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RESUMO 
 
 

A palmeira juçara (Euterpe edulis Mart.) é considerada uma espécie-chave para a manutenção 
da Mata Atlântica. Porém, devido a exploração excessiva do seu palmito, apreciado pela 
culinária, a população desta palmeira sofreu um declínio que a incluiu na lista de Espécies 
Vulneráveis a Extinção. Assim sendo, a ONG IPEMA implantou um projeto, chamado Projeto 
Juçara, focando no desenvolvimento socioambiental das comunidades que realizavam o 
manejo na área de Ubatuba, incentivando o manejo do fruto ao invés do corte do palmito. O 
objetivo do presente trabalho foi analisar a aceitação das comunidades quanto a este projeto, 
os benefícios obtidos pela comunidade e as dificuldades encontradas para futuramente 
elaborar possíveis soluções para os problemas analisados. O presente estudo foi realizado 
com três comunidades tradicionais na Zona Histórico-Cultural Antropológica do Núcleo 
Picinguaba em Ubatuba – SP (Quilombo da Fazenda, Quilombo do Camburi e Sertão do 
Ubatumirim). Foram realizadas entrevistas por questionário aberto em dezembro de 2013 com 
os membros das comunidades que extraíam o fruto de juçara, sendo que os próprios 
entrevistados indicavam outros que atendiam ao critério. Os dados foram analisados de forma 
qualitativa através das informações obtidas do questionário. As entrevistas foram realizadas 
com 12 moradores, dos quais 6 participam do projeto proposto pelo IPEMA, utilizando a venda 
da polpa do fruto como renda extra, e 6 tiveram contato com o projeto, mas não são mais 
membro ativos. A maioria dos entrevistados afirmou que o projeto trouxe benefícios para a 
comunidade, mas 3 entrevistados do Quilombo da Fazenda relataram que, apesar das 
vantagens do projeto, alguns conflitos internos das famílias do local culminaram no 
desinteresse e desconfiança dos membros sobre o projeto. Todas as comunidades, exceto o 
Sertão do Ubatumirim, relataram problemas com armazenamento das polpas processadas. A 
comunidade Sertão do Ubatumirim apresenta uma gestão organizada, através de uma 
associação, para a colheita, processamento e venda da polpa dos frutos. Desse modo, toda a 
comunidade foi beneficiada, principalmente com o advento de uma cozinha industrial. Nos 
Quilombos da Fazenda e Camburi, não há gestão organizada, o processo é liderado pelos 
chefes das famílias envolvidas e vendida individualmente. Estas comunidades também 
relataram que a venda auxiliava na renda extra, contudo não era um benefício aplicado a toda 
comunidade, pois o dinheiro arrecadado é divido apenas entre os que participam do processo. 
Concluiu-se que o projeto até então se mostrou eficiente para as famílias que participavam 
ativamente do processo de colheita e produção de polpa para venda, auxiliando na obtenção 
de renda extra. Todavia, apresentou como principal dificuldade o armazenamento da polpa 
processada e a necessidade da formação de associações para o gerenciamento organizado da 
colheita, produção e venda das polpas, de modo a beneficiar mais membros das comunidades. 
(CNPq – PELD proc. no. 403710/012-0) 


