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A  família  Palmae  é  representada  por  várias  espécies  arbustivas  e  especialmente
arbóreas,  dentre  elas  destaca-se  o  açaizeiro,  Euterpe  oleracea,  conhecido
popularmente como açaí. A exploração desta espécie é fundamental para a economia
dos  estados  do  Pará,  Maranhão,  Amapá,  Acre  e  Rondônia,  pois  responde  pela
sustentação  econômica  das  populações  ribeirinhas.  O  presente  estudo  teve  como
objetivo  diagnosticar  através  do  referencial  bibliográfico  e  regional  rondoniense,
informações  sobre  a  diversidade  de  usos  desta  espécie.  Para  a  coleta  dos  dados
verificou-se inicialmente em literatura especializada as indicações mundiais sobre o
uso  desta  espécie  e,  posteriormente  visitas  em  áreas  de  cultivo  para  contato  com
moradores  e  registros  fotográficos  da espécie.  De acordo com os dados obtidos,  os
frutos  de  Euterpe  oleraceae  é  muito  apreciado  pelo  excelente  sabor  de  sua  polpa,
usado  para  o  preparo  de  vinho,  sorvete,  geléias,  licores,  sucos;  apresenta
propriedades   medicinais  como:  estimulante,  depurativo  do  sangue,  anemia,
adstringente, anti, anti-hemorrágica, diarréia, icterícia e cirrose; o palmito é utilizado
na  indústria  de  conservas  e  muito  difundido  na  culinária  brasileira;  o  estipe  é
empregado  para  construções  civis,  cercas  e  mangueirões;  raízes  no  preparo  de
garrafadas foi proferida no combate à verminose; as folhas para cobertura de casas.
Pela  sua  beleza,  a  palmeira  é  utilizada  em  paisagismo  na  região  norte  do  país;  as
sementes são muito procuradas para fabricação de biojóias; as fibras empregadas em
placas  acústicas,  xaxim,  compensados  e  na  indústria  automobilística.  Os  dados
apresentados  sobre  as  potencialidades  de  usos  deixam  evidente  que  esta  espécie
demonstra grande potencial econômico, tendo principalmente seus frutos como fonte
nutricional especialmente na região norte do país.

Palavras-chave: Euterpe oleracea, Utilização econômica, Palmae 

1 Acadêmicas do Curso de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Biomédicas
de Cacoal-FACIMED - RO

ISBN: 978-85-211-0061-4

61º Congresso Nacional de Botânica 05 a 10 de Setembro de 2010
Manaus, Amazonas, Brasil



2 Orientadora da Disciplina de Botânica Econômica

ISBN: 978-85-211-0061-4

61º Congresso Nacional de Botânica 05 a 10 de Setembro de 2010
Manaus, Amazonas, Brasil


