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RESUMO 
 
 

A palmeira juçara, Euterpe edulis Mart. (Arecaceae) é de ampla distribuição no domínio Mata 
Atlântica, e é considerada como uma das espécies de grande importância devido aos diversos 
serviços ecossistêmicos a ela relacionados, tanto do ponto de vista ecológico como econômico. 
O manejo dos frutos para obtenção de polpa semelhante ao açaí da Amazônia (Euterpe 
oleracea Mart.) vem atualmente despertando grande atenção, sendo considerado como 
importante estratégia para conservação da espécie, das florestas nativas onde ocorrem para 
segurança alimentar e geração de renda para as comunidades tradicionais que vivem no 
entorno da Mata Atlântica. Com o objetivo de estimar a oferta de frutos para o manejo 
sustentável da polpa da juçara, o presente estudo procurou identificar diferenças nas ofertas de 
fruto da palmeira em dois tipos de Floresta Atlântica – Floresta Ombrófila Densa de Terras 
Baixas e Montana na Serra do Mar. O levantamento foi conduzido em três parcelas 
permanente de 1 ha (Projeto Biota Gradiente Funcional), sendo duas na região do Núcleo 
Picinguaba, área de Floresta de Terras Baixas em Ubatuba (parcelas B e E entre 40 a 80 m de 
altitude) e uma no Núcleo Santa Virgínia, área de Floresta Montana em São Luis do Paraitinga 
(parcela K entre 1046 a 1088 m de altitude). Para o acompanhamento da fenologia reprodutiva 
foram considerados apenas indivíduos adultos com copa visível e sinais de maturidade, como 
cicatrizes reprodutivas ou infrutescência/inflorescência seca presa à planta. De acordo com 
essas características foram marcadas 77 palmeiras adultas nas parcelas do Núcleo Santa 
Virgínia e 88 indivíduos no Núcleo Picinguaba para acompanhamento. Durante as medidas de 
campo, ocorridas entre os meses de julho/2013 a março/2014, foram anotados o número de 
cachos produzidos simultaneamente por palmeira e as épocas de desenvolvimento desses 
frutos. A partir das informações da distribuição de indivíduos adultos, da produção de 
cachos/ha e da maturação dos frutos, observou-se que ocorre uma sequência de 
amadurecimento dos frutos de acordo com a altitude, iniciando nas áreas de Floresta Montana 
nos meses de novembro e dezembro, até meados de fevereiro, com média de 4 
cachos/individuo. No final do mês de fevereiro, as infrutescências nas áreas de Terras Baixas 
já estão desenvolvidas, ofertando frutos maduros até o mês de maio, com média de 3 
cachos/indivíduo. Os resultados obtidos permitem constatar que a variação da altitude 
influencia na época de produção de frutos, proporcionando disponibilidade de produto por um 
período maior de tempo, além de diferenciar a época de colheita das comunidades da região. 


