
AÇAí:CULIIVAR P A R Á
A primeira cultivar de açaí

de terra firme do País foi
desenvolvida pela Embrapa
Amazônia Oriental (Belém-PA).
A cultivar Pará é resultado do
cruzamento de 11 variedades
de açaí coletadas em vários
pontos da região amazônica.
Ela apresenta precocidade na
produção de frutos - começa a

frutificar em três anos, um a menos que o tradicional-, é mais baixa, o que facilita a coleta, e
tem um rendimento de polpa por fruto com pouca variabilidade, de 15a 25%, ao contrário dos
frutos hoje encontrados nas árvores, que têm rendimento variando entre 6 e 25%. E o
principal: a qualidade eo sabor do fruto continuamo mesmo.

Princ pa s benefícios

e A estatura baixa da planta facilita a colheita e elimina o uso de
equipamentos perigosos;

e Avanço do agronegócio do açaí, com implantação de materiais mais
produtivos em quantidade de frutos e polpa;
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(;) Ampliação da oferta de empregos nas atividades da cadeia produtiva e
sistemas de beneficiamento e distribuição;

(;) Produção mais homogênea e saudável podendo conquistar novos
mercados.



Como adquirir o metterfiall

As mudas e sementes da cultivar Pará estão sendo produzidas por
produtores parceiros da Embrapa, credenciados no Ministério da
Agricultura, PecuáriaeAbastecimento.

A Embrapa poderá formalizar parceria com produtores de mudas
para produçãoe comercialização destes materiais.

Contatos:
Embrapa Amazônia Oriental

Trav. Dr. Eneás Pinheiro, s/n, bairro Marco.
CEP: 66095-100. 8elém-PA

ANT - Área de Negócios Tecnológicos
Telefone: (91) 299-4583 Fax: (91) 276-8952

e-mails:moises@cpatu.embrapa.br.gabbay@cpatu.embrapa.br

ACE - Área de Comunicação Empresarial
Telefones: (91) 299-4560 /299-4692

e-mails:ruth@cpatu.embrapa.br.analaura@cpatu.embrapa.br.renata@cpatu.embrapa.br
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Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

Amazônia Oriental


