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RESUMO - Euterpe edulis Martius é uma palmeira típica da mata atlântica e é encontrada desde o sul 
da Bahia até o norte do Rio Grande do Sul. Popularmente conhecida como juçara, essa importante 
espécie produz um palmito muito apreciado, de elevada qualidade, fato este que levou a um 
extrativismo indiscriminado e exacerbado para suprir à elevada demanda do mercado. 
Concomitantemente a esse extrativismo houve uma intensa degradação do bioma Mata Atlântica, e 
esses dois fatores aliados fizeram com que a população de E. edulis diminuísse até atingir níveis 
críticos, sendo que hoje ela figura na lista das espécies ameaçadas de extinção. Uma alternativa para 
a proteção dessa espécie é a produção comercial de polpa de frutos de E. edulis, que é utilizada para 
obtenção do açaí. Isso caracteriza uma forma de uso sustentável da espécie para geração de renda 
para os agricultores, uma vez que os frutos podem ser colhidos ao longo dos anos sem que seja 
necessário cortar a palmeira, atividade realizada no processo de extração do palmito e que implica na 
morte da planta. Assim o presente trabalho objetiva determinar a fenologia reprodutiva da Euterpe 
edulis, para saber como ocorre a distribuição temporal dos frutos da espécie. As avaliações 
fenológicas foram realizadas 7 propriedades rurais nos municípios de Morretes-PR e Guaraqueçaba-
PR, na safra 2012/2013, sendo avaliadas as fenofases: floração, início de frutificação, frutos verdes, 
início de maturação, frutos maduros, cachos abortados. Os dados obtidos nas avaliações mostram 
que houve variações na época de ocorrência e na duração de cada fenofase nas diferentes 
propriedades, muito provavelmente devido à diferentes condições edáficas, microambientais e 
sistema de produção de cada propriedade. 
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Introdução 

A juçara pertence à família Arecaceae (Palmae), gênero Euterpe, espécie edulis, conforme 
denominação Martius. Recebe vários nomes comuns, sendo palmiteiro o mais conhecido. 
(TSUKAMOTO FILHO, 1999). A juçara é um dos produtos não madeiráveis mais explorados na Mata 
Atlântica, sofrendo uma intensa e contínua exploração para produção de palmito. Essa espécie 
produz um palmito de bom diâmetro, bom rendimento e boas qualidades organolépticas, porém, não 
forma novos estipes a partir de uma mesma árvore, portanto a extração do palmito ocasiona a morte 
da planta. (COSTA et al., 2008; ROGEZ, 2000). O fato de a palmeira juçara produzir um palmito de 
excelente qualidade ocasionou uma intensa exploração da espécie o que fez com que ela entrasse 
na lista das espécies ameaçadas de extinção. Entretanto, a espécie ainda constitui-se fonte de renda 
para muitas famílias de agricultores de comunidades tradicionais, como caiçaras, indígenas e 
quilombolas. Recentemente, voltou-se a atenção para a produção dos frutos da juçara, cuja polpa 
pode ser utilizada para produção de açaí similar ao do açaizeiro (Euterpe oleracea), palmeira 
originária da Região Amazônica. Essa atividade pode vir a ser não só uma alternativa de renda, mas 
também uma importante estratégia para a conservação da espécie, contribuindo para a diminuição da 
pressão antrópica sobre a juçara. (COSTA et al., 2008). 
 Quando se trabalha com uma cultura visando à produção de frutos é necessário determinar o 
ciclo de produção da espécie e, para tanto, é preciso estudar a sua fenologia reprodutiva, que é de 
suma importância para conhecer de que maneira ocorre a distribuição temporal dos recursos por ela 
produzidos (flores e frutos), bem como entender a dinâmica de reprodução e regeneração das 
plantas. Permite também saber qual é a importância da espécie na sustentação da fauna e sua 
influência na estrutura do sistema que ela está inserida. (MANTOVANI E MORELLATO, 2000). 

A fenologia reprodutiva da E. edulis é caracterizada por um longo período de floração, e por 
um amplo período de frutificação. No período correspondente ao início da floração, as plantas 
reprodutivas apresentam a região das bainhas foliares bem engrossadas indicando a presença de 
inflorescências. Ao ocorrer a abscisão foliar a bráctea peduncular aparece e em seguida expõe a 
inflorescência. A bráctea peduncular é composta por dupla capa que envolve a inflorescência e é 
liberada no momento da abertura das flores (CALVI &PIÑA-RODRIGUES, 2005; MANTOVANI, 1998). 
 Para conhecer fenologia reprodutiva de uma determinada espécie são necessárias avaliações 
contínuas a nível de campo, para determinar as diferentes fenofases (fase reprodutiva) em cada 
período do ano e qual a duração de cada fase. Para que o estudo tenha consistência é necessário 
que seja efetuado ao longo de vários anos, tendo em vista que as condições climáticas e fatores 
bióticos, influenciados pelas mesmas, variam de ano pra ano. Tais condições influenciam a época de 
ocorrência e a duração de cada fenofase. 
  
Objetivos 

Determinar as diferentes fenofases reprodutivas e o ciclo de produção de frutos de juçara. 
Transferir tecnologias para produção de frutos de juçara e seu processamento para 

produtores organizados em Associações no Litoral do Paraná. 
Apoiar a organização de produtores em associações para efetuar o processamento e 

comercialização de polpa de frutos de juçara, como alternativa de renda sócio-ambiental. 
 

Metodologia 
Quinzenalmente são realizadas avaliações nos municípios de Morretes e Guaraqueçaba 

sendo objeto de estudo 332 plantas de juçara em sete propriedades da região. Nessas avaliações 
são obtidos os dados referentes à fenologia reprodutiva da espécie. 

Em cada planta é avaliado o engrossamento da região das bainhas foliares, parâmetro este 
que serve de como um indicador do período em que irá ocorrer a emissão da inflorescência.  Para 
fazer a avaliação do EBF (engrossamento da bainha foliar) é atribuída uma nota, de acordo com o 
grau de engrossamento, que varia de 0 a 4, sendo 0 = engrossamento ausente, 1 = pouco 
engrossamento, 2 = engrossamento médio, 3 = elevado engrossamento e 4 = bráctea peduncular 
aberta. 

Além do EBF, determina-se o número de cachos por fenofase: floração, início de 
frutificação, frutos verdes, início de maturação ou frutos maduros. Também são contabilizados os 
cachos perdidos por abortamento floral, de frutos, frugivoria e outras causas bióticas e/ou abióticas.  
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Após colhidos, os frutos passam por uma série de processos para que possam ser 
despolpados. Primeiramente, os frutos são lavados e escolhidos, sendo retiradas todas as impurezas 
e os frutos verdes. Após lavados, esse frutos são pesados e então imersos em água a uma 
temperatura de 40°C. O volume de água, em litros, que os frutos são colocados corresponde à 
metade de seu peso em quilogramas. Por exemplo, se o peso dos frutos for de 2 kg, serão imersos 
em 1 litro de água. Os frutos ficam imersos em água por 20 minutos, então são colocados junto com a 
água em uma despolpadeira para que sejam macerados e então seja obtida a polpa. A polpa é então 
peneirada, embalada e congelada, estando assim pronta para o consumo. 

 
Resultados 

Foram obtidos dados referentes às avaliações fenológicas realizadas na safra 2012/2013, 
em 6 propriedades diferentes no município de Morretes-PR. A tabela a seguir ilustra  a época em que 
se teve início cada fenofase em cada uma das 6 propriedades, sendo que esses valores representam 
os dias após o início das avaliações. As avaliações tiveram início no dia 23/07/2012. 

 
Quadro 1 – Época de princípio de ocorrência de cada fenofase reprodutiva, em dias após o  
                    Início das avaliações (23/07/2012). 
 

Propriedade Floração 
 

Início de 
frutificação 

Frutos  
verdes 

Início de 
maturação 

Frutos 
maduros 

 
1 

 
17 

 
43 

 

 
100 

 
197 

 
225 

 
2 
 

 
71 

 
71 

 

 
127 

 
183 

 
225 

 
3 
 

 
71 

 
71 

 
127 

 
183 

 
239 

 
4 
 

 
17 

 
43 

 
100 

 
183 

 
225 

 
5 
 

 
30 

 
43 

 
127 

 
197 

 
225 

 
6 
 

 
85 

 
100 

 
1 

 
1 

 
253 

Fonte: Pesquisa de Campo. 
 Avaliando a tabela é possível notar que houve grande variação entre as propriedades com 
relação à época em que se iniciou cada fenofase. Também ocorreram variações com relação à 
duração de cada fenofase. Na propriedade 1 a floração se iniciou aos 17 dias após o início das 
avaliações de campo, e durou 166 dias, com o pico da floração ocorrendo nos primeiros 26 dias. O 
início de frutificação começou aos 43 dias, e a fenofase se estendeu por 182 dias. As plantas dessa 
propriedade começaram a apresentar frutos verdes aos 100 dias e a fenofase durou 153 dias. O 
início de maturação começou aos 197 dias e persistiu por 38 dias. Já a fenofase frutos maduros 
começou aos 225 dias persistindo por 28 dias. 

Na propriedade 2, a floração teve início aos 71 dias após o início das avaliações de campo, e 
durou 98 dias, sendo que o pico de floração ocorreu aos 85 dias. O início de frutificação se iniciou aos 
71 dias, durando 154 dias. A fenofase frutos verdes começou aos 127 dias e durou 126 dias. O início 
de maturação começou aos 183 dias persistindo por 70 dias. As plantas dessa propriedade 
começaram a apresentar frutos maduros aos 225 dias e a fenofase durou 28 dias. 

Na propriedade 3, a floração se iniciou aos 71 dias após o início das avaliações de campo, 
persistindo por 112 dias. As plantas entraram na fenofase início de frutificação aos 71 dias, e a 
fenofase durou 126 dias. A fenofase frutos verdes começou aos 127 dias, persistindo por 126 dias. O 
início de maturação começou aos 183 dias e durou 70 dias. A fenofase frutos maduros começou aos 
239 dias e a fenofase durou 14 dias. 

Na propriedade 4, a floração teve início aos 17 dias após o início das avaliações de campo, 
persistindo por 166 dias, sendo que o pico da floração ocorreu aos 17 dias. O início de frutificação 
ocorreu aos 43 dias, persistindo por 140 dias. A fenofase frutos verdes começou aos 100 dias, e teve 
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duração de 153 dias. A fenofase início de maturação começou aos 183 dias e durou 70 dias. As 
plantas dessa propriedade apresentaram frutos maduros aos 225 dias e a fenofase durou 28 dias. 

Na propriedade 5, a floração iniciou aos 30 dias após o início das avaliações de campo, 
durando 153 dias, com o pico da floração ocorrendo aos 30 dias. O início de frutificação ocorreu aos 
43 dias, durando 167 dias. A fenofase frutos verdes iniciou aos 127 dias, e persistiu por 126 dias. O 
início de maturação começou aos 197 dias e durou 56 dias. A fenofase frutos maduros começou aos 
225 dias e durou 14 dias. 

Na propriedade 6, a floração teve início aos 85 dias após o início das avaliações de campo, e 
durou 98 dias. O início de frutificação na propriedade começou aos 100 dias, durando 125 dias. A 
fenofase frutos verdes ocorreu em duas épocas, sendo que a primeira ocorreu logo no primeiro dia de 
avaliação e durou 26 dias e a segunda se iniciou aos 127 dias e durou 126 dias. A fenofase início de 
maturação ocorreu em 3 épocas distintas: a primeira teve início no primeiro dia e persistiu por 26 
dias, a segunda ocorreu aos 183 dias e persistiu por 14 dias e a terceira época ocorreu aos 253 dias. 
Nessa propriedade as plantas apresentaram frutos maduros aos 253 dias. 

 Para uma melhor visualização da distribuição temporal das fenofases da E. edulis estas 
estão ilustradas nas figuras a seguir. Nos gráficos estão representadas a porcentagem total de 
plantas que se encontram em cada fenofase: floração, início de frutificação, frutos verdes, início de 
maturação, frutos maduros e abortos de acordo a época em que foi realizada a avaliação. 

Gráfico 1 – Porcentagem total de plantas de Euterpe edulis em cada fenofase ao longo da                                  
                   Safra 2012/2013 – Propriedade 1 
 

 
 
Gráfico 2 – Porcentagem total de plantas de Euterpe edulis em cada fenofase ao longo da                                  
                   Safra 2012/2013 – Propriedade 2 
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Gráfico 3 – Porcentagem total de plantas de Euterpe edulis em cada fenofase ao longo da                                  
                   Safra 2012/2013 – Propriedade 3 

 
  

 
 
Observa-se que houve diferença na época de ocorrência de cada fenofase e também que a 

duração dessas fenofases foi diferente entre as propriedades.  As diferenças foram maiores entre as 
propriedades 1 e 2 em relação a propriedade 3. Segundo Fisch et. al. (2000), diversos fatores 
influenciam na floração e frutificação da Euterpe edulis, como, por exemplo, fotoperíodo, umidade, 
temperatura e a disponibilidade de polinizadores e dispersores. Muito provavelmente as diferenças na 
fenologia reprodutiva da E. edulis ocorreram devido às diferentes condições ambientais de cada 
propriedade em que as plantas estão inseridas.  

Nas propriedades 1 e 2 as plantas estão em condições de céu aberto, já na propriedade 3 
as plantas avaliadas estão na mata nativa, e isto pode ter influenciado a ocorrência das fases 
fenológicas da espécie. Morellato (2003) cita que o grau de sombreamento é um fator determinante 
para a entrada da espécie em fase de reprodução. 

Ao analisar os gráficos podemos notar também que houve pouca incidência de plantas com 
frutos maduros. Isso se deve ao fato de que esses valores não são conclusivos, ou seja, são valores 
parciais, uma vez que está sendo dado continuidade aos trabalhos de avaliação fenológica. A pouca 
incidência de plantas com frutos maduros ocorreu, portanto, devido ao fato de que até o momento em 
que foram computados os dados ainda não havia sido atingido o pico da fenofase frutos maduros. 
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Quanto ao processamento dos frutos foram realizadas atividades de extensão no sentido de 
orientar os produtores quanto à forma correta de processar os frutos, sendo isso abordado no tópico 
de metodologias. A transferência de tecnologias foi realizada através de cursos e oficinas realizadas 
com os produtores rurais do litoral. 

 
Conclusões 

Ocorreu grande variação com relação à época de ocorrência e duração de cada fenofase 
reprodutiva entre as propriedades, muito provavelmente devido à diferentes condições edáficas, 
microambientais e sistema de produção de cada propriedade. 

Para dados mais conclusivos é necessário dar continuidade as atividades de avaliação 
fenológica. 

Com as ações realizadas pelo projeto ocorreu uma maior mobilização, organização e 
capacitação da comunidade, sendo possível que os produtores se adequassem aos procedimentos 
corretos de processamento dos frutos de juçara. 

Através do projeto é possível conhecer importância que a extensão universitária possui, 
interagindo com a comunidade e levando o conhecimento desenvolvido na universidade até a 
sociedade, contribuindo assim para o seu desenvolvimento. 

O projeto está ajudando os pequenos produtores e contribuindo para o desenvolvimento das 
comunidades de agricultores do Litoral do Paraná, transferindo tecnologias para produção de frutos 
de juçara e orientando os agricultores com relação ao seu processamento. Esse trabalho é de grande 
importância, pois está desenvolvendo uma forma de obtenção de renda para os agricultores e 
também está contribuindo para o desenvolvimento de uma atividade sustentável que vem a contribuir 
na preservação da juçara. Pode-se notar ainda o grande envolvimento da comunidade, que contribui 
com um conhecimento empírico que é de grande valia para o bom desenvolvimento do projeto. 
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