
O ABACAXI MAIS DOCE DO BRASIL.

Depois de quase 10 anos morando em Curitiba, voltei pra minha terra natal: 
Manaus. E eu sou suspeita pra falar, mas a gastronomia do Amazonas é sem igual. 

Durante essa nova temporada em terras amazonenses, tenho descoberto e redescoberto novos
sabores. Nessa jornada, algo que amei relembrar foram as peculiaridades do abacaxi produzido
aqui.

No Paraná, o abacaxi definitivamente não era minha fruta preferida. Ácida demais e não muito
saborosa. Para o meu gosto. Nada contra. Nada a favor também.

Mas aqui no Amazonas é diferente. A fruta tem um sabor bem doce e acidez leve. Sim, uma
maravilha! Principalmente nos dias de calor intenso (que são quase todos os dias!). Um alimento
mega refrescante mesmo.

Pois bem. Eu, no auge da minha empolgação, estava conversando com o meu cunhado sobre as
características do abacaxi plantado aqui. Até que me deu aquele estalo na cabeça: será que tem
selo de indicação geográfica? Afinal, com tantas características marcantes, é bem possível que
tivesse. Corri pro google e tcharan: descobri várias particularidades interessantes que merecem
ser compiladas em um texto. Vamos lá então.

Em 2019, conforme o Relatório de Atividades Trimestrais do Idam - Instituto de Desenvolvimento
Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas, foram produzidos 94,3 milhões de
abacaxis no estado, sendo que 73% é proveniente do distrito de Novo Remanso, um distrito do
município de Itacoatiara, que fica localizado a 176 quilômetros de Manaus.

Apesar dessa quantidade toda da fruta, segundo dados do IBGE de 2019, o Amazonas ocupa a 7ª
colocação entre os estados produtores, com produção anual de 68.612 toneladas. Você pode
estar abismado e pensando que não é lá a melhor colocação do mundo, mas, antes disso, o
Amazonas esteve há 10 anos ocupando a décima quinta colocação. Até que em 2014 passou a se
destacar pela produção.

Por isso, a cultura é de grande importância para a economia da região, sendo um dos principais
meios de subsistência, uma vez que a cadeia produtiva movimenta muitos trabalhadores, gerando
emprego e renda.

Aliás, aqui no Amazonas, devido às condições de solo e clima, é possível plantar abacaxi durante
todo o ano. E são essas condições, somadas à evolução de técnicas aplicadas pelos agricultores,
que ajudaram o fruto a receber o selo de Indicação Geográfica, na categoria Indicação de
Procedência (IP), do INPI, concedido em junho de 2020.

Darel Lampert



  
Mas não é apenas o abacaxi produzido na comunidade de Novo Remanso que tem direito ao selo não.
A IG também compreende os produtores de Vila do Engenho no Município de Itacoatiara e a
comunidade de Caramuri no Município de Manaus, com áreas de cultivo no território do Município de
Rio Preto da Eva do Estado do Amazonas.  

Toda essa região pode desfrutar do selo, garantindo a qualidade do produto que se diferencia por ser
adocicado e de baixa acidez. Mas, tecnicamente falando, o diferencial é a coloração da polpa amarela,
sólido solúveis totais (°Brix) de 16,6 e acidez titulável (ácido cítrico) de 0,35.

Achei interessante trazer esses dados, apesar de claramente não entender o que eles querem dizer.
Mas vai que você, leitor, entenda, não é mesmo?

Bem, quando descobri que o abacaxi tinha selo de Indicação Geográfica, meu coração ficou em paz.
Afinal, muito merecido. O selo é um reconhecimento dos anos dedicados a aprimorar técnicas de
produção.

Mas, não bastando esse reconhecimento, em dezembro do mesmo ano, o Governo do Estado do
Amazonas declarou, por meio da Lei nº 5.306, que o cultivo de abacaxi de Novo Remanso é Patrimônio
Cultural de Natureza Imaterial do Amazonas, por meio da Lei nº 5.306.

Claro que, como já mencionei, as condições da terra são boas para o plantio. Porém, para além disso,
essas conquistas são parte do reconhecimento dos quase 60 anos de trabalho, em busca de encontrar
soluções para driblar os inúmeros problemas que afetam a produção, como fatores ambientais,
problemas fitossanitários e deficiência na comercialização, 

São anos e mais anos em que os agricultores buscam, de forma incessante, novas tecnologias e
técnicas de plantio, que fazem toda a diferença para a qualidade do fruto. 

Com a concessão da Indicação Geográfica e com o 
reconhecimento do plantio como Patrimônio Cultural,
temos  o reconhecimento de anos de tradição, estudo, zelo
e cuidado.  São  conquistas  de  extrema  importância para a 
valorização da cultura local, estímulo das atividades de turis-
mo e geração de renda.

E se você nunca comeu o abacaxi do Amazonas, sinto em
 informar que está perdendo um dos melhores sabores que
 vai sentir na vida. Se você, leitor, não é do Amazonas, 
programe umas férias aqui e lembre-se do abacaxi. O único 
problema será voltar para a sua terra natal e não ter mais 
essa delícia por perto.


