funcionam todos os dias (82,22%), outros de 

três a quatro vezes na semana (6,67%), alguns de terça a domingo (6,67%) e também de 

segunda a sábado (4,44%). Em horários bem diferenciados, mas a maioria dos 

estabelecimentos funcionam entre 08h às 15h, com exceção do bairro de renda baixa que 

comercializa o produto também durante a parte da tarde até a noite, por volta das 18h e 22h. 

Corroborando com os dados encontrados por Falcão, Rebello e Santos (2007) que evidenciou 

que a jornada de trabalho dos batedores de açaí dos bairros de renda baixa de Belém tem uma 

jornada integral devido a grande procura do “vinho” de açaí ao longo do dia. 

Em relação à forma jurídica do estabelecimento, 57,78% não são empreendimentos 

formalizados, sendo que a maior parcela destes estão localizados nos bairro de baixa renda. 

Os que são microempreendedores individuais (MEI) são 28,89% dos entrevistados e 

microempresa 13,33%. 
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Sobre o número de pessoas que residem com o empreendedor e trabalham no 

estabelecimento, 42,22% relataram que pelo menos uma pessoa de sua família trabalha no 

estabelecimento, 40,00% foi o percentual para nenhuma das pessoas que residem trabalham 

no local, 11,11% o percentual para duas pessoas, 4,44% para três pessoas e 2,22% com cinco 

pessoas da família trabalhando no empreendimento (Figura 4). Na maioria dos casos a pessoa 

que reside e trabalha no estabelecimento, em geral, é a esposa ou marido do batedor que ajuda 

nos processos de beneficiamento ou venda. 

Figura 4 - Quantidade de pessoas que residem com o empreendedor e trabalham no estabelecimento. 

 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Devido à demanda de trabalho intensa nos estabelecimentos de venda do açaí, muitos 

empreendedores contratam mão de obra extrafamiliar com o intuito de conseguir fazer todas 

as etapas do processamento. Os que contratam são 57,78% e os que não veem necessidade ou 

não podem pagar são 42,22%. Os que não contratam nenhuma mão de obra são 44,44%, os 

que contratam de uma a duas são 46,67% e de quatro a cinco 8,89% (Tabela 5). 

Tabela 5 - Contratação mão de obra extrafamiliar na atividade de processamento do açaí 

Item  Percentual (%) 

Sim  57,78 

Não  42,22 
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De 4 a 5   8,89 

Fonte: dados da pesquisa. 

Em relação à mão de obra contratada 55,56% dos casos não são formalizados com 

carteira de trabalho, sendo a maior parte no bairro de baixa renda, 31,11% tem em seu ponto 

de venda de um a dois trabalhadores formalizados, este dado se reflete mais no bairro de 

renda média, 8,89% têm três a quatro pessoas contratadas no quadro de funcionários e 4,44% 

contém de cinco a sete trabalhadores formais, esses dois últimos apresentam maior frequência 

no bairro de renda alta. 

Muitos pontos de venda também aliam a comercialização do “vinho” com outros 

produtos como a farinha (8,89%), e farinha e farinha de tapioca (48,89%). Estes produtos são 

de venda estratégica, pois fazem parte da cultura alimentar da população  e também é um 

produto complementar (Tabela 6). 

Tabela 6- Produtos comercializados nos estabelecimentos de processamento de açaí, 2019. 

Produto  Percentual (%) 

Farinha e farinha de tapioca  48,89 

Não vende outro produto   17,78 

Apenas farinha   8,89 

Farinha, farinha de tapioca e outros    8,89 

Farinha, farinha de tapioca e bacaba   2,22 

Farinha, farinha de tapioca e farofa   2,22 

Farinha, açaí branco e bacaba    2,22 

Farinha e bacaba     2,22 

Bacaba      2,22 

Camarão (na época)      2,22 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

     

Produtos como a bacaba e o açaí branco são produtos de similares ao açaí na dieta 

alimentar da população, sendo a oferta desse produto no período de escassez do açaí uma 

estratégia de venda para os empreendedores não fecharem as portas.  
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5.3. Análise das boas práticas de produção dos pontos de venda de Belém 

As características dos estabelecimentos em sua maioria (73,33%) mostraram-se 

como um local físico limpo, arejado, isolado, todo de alvenaria e sem peças de madeira, 

porém nem todos isolavam a produção com portas e janelas de vidros do público (17,78%) e 

ocorrência de lugares sujos, abafados e que não continham nenhum tipo de isolamento 

caracterizado como inadequado (8,89%). 

Os pontos de vendas pesquisados apresentaram estruturas dentro do padrão 

estabelecido pelo a RDC N° 216, de 15 de setembro de 2004, proposto pela ANVISA, como 

piso de lajotas (97,78%) e de fácil higienização, paredes em lajotas (95,56%), e forros de 

Policloreto de vinila PVC (82,22%) como se demostra na Tabela 7.   

Resultado semelhante ao encontrado por Pereira e Martinele (2015), que avaliaram 

as condições higiênico-sanitárias dos batedores de açaí no município de Paragominas (PA), 

identificando que 80,00% das estruturas como piso de lajotas e paredes de lajotas estavam de 

acordo com as normas, assim como as estrutura do forro que na maioria dos estabelecimentos 

eram de PVC (40,00%). 

Tabela 7 – Avaliação das instalações encontradas nos batedores de açaí no município de Belém, 

2019. 

Piso   Participação (%) 

Lajota   97,78 

Concreto   2,22 

Paredes    

Lajota   95,56 

Concreto   2,22 

Cimento   2,22 

Forro    

PVC   82,22 

Gesso   4,44 

Madeira   8,89 

Laje   2,22 

Sem forro  2,22 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

 Quanto à disponibilidade de água para lavagem de mãos e utensílios verificou-se que 

93,33% dos estabelecimentos possuí água ligada à rede da Companhia de Saneamento do Pará 

(COSANPA) e 6,67% possuem recipiente de abastecimento próprio como caixa d’água, todos 

possuem filtro de água para o beneficiamento do fruto de açaí. 
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 Sobre a higienização dos utensílios notou-se que 75,56% são higienizados da forma 

adequada, 20,00% de forma parcialmente adequada e 4,44% de forma inadequada. As 

principais observações quanto a esse fator se dá pela não utilização, no momento da lavagem, 

da solução de água clorada, desta maneira não desinfetando os equipamentos da forma 

correta. A forma mais inadequada observada foi a não utilização de requisitos básicos como 

detergente neutro e água potável expondo assim os utensílios a condições inapropriadas de 

assepsia.  

As máquinas eram lavadas de baixo para cima, com pano para retirar sujidades e 

enxaguadas. Entretanto em algumas situações as condições higiênicas dos panos utilizados 

não eram boas, pelo fato da reutilização dos mesmos várias vezes sem nenhuma higienização 

previa. 

 As máquinas despolpadeiras e as tampas de despejar caroço em todos os casos eram de 

aço inoxidável, ou seja, revestidas de um material resistente à oxidação, livrando o 

processamento de contaminação por ferrugem. Em 97,78% dos casos as máquinas possuíam 

proteção na correia e apenas 2,22% não continham a proteção, que se faz necessária para 

prevenir acidentes durante o processamento. 

 No geral, as instalações dos bairros seguem o padrão de qualidade para o adequado 

processamento do fruto, utilizando máquinas de inox, tampa despejadora de inox, proteção da 

correia e cabeamento, utilização de filtros para o tratamento da água e cuidados no local físico 

(Foto 1). 
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Foto 1 - Máquinas despolpadeiras em aço inoxidável e proteção da correia. 

 

Foto: Autor, 2019 

5.4. Condições higiênicas dos beneficiadores do “vinho” de açaí 

Para fins de obter um produto de qualidade é necessário ter cuidados com a 

higienização dos manipuladores do fruto no que diz as boas práticas para serviço de 

alimentação da ANVISA. 

 Os manipuladores em 60,00% dos casos utilizavam a vestimenta adequada para 

manipulação e processamento do fruto como roupas limpas, trocadas diariamente, uso de 

avental, cabelos aparados e protegidos por tocas e uso de calçados fechados ou botas. 

Contudo uma parcela de 33,33% estavam parcialmente adequados. A infração mais observada 

foi a não utilização de calçados fechados ou bota dos manipuladores, a maior parte calçavam 

sandálias dentro das instalações (Foto 2) e 6,67% usavam vestimenta de aparência suja, não 

utilização de tocas ou qualquer proteção e o uso de calçado inadequado. 

Em 60,00% dos batedores de açaí não foi identificado o uso de luvas na manipulação 

do fruto ou na produção do “vinho”. Foi observado em apenas 40,00% dos casos o uso de 

luvas na manipulação do fruto e no processamento. 
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Foto 2 – Vestimenta inadequada no local de processamento de çaí em Belém 

 

Foto: Autor, 2019. 

 

Em relação à utilização de adornos como anéis, pulseiras, cordões e brincos em 

86,67% dos casos foram satisfatórios, não ocorrendo à presença dos acessórios. Em 11,11% 

dos casos foi observado o uso apenas de alianças e em 2,22% o uso de vários adornos no local 

de produção. 

Para higienização pessoal dos manipuladores, 82,22% mostraram-se de acordo com o 

que estabelece a RDC N° 216: barbas feitas, não usar bigode (para os homens), unhas curtas, 

limpas e sem esmalte. Já 15,56% encontravam-se parcialmente adequados principalmente 

pelas mulheres que continham unhas com algum tipo de esmaltação.  Os inadequados são 

2,22%, pois não se enquadrando em nenhum requisito de higienização descrito acima. Dos 

entrevistados 97,78% aparentavam não estar doente e com nenhum ferimento em mãos ou 

unhas. 

Quanto a manipulação do dinheiro nos estabelecimentos, observaram-se que em 

57,78% dos casos havia uma pessoa específica para receber os valores no ponto de venda, no 

restante dos estabelecimentos (42,22%) não tinham um funcionário encarregado para está 
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função, sendo o dono ou funcionário que manipulava o dinheiro e ao mesmo tempo voltava a 

produzir a bebida de açaí.  

5.4. Condições higiênico-sanitárias no processamento do fruto de açaí  

Antes do processamento do fruto o manipulador deve lavar as mão com sabão, seca-

las com papel toalha e desinfetar com produto anti-séptico (álcool). Na maioria dos 

estabelecimentos faziam-se apenas a lavagem das mãos com sabão ou sabonete líquido 

(44,44% dos casos). Outros 35,56% lavavam as mãos com todas as etapas descritas acima e 

20,00% dos processadores não faziam nenhum tipo de lavagem nas mãos antes de iniciar o 

beneficiamento do fruto. 

 Quanto ao recebimento dos frutos, 44,44% recebiam em basquetas, forma adequada 

devido à facilidade de higienização e sua arquitetura que ao empilhar, seja em caminhões ou 

embarcações, não deixa a basqueta entrar em contato direto com o fruto prevenindo 

contaminações no transporte do fruto até o comprador (batedor de açaí).  Contudo, 35,56% 

recebiam os frutos de forma inadequada em sacas de cebola, esse tipo de embalagem não 

protege os frutos, expondo os mesmos a contaminação no transporte e 20,00% recebia em 

sacas de farinha, revestida por folhas na superfície o que também não é enquadrado como 

adequado, sendo classificado como parcialmente adequado. 

Sobre o número de lavagens, 77,78% dos entrevistados relataram que fazem três 

lavagens no fruto ao receber para a retirada de sujidades, insetos e outros resíduos com 

hipoclorito de sódio ou água sanitária por 15 minutos e outra para remover a solução, estando 

de acordo com o Decreto Nº 356 do estado do Pará. Já 20,00% fazem duas lavagens alegando 

que a peneiração retira as sujidades e 2,22% só faz uma lavagem sem nenhuma adição de 

hipoclorito.  

Na higienização do fruto, 71,11% fazem a lavagem com água potável e hipoclorito 

de sódio, 15,56% só faz a lavagem do fruto com água potável estando parcialmente adequado 

e 13,33% faz a lavagem apenas para retirar sujidades. 

O uso do branqueamento, segundo as observações de campo, é feito em 62,22% dos 

estabelecimentos visitados. Nesse processo, o estabelecimento utilizava a máquina 

branqueadora que consistem em deixar o fruto em água quente a 80° e posteriormente 

mergulha-los em água fria (Foto A). Foi observado que 22,22% não fazem o branqueamento, 

apesar dos entrevistados relatarem que fazem o procedimento. O que foi observado foi à 

utilização de um equipamento que esquenta a água rapidamente chamado de “mergulhão” ou 
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“ferro”(Foto B), mas não se sabe se a água chega até 80° como recomendado, já que o mesmo 

não tem nenhum tipo de regulador ou identificador e 15,56% informaram que realizam o 

procedimento, no entanto, constatou-se que , a máquina branqueadora encontrava-se distante 

do local de produção e não parecia estar operando devido estar cheia de objetos em cima 

(Foto C). 

Muitos ainda relataram que possuem a máquina, mas que no período da entressafra 

não fazem o branqueamento, pois a quantidade de frutos é reduzida e não compensa fazer o 

procedimento, por conta do custo de produção, nessa ocasiões fazem uso do mergulhão. 

Foto 3 - Equipamentos utilizados para o aquecimento da água do açaí 
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Quanto às embalagens de conservação todos os empreendimentos estavam de acordo 

com o Decreto Nº 326/2012 do governo do Estado do Pará, envasadas em sacos plásticos 

atóxicos e fechadas manualmente ou seladas à vácuo, a última menos frequente nos 

estabelecimentos abordados. 

A produção excedente era armazenada em freezers, isopores com gelo ou caixas 

térmicas (84,44%), classificada como adequado. Outros 15,56% foram considerados 

inadequados, pois não tinha nenhuma forma de armazenamento para o produto após 

processado. 

5.5. Percepção dos empreendedores quanto à doença de Chagas 

Para avaliar a percepção dos batedores artesanais do “vinho”, abordou-se sobre o 

conhecimento deles para analisar se eles sabiam que no processamento do açaí pode ocorrer a 

transmissão da doença de Chagas. Quase todos (97,78%) sabiam que a doença podia ser 

transmitida pela bebida processada, apenas uma pessoa não sabia sobre essa temática. 

Sobre a ocorrência da doença nos bairros pesquisados, 84,44% nunca ficou sabendo 

de casos no seu bairro. Entretanto 15,56% afirmou saber de casos, pontuando que uma família 

inteira teria sido contaminada através do açaí de um ponto de venda da localidade. 

Semelhantes a um caso no município do Acará (PA) que, segundo o Instituto Evandro 

Chagas, 11 pessoas da mesma família e sete de outra que moram próximas foram 

diagnosticadas com a doença e suspeitavam que o surto se deu devido ao consumo de açaí 

mal higienizado (G1 PA, 2018). 

Pode-se verificar que 97,78% dos entrevistados sabem reconhecer o inseto 

transmissor da doença, fato importante para prevenir a contaminação nos locais de 

processamento e até mesmo na hora da compra do fruto in natura. Apenas uma pessoa 

respondeu que não sabia reconhecer o inseto. Quanto às fezes do “barbeiro” 64,44% não 

sabem reconhece-las devido acharem muito pequenas e de difícil reconhecimento, além de 

que o fruto é escuro o que tonar mais difícil ainda identificar, contudo 35,56% relataram que 

sabem reconhecer. 

Ao serem questionados sobre o conhecimento do que é o branqueamento, 97,78% 

sabiam do que se tratava, pois já teriam feito cursos de boas práticas de processamento do 

açaí. Os cursos em sua maioria foram ofertados pela Casa do Açaí (62,22%) que é um órgão 



34 
 

vinculado à vigilância sanitária do município de Belém incumbida de fazer fiscalização dos 

estabelecimentos de venda e também promove cursos aos batedores de açaí. 

Em relação ao emprego de algum tratamento antes do processamento 97,78% 

relataram que fazem algum tipo, apenas uma pessoa informou não fazer nenhum tipo de 

tratamento. Dos tratamentos os mais frequentes foram peneiramento, lavagem, hipoclorito e 

branqueamento (26,67%), branqueamento (20,00%), lavagem e branqueamento 13,33% 

(Tabela 8). 

No geral quando questionados sobre os tratamentos a maioria informava que faz o 

branqueamento, entretanto as observações de campo através do checklist mostram que o 

tratamento que livra o fruto do T.cruzi não é feito por todos os batedores que informaram 

fazer. Motivados talvez pela falta de conhecimento do que é o branqueamento ou por medo de 

que as informações fornecidas pudessem ser divulgadas e acabar prejudicando o 

estabelecimento. 

Tabela 8- Tratamentos realizados no fruto antes do processamento  

Tratamento % 

Branqueamento 20,00 

Peneiramento, lavagem, hipoclorito e branqueamento 26,67 

Lavagem e branqueamento 13,33 

Lavagem  8,89 

Peneiramento e branqueamento 6,67 

Limpeza, lavagem e branqueamento 6,67 

Lavagem com Hipoclorito 4,44 

Limpeza e branqueamento 4,44 

Peneiramento 2,22 

Peneiramento e limpeza 2,22 

Peneiramento, lavagem e branqueamento 2,22 

Peneiração e coloca água quente 2,22 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

Os que não fazem o branqueamento relatam que o investimento é muito alto, não 

podendo ainda arcar com os custos e acham a operacionalização complexa. 

A vigilância sanitária é um importante órgão que junto com a Casa do açaí fiscaliza 

os pontos de venda do “vinho” de açaí em Belém. De acordo com os entrevistados, 95,55% 

recebem visitas da vigilância sanitária, entretanto no bairro de renda baixa é onde o órgão 
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frequenta mais ao longo do ano, motivados pelo surgimento de mais pontos a cada dia que 

passa nessa localidade. 

Em relação ao selo de qualidade “Açaí Bom”, concedido pela Prefeitura, 93,33% tem 

conhecimento sobre o Selo, apenas 6,67% não sabiam sobre a sua existência. O selo é dado 

aos estabelecimentos que estão de acordo com as normas da vigilância sanitária e 

comprometidos em fabricar um produto de qualidade livre de patógenos e outros 

contaminantes e principalmente contra o T. cruzi. Inclusive o branqueamento é pré-requisito 

fundamental para obter o selo de qualidade 

Dentre os entrevistados, 62,22% não tinham o selo de qualidade em seus pontos de 

vendas e 37,78% possuíam o selo. A maioria dos que não possui o Selo informou que estavam 

tomando providencias para obter o mesmo, tomando médidas para adequar o estabelecimento 

aos pouco, outros estavam dependentes só de completarem os cursos propostos, entretanto 

existe a parcela que acha que o selo não é importante ou que não quer ter o selo. 

Quando questionados sobre as notícias dos casos da doença de Chagas no Pará. A 

maioria (40,00%) acredita nos dados, sabem que a doença existe, contudo acham que a 

transmissão não é apenas pelo açaí, que existem outras frutas que podem fazer a transmissão. 

Outra parcela (26,66%) acha que os dados são verdadeiros e que é devido à falta de 

higienização dos frutos e 17,77% atribui à falta de fiscalização. 

Segundo Ferreira (2014) a região Amazônica brasileira detém os maiores números 

dos surtos da doença de Chagas via oral (149), sendo bem maior que em outras regiões do 

Brasil, na maioria dos casos o alimento suspeito pela transmissão foi o açaí entre os anos de 

1968 a 2010 forram um total de 423 casos descritos da doença Chagas por transmissão. 

(Tabela 9). 

Tabela 9- Surtos de doença de Chagas pela transmissão oral na Amazônia Brasileira no período 

de 1968 a 2010. 

Local  Ano  Nº de Caso Alimento Suspeito 

Belém – PA 1968 4 ND 

Amapá e Pará 1982-2001 149 Açaí 

Igarapé-Miri - PA 2002 12 ND 

Belém- PA 2004 3 ND 

Santarém 2006 21 Bacaba 

Região Amazônica 2007 88 Açaí 
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Região Norte 2008 129 Açaí 

Rio Negro- AM 2010 17 Açaí 

Fonte: Ferreira, 2010 (adaptado). 

Desde 2010 os casos no estado do Pará só aumentam (Figura 5) antes o período da 

safra era a época em que mais se manifestavam a doença, devido a maior disponibilidade 

nesse período, entretanto de uns anos pra cá a frequência aumentou. Até agosto de 2018 foram 

231 casos avaliados, esse aumento pode estar relacionado com o aumento do consumo do açaí 

durante o ano ou a melhora em diagnosticar a doença no Pará (PRADO, 2018).  

Figura 5 - Casos de doenças de Chagas no Pará, 2010 a 2018.  

 

Fonte: Médicos sem fronteiras, Fiocuz e Ministério da Saúde. 

Nota: (*) dados preliminares, (**) dados preliminares até 22 de agosto de 2018. 

 

A percepção dos batedores quando se relaciona a doença de Chagas ao consumo do 

açaí é que os órgãos dão ênfase apenas para este fruto, sendo que a cana-de-açúcar que 

também é muito vendida no mercado para a produção do caldo de cana e não tem uma 

fiscalização intensa, sendo que este produto pode transmitir a doença.  

Outros acham que é pressão da mídia devido o açaí ter ganhado proporções de 

mercado fora do estado e também os que acham que o açaí é um veículo de transmissão sim, 

porém a mídia não exalta o trabalho que é feito pela vigilância sanitária, de fiscalização. 

Amedrontando a população e prejudicando o negócio de vários comerciantes que fazem os 

tratamentos necessários para livrar o produto do T. cruzi. 
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Prado (2018) relata que ainda que a transmissão possa ocorrer por outros alimentos, 

como a cana-de açúcar, no estado do Pará a doença está ligada ao açaí, devido à expansão do 

consumo no estado e também aos plantios e áreas manejadas para a produção do fruto. 

Além das adequações que os beneficiadores lutam diariamente para ajustarem-se ao 

padrão da vigilância sanitária, dificuldade que mais acomete esses empreendedores está 

relacionada ao período da entressafra do açaí, momento que o fruto fica muito caro e escasso, 

onde uma saca pode chegar a 200 reais, a escassez do fruto impacta diretamente na produção 

e muitos só comercializam para não perderem os clientes. 
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6. CONCLUSÃO 

Os batedores artesanais do vinho de açaí do município de Belém no que diz respeito 

as condições estruturais das instalações como piso, parades e teto, estão de acordo com as 

normas. 

Entretanto as maiores infrações são em relação ao vestuário como a não utilização de 

sapatos fechados e botas e a manipulação do dinheiro sujeitando assim a produção à 

contaminação por microorganismo. 

O branqueamento ainda é um desafio em muitos pontos devido o maquinário ser caro 

e a operação para muitos ainda ser complexa.  Para aqueles que possuem o branqueador, os 

desafios são o alto custos de energia elétrica e a escassez do fruto na entressafra acaba se 

tornando um fator de risco à população belenenses, pois muitas etapas das boas práticas de 

processamento são negligenciadas, a exemplo do branquemaneto. 

A questão com o equipamento “mergulhão” ainda é polemica, pois até o momento 

não foi encontrado literatura dizendo que ele não é eficaz abrindo uma prerrogativa para 

analisar a eficiência desses equipamento em relação a higienização do fruto. 

De modo geral, os batedores do “vinho” de açaí tem conhecimento sobre a doença de 

Chagas e sabem identificar o inseto vetor, entretanto ainda não acreditam que o açaí é o 

principal veículo de contaminação no estado e no município. Cabe aos órgãos competentes 

usarem metodologias que mostrem os fatores que levam está preocupação desde o 

conhecimento da expansão das áreas para o cultivo até a importância da higienização tanto 

para população quanto para manter a comercialização da bebida. 
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