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USO DOS FRUTOS DA PALMEIRA-JUÇARA (EUTERPE EDULIS MARTIUS) NO 
EXTREMO SUL DA MATA ATLÂNTICA: PERSPECTIVA DE PESQUISA, MANEJO E 
CONSERVAÇÃO. Karin Luisa Lutkemeier, Rodrigo Favreto, Gustavo Martins, Rodrigo Rasia Cossio, 

Luciano Maciel Corbellini, Luciano Matzenbacher Guterres, Vicente Medaglia, Gabriela Coelho de Souza, Lovois 
de Andrade Miguel, Rumi Regina Kubo (orient.) (UFRGS). 
No Litoral Norte do Rio Grande do Sul está o limite austral da Mata Atlântica stricto sensu. Declarada Reserva da 
Biosfera pela UNESCO, é palco de conflitos socioambientais, principalmente em função da legislação ambiental 
limitando o uso da terra pela população local. A palmeira-juçara (Euterpe edulis Mart.), ameaçada de extinção, é alvo 
de corte para extração do palmito. Há alguns anos, o potencial de uso dos seus frutos para produção da polpa de açaí 
a tem colocado em destaque do ponto de vista ecológico e socioeconômico, motivando moradores locais a coletarem 
os frutos, evitando o corte da planta. O objetivo deste trabalho foi avaliar algumas práticas extrativistas de coleta de 
frutos realizadas por moradores locais em Maquiné/RS. Foram elaborados questionários, preenchidos pelos coletores 
em cada coleta, entre novembro de 2006 e março de 2008. Os questionários, ou Fichas de Coleta, abordaram: data e 
local; métodos e custos de coleta; quantidade de matrizes e frutos coletados; polpa produzida; entre outros. Foram 
realizadas 25 coletas, 6, 9 e 10, em 2006, 2007 e 2008 respectivamente, e processadas 205, 5; 264, 0 e 365, 3 kg de 
polpa, respectivamente em cada ano. A coleta foi realizada predominantemente (92 %) através de escalada manual 
com ‘pecunha’, em áreas de vegetação secundária em estágio médio e avançado de regeneração. Em média cada 
coleta foi realizada por duas pessoas, durante um turno, com custos de R$ 15, 00/coleta de 58, 5 kg de frutos, e 
processamento caseiro/artesanal de 34, 8 kg de polpa. Os resultados demonstram a viabilidade de coleta para 
consumo alimentar e o crescimento da prática extrativista de frutos na região de Maquiné/RS, dando suporte para 
ações que buscam o manejo e uso desta atividade como alternativa de renda. (CNPq). 
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