
FRUTA JÁ É UTILIZADA EM QUATRO ESTABELECIMENTOS DO DISTRITO C E IDEIA É CRIAR UMA IDENTIDADE

CAIPIRINHA DE BUTIÁ É ATRATIVO
Dentro da ideia de resgatar fru-

tas tradicionais do Rio Grande do 
Sul para criar uma identidade para 
o 4º Distrito, o Distrito C aposta no 
butiá e, mais especificamente, na 
caipirinha de butiá. Porém Piqué res-
salta: “o butiá é a primeira fruta que 
escolhemos e o primeiro produto é 
a caipirinha de butiá. Mas a ideia é 
buscar outros usos e outras frutas, 
como pitanga e a uva”.

Ao que parece, a primeira al-
ternativa tem potencial. A fruti-
nha amarela tem sabor marcante 
que desperta lembranças. “Tenho 
um carinho especial pela fruta, 
porque ela me lembra perfeita-
mente do meu avô e suas compo-
tas de butiá”, diz Bruna Von Burg, 
do setor de alimentos e bebidas 
do Hotel Íbis Styles. O estabele-
cimento é um dos que aderiram à 
novidade e oferecem a caipirinha 
a hóspedes e visitantes.

Os testes iniciais para chegar à 
fórmula certa para a caipirinha que 
parecia um tanto improvável, ou, 
ao menos, incomum, foram feitos 
no hotel, com vários integrantes 
do Distrito C. Von Burg confessa 
que nunca foi muito fã do butiá, 
mas que o contraste com a cachaça 
conquistou seu paladar. Para Gio-
vana Filippini, gerente do hotel, “é 
um sabor único”. “Do butiá se faz 
licor, cachaça, mas caipirinha? Nós 
estamos lançando moda! Achei a 
ideia sensacional”, conta empolga-
da. Diga-se de passagem, ela brin-
ca, no lançamento da novidade 
não sobrou nada da polpa de butiá, 
ficaram apenas as histórias.

PROJETO TEM 
PARCERIA RURAL
A bebida é feita a partir da 

polpa engarrafada e produzida por 
uma empresa familiar de Antônio 
Prado, a Família Bellé. Há 25 anos 
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EMPREENDEDORES BUSCAM FRUTAS TÍPICAS PARA CONSUMO E DIVULGAÇÃO NA REGIÃO

Rio Branco) participam da inicia-
tiva. Ronaldo Pereira, proprietário 
do Tempero Rosa, entende que o 
butiá é apropriado para drinks e 
pode se tornar um sucesso se bem 
desenvolvido. Além da versão 
com a cachaça, Pereira também 
preparou uma com vodca. Ainda 
em fase de implementação, a ideia 
começa a ganhar corpo e empolga 
os empreendedores. Para Giovana 
Filippini, o butiá é a cara do Rio 
Grande do Sul e começar a criar 
essa identidade dentro do Distrito 
C fortalece ainda mais a região.

 
O VALOR DO BUTIÁ
O butiá, de fato, está intrin-

secamente ligado à população 
gaúcha. “O uso dos butiás como 
alimento pelas pessoas remete aos 
primeiros habitantes do Sul do Bra-
sil: os indígenas, que consumiam 
tanto a polpa do fruto como as se-
mentes”, conta Rosa Lía Barbieri. 
No início do século XX, as folhas 
dos butiazeiros passaram a ser usa-
das para a fabricação de uma fibra 
utilizada no enchimento de col-
chões e estofados.

A importância dos ecossiste-
mas dos butiazais evidentemente 
não se restringe ao uso humano. 
Eles também têm valor paisagísti-
co, de biodiversidade e histórico-
-cultural, com uma valiosa fauna 
e flora nativa associada. Mesmo 
que os butiás sejam usados para 
alimentos e bebidas, como sucos, 
licores e geleias, além de ter uti-
lidade para artesanato e produção 
de óleos, Barbieri acredita que 
os butiás são subutilizados para 
a geração de renda. A Embrapa 
desenvolve projetos que buscam 
promover o uso sustentável e a 
conservação dos butiazais e in-
centivar o desenvolvimento local 
e regional.

O Distrito C, criado em 2013 
com o objetivo de integrar, inicial-
mente, as iniciativas do 4º Dis-
trito e assim criar um laboratório 
social criativo, trabalha com sete 
linhas de ação. A quarta delas é 
a preservação do patrimônio am-
biental. Afinal, o bairro Floresta 
não ganhou esse nome à toa. 

No século XVII, antes que Por-
to Alegre existisse como cidade, a 

região apresentava uma vegetação 
de banhado, com matas ciliares e 
florestas. Mesmo depois da criação 
do Caminho Novo – que viria a se 
tornar a Av. Voluntários da Pátria 
– a flora seguiu imponente, com 
uma grande quantidade de árvores 
frutíferas plantadas. 

Hoje, entretanto, o bairro 
Floresta perdeu muito de sua ar-
borização. Mesmo assim, algumas 

ruas se destacam, como a Gonçalo 
de Carvalho e a Conde de Porto 
Alegre. 

Preservar o meio-ambiente e 
ampliá-lo sempre que possível ser-
vem como um norte para o Dis-
trito C e iniciativas como essa, de 
valorização de uma espécie nativa 
e de tamanho significado para a 
cultura gaúcha, são fundamentais 
para isso.

atuando no setor, seus produtos 
são livres de agrotóxicos e conser-
vantes, buscando levar ao consu-
midor o que há de mais saudável. 
Com essa parceria, afirma Piqué, a 
iniciativa desenvolve um projeto 
urbano no 4º Distrito e simultane-
amente viabiliza um projeto rural. 
“A ideia é que sejamos os pionei-
ros, mas que a ideia se espalhe pela 
cidade, dando suporte aos agricul-
tores do interior. É um projeto ur-
bano, mas indissociável do rural”, 
conta. Atualmente, quatro locais 
já aderiram e estão implementan-
do a caipirinha – e em alguns lu-
gares também o suco – de butiá. 
Além do hotel da Rua Garibaldi, 
a churrascaria Na Brasa (Rua Ra-
miro Barcelos) e os restaurantes 
FamigliaFacin (Shopping Total) e 
Tempero Rosa (Rua Visconde do 
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