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Durante a execução do Projeto PDA 048-MA, entre 2007 e 2009, a bióloga Renata Barroso realizou a pesquisa “Aspectos Etnobotânicos e Etnoe-
cológicos da palmeira juçara (Euterpe edulis) e a Produção de Frutos e Polpa em Quintais de Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira (SP)”, 
no quadro do mestrado em Biologia Vegetal da Universidade Federal de Santa Catarina. Deste trabalho participaram as comunidades de Ivaporun-
duva, Sapatu, Nhunguara, Mandira, São Pedro, Galvão e Pedro Cubas. Foram entrevistadas 25 pessoas destas comunidades. Abaixo apresenta-
mos alguns entre os resultados mais significativos desta pesquisa. 

Os quilombolas do Vale do Ribeira possuem conhecimento sobre a ecologia da palmeira juçara? Sim, eles mostram um amplo 
conhecimento ecológico sobre a palmeira e sua relação com outras espécies animais e vegetais da Mata Atlântica. 

Qual conhecimento ecológico quilombola mais se destacou na sua pesquisa? Ao longo da pesquisa realizada foram relacio-
nados muitos animais que se alimentam dos frutos e do palmito da juçara. A maior variedade de animais citados (28) foi dos 
que se alimentam dos frutos sobre as árvores, apresentando grande riqueza de aves como os tucanos, a saripoca, os jacus 
e os sabiáis. Também foram citados 20 animais entre os que se alimentam dos frutos que caem no solo, como o porco-do-
mato, a paca, a cotia e o veado. A segunda maior riqueza de animais citados (25) refere-se aos que se alimentam de partes 
vegetativas da palmeira, como o estipe (tronco), palmito, folhas, e sementes em início de germinação. Foram apontados 
animais como o porco-do-mato que se alimenta das plantas jovens, e o macaco 
monocarvoeiro que come o palmito das plantas mais jovens.
Em uma oficina de identificação dos animais consumidores de frutos da palmeira 
juçara realizada no quilombo em Ivaporunduva, foi possível identificar 40 espécies 
de aves e mamíferos com nomenclatura cientifica, a maior riqueza de animais frugí-
voros já encontrada para a palmeira juçara até hoje.

É normal tanta biodiversidade de animais que se alimentam dos frutos de juçara? O 
levantamento do conhecimento quilombola sobre a palmeira juçara realmente foi 
além do esperado, superando outros estudos já realizados sobre a ecologia da 
espécie. 
A grande riqueza de espécies consumidoras de frutos da juçara citada pelos qui-
lombolas deve-se provavelmente a alta diversidade de animais que ocorrem no 
contínuo de áreas protegidas onde se localizam as comunidades e ao amplo co-
nhecimento sobre a biodiversidade local dos entrevistados, conhecimento este 
adquirido da experiência e observação durante as atividades de exploração de 
recursos naturais da Mata Atlântica.

Mesmo que a produção de frutos para polpa não seja tradicionalmente quilombola, 
pode ser uma boa alternativa de alimentação e de geração de renda? Sim, além de a 
polpa ser muito nutritiva a produção dos quintais foi considerável. Foram avaliadas 
a produção de frutos em três quintais das comunidades quilombolas e o resultado 
é 4,45Kg em média de frutos por cacho e 3,4 litros de polpa por cacho de fruto.
As áreas dos quintais quilombolas aqui estudadas podem ser realmente vistas como  
unidades produtivas de manejo de frutos de juçara com grande potencial de produção  
de frutos e de geração de renda a ser explorado na região do Vale do Ribeira.

Acontecimentos relacionados diretamente à juçara1

Década de 1950 Década de 1960 Década de 1970 Década de 1980 1988 Década de 1990 Década de 2000 2010

Começa a comercialização 
do palmito juçara, impulsio-
nando a extração.

Extração seletiva do palmito: 
as processadoras aceitam só 
palmito com a “cabeça”, e 
de grande diâmetro.Chegam 
pessoas de fora para  
extrair palmito. A estimativa de 
extração é de 40 toneladas/
semana.

A extração continua. São 
criados mais parques. A  
polícia florestal inicia a  
fiscalização do corte. 

Surgem fabriquetas, peque-
nas agroindústrias clandes-
tinas de processamento de 
palmito. O corte de palmito 
se torna mais indiscriminado, 
atingindo também os indiví-
duos menores. Invasão de 
palmiteiros do Paraná. Em 
1982, surge em Eldorado uma 
agroindústria de azeitona, que 
processa palmito da região. 
Poucos anos depois é fecha-
da.

Começam as primeiras 
conversas entre a Fundação 
Florestal e as comunidades 
para o repovoamento do 
palmito.

São construídos viveiros em 
André Lopes, Ivaporunduva e 
Nhunguara, para produzir  
mudas para o plantio em  
quintal. Começam os primei-
ros repovoamentos no mato, 
realizados pelas comunida-
des de Ivaporunduva e Pedro 
Cubas, em parceria com a 
Fundação Florestal e com 
pesquisadores da Esalq.

Surge a ideia dos guardiões 
da floresta, para diminuir o 
corte clandestino, mas não 
é implementada. Primeiros 
repovoamentos à lanço nas 
comunidades de Batatal,  
Galvão, Ivapurunduva,  
Mandira, Nhungura, Pedro 
Cubas, Porto Velho e São 
Pedro, em parceria com o Ins-
tituto Socioambiental. Surge a 
possibilidade de usar o fruto 
para produzir polpa.

Os repovoamentos têm con-
tinuidade. O corte de palmito 
ainda persiste, pela dificul-
dade de encontrar outras 
oportunidades de geração de 
renda. A ideia do uso múltiplo 
da juçara começa a se firmar 
(mudas, sementes, frutos 
para polpa, palmito, caule 
para construção), mas ain-
da existem muitos entraves 
legais, técnicos e logísticos.

Outras informações sobre juçara2

Surgem as primeiras agroin-
dústrias de palmito no Para-
ná. (Rodrigues 2007)

445 toneladas de palmito são 
exportadas para o exterior. 
(Rodrigues 2007)

Em 1970, o Estado de São 
Paulo tem 965 agroindústrias 
de processamento de pal-
mito e 3.156 toneladas são 
exportadas. (Rodrigues 2007)

Pouco mais de 200 agroindús-
trias ainda estão em atividade. 
(Rodrigues 2007)

Em 1990, o Decreto Fe-
deral 99547/90 proíbe o 
corte e a exploração de 
espécies nativas da Mata 
Atlântica.

Agenda 21 quilombola, resul-
tado de um intenso e detalha-
do trabalho de levantamento 
junto às comunidades é 
um retrato da realidade dos 
quilombos, que colocam em 
pauta as próprias demandas.

Em 2003, o Decreto Federal 
750/98 autoriza o manejo. 

Em 2006, a Lei da Mata Atlân-
tica volta a criar restrições ao 
manejo.

Acontecimentos relacionados diretamente às comunidades quilombolas do Vale do Ribeira3

Em 1969 é criado o Parque 
Estadual de Jacupiranga. (Lino 

2009)

Muitas famílias deixam as 
comunidades para trabalhar 
nos centros urbanos.

As terras dos quilombos são 
invadidas por grileiros e fazen-
deiros.

Começa a ficar difícil obter 
autorização para abrir roça, 
mesmo para subsistência. 

Acontecimentos nacionais e internacionais  relacionados
Primeira Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 
em Estocolmo (1972).

Na Constituição de 1988 é 
reconhecido aos remanes-
centes de quilombos o direi-
to de ter a terra titulada.

Em 1992, a Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente, Rio-92, põe em 
destaque a relação entre con-
servação da biodiversidade e 
manutenção dos povos que 
tradicionalmente a manejam. 

DESAFIOS

33 famílias quilombolas de sete comunidades venderam, em três anos, 15 toneladas de sementes, por R$ 3,00 o 
quilo, para os repovoamentos.

Realização de 43 repovoamentos, envolvendo em média de 10 pessoas por repovoamento e cobrindo uma área de 
aproximadamente 582 ha, em 12 comunidades (André Lopes, Bombas, Galvão, Ivaporunduva, Mandira, Morro Seco, 
Nhunguara, Pedro Cubas, Pedro Cubas de Cima, Porto Velho, Sapatu e São Pedro).

Apoio na constituição e funcionamento da Rede Juçara, que envolve mais de 10 instituições, em quatro estados (Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro) e cujo objetivo é somar esforços rumo ao manejo sustentável  
e ao uso múltiplo da palmeira juçara.

Reforma de dois viveiros (Nhunguara de Cima e Ivaporunduva) e construção de mais quatro (Abobral, André Lopes, 
Cangume, Nhunguara de baixo), em cinco comunidades quilombolas, para produção de mudas de juçara, e de outras 
espécies nativas.

Produção e distribuição de 15 mil mudas de juçara e de outras espécies nativas para os quintais das famílias  
quilombolas de 12 comunidades.

Coleta de sementes e produção de 20 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica para plantio no Rio Pedro 
Cubas.

Recomendações de Pagamento por Serviços Ambientais aos territórios quilombolas no Plano de Bacia, do Comitê  
de Bacia.

Abertura do diálogo sobre o manejo de palmito e o corte clandestino, apresentando novas perspectivas para  
lidar com a questão.

Difusão da idéia do uso múltiplo da juçara, especialmente, o aproveitamento do fruto para produção  
de polpa.

Satisfação, por parte dos participantes, na medida em que está sendo devolvido para a mata o  
que durante muitos anos foi só tirado.

Participação no Grupo de Trabalho da Fundação Florestal para elaboração da Resolução SMA-16  
para manejo da polpa da juçara.

QUINTAIS
Um quintal, rico em juçara, na comunidade São Pedro.  
Foto: Edimilson de França

PROTEGER
As comunidades estão engajadas na conservação da palmeira juçara para 
que ela volte a ser abundante como no passado e possa ser utilizada  
através de planos de manejo sustentado, como indica esta placa na  
comunidade Ivaporunduva. Foto: Cláudio Tavares/ISA

REPOVOAR
Mutirão em Ivaporunduva para repovoamente da juçara, a lanço, na  
floresta. A semente usada é oriunda dos quintais desta ou de outras  
comunidades. Foto: Felipe Leal/ISA 

VIVEIROS
Seis viveiros comunitários foram construídos ou reformados no desenvolvimento do  
projeto. Eles fornecem mudas de juçara, como este em Nhunguara, e outras plantas nativas 
para enriquecimento de quintais e criação de sistemas agroflorestais. Futuramente, com a 
venda de mudas e sementes, poderão se tornar uma fonte de renda. Foto: Felipe Leal/ISA

OUTROS USOS - POLPA
Durante os anos de desenvolvimento do projeto, cresceu a consciência da  
possibilidade de usos múltiplos da juçara. A fruta, especificamente, pode ser  
transformada em polpa, usada para suco e muitas outras preparações. 
Foto: Felipe Leal/ISA

REPOVOAR
Em algumas áreas repovoadas está começando um 
cuidadoso trabalho de pré-inventário, com parcelas de 
100 x 2 metros, como este em Ivaporunduva.  
Foto: Luca Fanelli/MAIS

HISTÓRICO – A JUÇARA NO VALE DO RIBEIRA E O PROJETO

RESULTADOS DO PROJETO

Fontes:1 Oficina do grupo gestor 
quilombola do projeto Con-
servação, Recuperação e Uso 
Sustentável do Palmito Juçara 
nas Comunidades Quilombolas 
do Vale do Ribeira, novembro 
de 2009. 2 RODRIGUES, A. D. S. 
(2007). O agronegócio do palmito 
no Brasil. Londrina (PR): IAPAR. 
3 LINO, C. F. (2009). Mosaico de 
unidades de conservação do Ja-
cupiranga. São Paulo: Conselho 
Nacional da Reserva da Biosfera 
da Mata Atlântica. 

METODOLOGIA (TEATRO)*

CONHECIMENTO ECOLÓGICO QUILOMBOLA SOBRE A JUÇARA

Qual o objetivo da metodologia? Trazer à luz alguns problemas que muitas vezes não são expressos, e promover um deba-
te propositivo sobre a questão da juçara. Entender melhor o lado de quem corta palmito, assim como o papel dos outros 
atores envolvidos como as ONGs, as associações  dos remanescentes dos quilombos e o Estado, entre outros.

Quais os materiais necessários?
 Cartaz com a história geradora (ver box abaixo);
 Crachás com indicação dos diferentes atores;
 Tarjetas e pinceis. 

Quantos facilitadores são necessários?  Mínimo de dois 

Como funciona?  Leitura das histórias geradoras;
 Explicar a dinâmica para os participantes: cada grupo terá que realizar uma representação teatral,   
 interpretando um papel e, portanto, sustentando as posições do papel interpretado, frente aos outros;
 Dividir os participantes em grupos de X pessoas;
 Cada grupo reúne-se, define os papeis e ensaia a representação;
 Cada grupo realiza a representação, frente aos outros presentes, que anotam nas tarjetas os  
  problemas e soluções propostas;
 As anotações são, no final, coladas e usadas para debater coletivamente.

Quanto tempo demora?
  Apresentação e preparação: 20 min.
 Ensaios: 20-35 min.
 Apresentações: 10 min. por grupo
 Debate: 30 min.

EXEMPLO DE HISTÓRIA GERADORA
Uma das duas histórias geradoras, lida para os grupos (as duas têm enredo parcialmente diferente, envolvendo questões também diversas).
O quilombo Feliz nasceu há 300 anos e é formado por 45 famílias. Estas famílias vivem das atividades da roça e prin-
cipalmente do corte do palmito juçara. Há 10 anos, a associação resolveu iniciar as atividades de repovoamento da 
juçara em algumas áreas da comunidade. Com o início deste projeto, uma parte da comunidade começou a pensar 
em outras alternativas de renda como plantio de banana, maracujá, artesanato e turismo. Algumas famílias não se 
envolveram no projeto da juçara.
Nos últimos anos, o grupo envolvido no mutirão da juçara está preocupado com o corte do palmito na área repovoa-
da, que vem sendo feito pelas famílias não envolvidas no projeto. Já tentaram algumas reuniões internas da associa-
ção para pensar em uma solução, mas os problemas continuam.
Sendo assim, resolveram chamar uma reunião com todos os envolvidos dentro da comunidade e também algumas 
entidades parceiras externas para pensar em soluções para este conflito.
Perguntas:
Como foi esta reunião? Quais encaminhamentos foram decididos por este grupo?  Qual a solução para este problema?
Personagens: 1) Presidente da associação; 2) Representante dos palmiteiros; 3) Representante do grupo que participa do mutirão de re-
povoamento; 4) Representante do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp); 5) Representante de uma ONG; 6) Representante da 
SMA-SP/Polícia Ambiental.

TIRE SUAS DÚVIDAS SOBRE LEGISLAÇÃO
Posso cortar palmeira juçara na mata? Não. A legislação da Mata Atlântica não autoriza o corte da palmeira juçara. Existe 
a possibilidade de exploração sustentável da juçara nativa na capoeira, mas depende de autorização do órgão ambiental 
competente. No entanto, nas áreas onde o plantio ou repovoamento, em meio à capoeira e ao capoeirão, são comprovados 
e cadastrados no órgão ambiental, é permitida a exploração da juçara para fins de produção e comercialização, tanto do 
palmito quanto do fruto e da madeira. Como estes processos constituem uma novidade para os órgãos competentes, podem 
apresentar dificuldades a serem encaminhados.

O que é plano de manejo? O Plano de Manejo Florestal Sustentável é um instrumento indispensável para regular a exploração 
da palmeira juçara no Estado de São Paulo. É o planejamento das atividades florestais dentro da propriedade ou posse rural. 
Pode ser definido como uma forma de exploração da mata, visando a obtenção de recursos econômicos, mas de maneira 
que garanta sua recuperação, recomposição e regeneração. O manejo sustentável da juçara depende da manutenção, na 
floresta, de matrizes para a produção de sementes para novas plantas e alimentação dos animais.

Plantei palmeira juçara no meu quintal e posso cortar tranquilo, não é? Mais ou menos. A exploração comercial do palmito cul-
tivado nos quintais não depende do  Plano de Manejo Sustentável. Porém, o interessado deve comunicar a Agência Ambien-
tal, por escrito, informando o local, a quantidade e a época de plantio. Além disso, deve apresentar relatório anual informando 
a quantidade de palmito explorado e a previsão de estoque para corte no próximo ano. 

Precisa de autorização para cortar cachos de palmeira juçara? Não. A Lei da Mata Atlântica libera a coleta de frutos, folhas ou 
sementes, desde que a atividade não coloque em risco as espécies da fauna e flora. Neste caso em particular, quando da 
colheita do fruto da juçara, a legislação exige bom senso e atitude socioambiental. Ou seja, que a atividade seja praticada 
com moderação, que sejam respeitados os períodos de coletas praticados na região, a época de maturação dos frutos e 
sementes, utilização de técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência da palmeira e, principalmente, a manutenção 
de frutos para alimentação dos bichos da floresta. 

Chega uma pessoa de São Paulo na minha casa e pergunta se tenho sementes ou mudas de juçara. Posso vender para ela? 
Quem produz e comercializa sementes e mudas deve inscrever a atividade no Registro Nacional de Sementes e Mudas 
(Renasem). Quem compra sementes e mudas, também deve adquiri-las de quem esteja devidamente registrado. Portanto, 
se a sua atividade estiver credenciada no Renasem, é permitido comercializar as sementes e mudas produzidas. Caso con-
trário, este comércio é proibido pela lei. No entanto, os agricultores familiares, os assentados da reforma agrária e os indíge-
nas que multipliquem sementes ou mudas para distribuição, troca ou comercialização entre si são dispensados de inscrição 
no Renasem.

Quais os problemas e as dificulda-
des enfrentadas pelas comunidades 
quilombolas em relação à extração 

de palmito?

O corte de palmito oferece um 
jeito de ganhar rapidamente e 
sonhar ter muito dinheiro.  
Porém, além da ganhar  
pouco, o palmiteiro corre o 
risco de se tornar marginal

Limites do recurso 
não claramente  
definidos, falta de 
acordos nas  
comunidades

Dificuldade, para todos os 
trabalhadores do campo, 
mas sobretudo para os 
palmiteiros, de encontrar 
fontes de renda

Distância das 
instituições

Incerteza sobre 
usos alternativos 
da juçara

Incerteza sobre trâmites 
legais e falta de  
possibilidade de  
manejo/extração legal

“Incentivos” externos à 
manutenção da situação 
de ilegalidade

Ineficácia da ação  
dos órgãos públicos

Tem  
preconceito  

com os  
palmiteiros.

Na verdade, 
a maioria dos 

palmiteiros quer 
parar de cortar.

Quem é 
responsável pelo 
plano de manejo 

do palmito?
Como beneficiar o 

palmito sem depender 
do atravessador e ven-
der com preço justo?

Quem compra  
palmito para processar 

paga pouco, mas  
ninguém pode reclamar.

Ele corta hoje, amanhã 
não tem mais nada; ele  

morre de fome porque não 
sabe fazer outra coisa.

Sobre esse assunto é sempre  
difícil dialogar com um órgão  
público, como a Fundação  

Florestal ou DEPRN.

Tem “fabriquetas” clandestinas 
de beneficiamento de palmito,  

mas a Polícia Ambiental  
não faz nada.

Os consumidores 
comprariam palmito juçara 
legal, mas é praticamente 
impossível obter licença.

Tem que caminhar 
até 12 horas ou mais, 
para cortar palmito.

Os órgãos públicos 
têm dificuldade em 

controlar o corte ilegal.

É difícil monitorar as 
áreas onde fizemos 
repovoamento, elas 
ficam muito longe.

Os órgãos  
competentes não 

cumprem com suas 
obrigações.

O consumidor final 
não está nem aí se o 

palmito em conserva que 
compra vem de extração 

legal ou não.

Se eu semeei palmito 
na mata e faço manejo, por 

que a lei me impede de 
cortar o palmito?

Se o palmito acabar, vou 
trabalhar de  

pedreiro na cidade.

A comunidade é muito 
longe, nenhum órgão 
público quer ajudar... 
os técnicos não que-
rem andar em burro.

Alguns só querem cortar, 
sem fazer a reposição 

na natureza, como, por 
exemplo, semear.

A área que repovoamos 
ainda está controlada 
por um terceiro, como 

vamos fazer?.

A polpa de juçara 
 tem mercado?

 
 

Por que o palmitei-
ro não consegue  
guardar dinheiro?

Faz 10 anos que estamos 
repovoando, semeando  
palmito na mata e aí vem  
um palmiteiro e corta.

As considerações apresentadas neste diagrama expressam as reflexões e os pontos de vista 
de moradores de algumas comunidades envolvidas no projeto, mas não representam a posi-
ção oficial das comunidades, nem tampouco a opinião do ISA e dos parceiros do projeto. A 
opção pela redação em forma de fala visa facilitar a visualização das questões levantadas e 
tornar a linguagem mais direta.

Foto:Renata Barroso

Alguns  
palmiteiros não  
querem diálogo.

Ele corta 
palmito porque 

precisa.

Cortando 
ilegalmente, os 

palmiteiros nunca 
procuram o ITESP.

Às vezes, até gente 
da minha comunidade 

corta o palmito que 
semeamos.

Dizem que existem  
outras formas de usar a  
juçara, mas, para falar a  

verdade, eu ainda não vi nada.

Eles multam, mas o 
palmiteiro não tem 
nem como pagar 

aquele valor.

Crianças participam da Oficina de identificação  
de animais consumidores e dispersores dos  
frutos da palmeira juçara. Foto: Renata Barroso

* Exemplo de uma metodologia utilizada nas oficinas e em reuniões do Conselho Gestor, durante a execução do projeto.

SEMEANDO SUSTENTABILIDADE  A juçara e as comunidades quilombolas no Vale do Ribeira
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OUTRA EXPERIÊNCIA COM JUÇARA NA MATA ATLÂNTICA
Eduardo Darvin responde para nós a respeito das ações da organização Instituto de Permacultura e Ecovilas da Mata Atlântica (IPEMA) 
relacionadas à juçara).

Onde se localiza a experiência? No Município de Ubatuba, SP.

Quantas pessoas/famílias envolve? Ao todo, 39 famílias das comunidades tradicionais (quilombolas, indígenas e cai-
çaras) e agricultores familiares do município.

Do que vivem as famílias envolvidas? A principal atividade econômica da região é o turismo. Para as famílias envolvi-
das, a agricultura tradicional, artesanato e pesca representam atividades importantes na segurança alimentar e renda 
familiar.

Quais os principais resultados (qualitativos e quantitativos) obtidos com o trabalho com polpa de juçara?  A cada nova 
safra, mais famílias passam a participar do processo de capacitação no manejo sustentável dos frutos da juçara. A 
comercialização da polpa no município vêm se estruturando gradualmente, conforme a capacidade de produção da 
polpa. As sementes são utilizadas para o repovoamento da espécie e enriquecimento das unidades de manejo da 
palmeira. Atualmente estamos trabalhando a consolidação de grupos de produtores por meio da formalização da 
atividade e estruturação de empreendimentos socioambientais, dentro das comunidades, voltados à produção sus-
tentável de polpa e sementes de juçara.

Quais os principais desafios?  A questão da territorialidade, devido ao fato de existir sobreposição de Unidades de 
Conservação e áreas das comunidades tradicionais, a pressão do turismo (choque cultural), a grilagem de terras e a 
forte especulação imobiliária – todos estes são fatores que dificultam o processo de organização e protagonismo  
social.

Outras observações: Outro fator é o furto do palmito que apresenta um risco constante nas áreas de  
manejo dos frutos e que gera conflitos entre as comunidades e dentro delas.
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USO MÚLTIPLO
Entre os 25 entrevistados na pesquisa, quantos (em percentual) 
já usaram cada parte da juçara. 

Alimentação  
humana e  

comercializa-
ção.

Cobertura 
de casas, 
viveiros e 

alimentação 
de animais.

Produção de 
mudas, repo-
voamento e 
artesanato.

Uso medicinal 
para a desin-

fecção de cor-
tes e picadas 

de cobra.

Fabricação 
de móveis 

e utensílios 
domésticos; 
esteio para 
construção, 
estrutura de 

telhados


