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APRESENTAÇÃO
    Nos últimos anos, as ações humanas tem causado graves danos ao
meio ambiente que, por vezes, precisam ser mitigados com urgência
sob pena de perdas irreparáveis, com reflexos inclusive ao homem e
à biodiversidade.
 

    Acreditamos que o caminho para restaurar áreas degradadas está
intimamente ligado à construção de uma nova consciência e postura
através de soluções baseadas na natureza. Para isso, Ações de
Educação Ambiental nos termos dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentáveis, como o (ODS) de nº 4, devem ser intensificadas nos vários
níveis da sociedade, envolvendo, inclusive nas diversas esferas de
gestão pública. Também, o acesso ao conhecimento e a participação
direta da comunidade devem contribuir para somar esforços,
tornando-se, estes, agentes multiplicadores de práticas sustentáveis
pela concretização dos ODSs 03, 06, 12, 13, 14, 15 e 17 entre outras¹.
 

    Em função disso, a Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos
e Sustentabilidade (SMARHS) da Prefeitura de Niterói, por via da Sub
secretaria de Sustentabilidade, obteve classificação para apoio
financeiro não reembolsável no âmbito do BNDES - Fundo
Social/BNDES Restauração Ecológica².
 

    Em parceria na execução do projeto, o Laboratório Horto-
Viveiro/UFF (LAHVI) traz a presente cartilha com o objetivo geral de
subsidiar oficinas direcionadas a voluntários para atuar nos mutirões
de plantio de Juçara (Euterpe edulis Mart.). O público alvo é formado,
principalmente, por membros de comunidades tradicionais
pesqueiras da Reserva Extrativista Marinha de Piratininga-Itaipu
(RESEX), moradores locais e de áreas adjacentes, promovendo, dessa
maneira, a capacitação e inclusão social.
 

    A cartilha contém informações sobre a biologia da Juçara, coleta,
armazenamento e germinação da semente, preparo de substrato,
produção e manutenção de mudas em viveiro, plantio e manutenção
de mudas em campo. A literatura consultada está disponível em
referências bibliográficas para quem desejar maior aprofundamento
sobre o tema. Esperamos que essa leitura facilite a atuação neste
projeto e que seja útil para as gerações presentes e vindouras.

_________________________________________________
 1 - <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>
 2 - <http://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/restauracaoecologica>



A MATA ATLÂNTICA1.
    A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade e o
segundo mais ameaçado do planeta. Ela ocupava mais de 1,3 milhões
km² do território  brasileiro e se distribuía por 17 Estados, estendendo-
se por grande parte da costa do país.  Hoje, restam 12,4% da área
original principalmente  em  forma de fragmentos ao longo da costa,
no interior das regiões Sul e Sudeste, em Goiás, Mato Grosso do Sul e
de estados nordestinos (SOS MATA ATLÂNTICA, 2019).
 

    No estado do Rio de Janeiro, originalmente, ela ocupava 96%, sendo hoje
reduzida à apenas 18,7% da área (figura 1), pelo alto desenvolvimento
industrial e urbano (INEA, 2012). Niterói passou pelo mesmo processo de
ocupação: os fragmentos de mata sofrem intensa pressão urbana. 
 

        A Mata Atlântica é um ambiente de grande importância econômica e
social. Nela, se produz cerca de 70% do Produto Interno Bruto (PIB) do
Brasil. Em seus domínios, concentram-se  mais de 70% da população, as
maiores cidades e grandes polos industriais do país (MMA, 2002).
 

   Para que a mata possa oferecer serviços ambientais (manter
nascentes e fontes, regular o fluxo dos mananciais d'água que
abastecem as cidades e comunidades do interior, ajudar à regular o
clima, a temperatura, a umidade, as chuvas, assegurar a fertilidade do
solo, proteger escarpas e encostas de morros, evitar enchentes), é
preciso preservar  e ampliar os fragmentos remanescentes (INEA,  2012).
 
 

     Nesse contexto,  o  Parque  Natural  Municipal  da Cidade de Niterói
(PARNIT) é uma das áreas que serão atendidas pelo projeto de
Restauração Ecológica e Inclusão Social.  

Figura 1 - Vegetação
remanescentes de
Mata Atlântica no
Rio de Janeiro. 
Fonte: INEA (2012)
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2. A PALMEIRA JUÇARA
    A Juçara é uma das espécies importantes no projeto. Na Floresta
Ombrófila Densa, ela é secundária tardia, característica do estrato médio da
vegetação (figura 2, quadro 1). Atinge a maturidade entre 6 e 10 anos
(GUIMARÃES & SOUZA, 2017). Tem porte arbóreo (até 20 m) e caule (estipe)
único incapaz de rebrota, que não sobrevive ao corte para extração do
palmito.  O crescimento é moderado a lento (média anual de 0,45m). 
 

    Floresce de setembro a dezembro na região Sul e de setembro a
janeiro no Sudeste. Os frutos amadurecem de abril a novembro em
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, de maio a outubro no Paraná e
de maio a novembro no Sudeste (GUIMARÃES & SOUZA, 2017).
 

    Sua estratégia de regeneração é baseada na alta quantidade de
frutos produzidos, do tipo “banco de plântulas” (entre 8.000 e 10.000
sementes/ano), comumente dispersos por animais (REIS et al, 2000). 
 

Figura 2 - A Juçara na mata.
Foto: João de Deus Medeiros
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    Ela ocorre em diferentes
classes de solo, em solos
pobres em fósforo, cálcio,
potássio e magnésio. Mas
prefere substratos ácidos e
ricos em matéria orgânica
(FAVRETO, 2010).
.  

     Prefere  ambiente  quente  
(média anual entre 17°C a
26°C), úmido (precipitação
média anual entre 1000 mm
a 2200 mm, crescendo
melhor em  pluviosidade
acima de 1500 mm) e com
umidade relativa do ar entre
71 e 91% (Carvalho, 1993).



    A Juçara pode produzir 2 cachos por ano.  Cada um, pesa 4,45Kg em
média e cada semente, pesa em torno de 1 grama. A palmeira pode
ser produtiva ao longo de 30 anos (CORBELLINI, 2009; TAVARES, 2017).
Os frutos, devem ser beneficiados logo após a coleta para
aproveitamento da polpa, pois são altamente pereciveis. As sementes
apresentam dormência³ (GONZÀLES & TORRES, 2003). 
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Quadro 1 - Aspectos morfológicos da Juçara

A B C

FED

A - Aspecto da palmeira; B - Detalhe da base da folha; C - Inflorescência;
D - Infrutescência; E - Frutos; F- Semente

_________________________________________________
3 - impedimento do processo inicial de germinação causado por fatores mecânicos, químicos e/ou fisiológicos 
 



2.1 Onde vive a Juçara ?
   A Juçara é típica da Mata Atlântica, ao longo do litoral brasileiro,
desde Pernambuco até o Rio Grande do Sul e em “áreas
descontínuas” ou “encraves” onde predominam condições de alta
umidade pelo interior do Brasil (BRAHM, 2008). Ocorre também no
nordeste da Argentina e sudeste do Paraguai (figura 3). 
 

  No estado do Rio de Janeiro ela possuía originalmente,  ampla
distribuição em planícies aluviais, em vales e encostas, tendo em
média 500 indivíduos maiores que 1,3 metro por hectare (LORENZI,
1992; REIS, 1995). 
 

   A extração predatória do palmito (da gema  da palmeira), muito
apreciado na culinária e o  desmatamento intenso  da Mata  Atlântica,  
 

Figura 3 - Distribuição da Juçara
Fonte: CNCFLORA (2012)
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reduziu a ocorrência
da Juçara a encostas
de difícil acesso na
Serra do Mar, em
reservas públicas e
privadas  ou em
áreas impróprias à
agricultura,  .
 

    Por ser capaz de
fornecer diversos
produtos de valor
comercial, ela é hoje
cultivada no Brasil
em vários municípios
(ANAMA, 2005). 
 



2.2 Por que reintroduzir a Juçara ?
    A exploração predatória da Juçara para extração do palmito fez
com que ela fosse incluída na Lista Oficial de Espécies da Flora
Brasileira ameaçada de Extinção (MAMEDE et al., 2007; MMA, 2008). 

Figura 4 - Relações interespecíficas da
Juçara. Fonte: YAMAMOTO ( s/d)

Importância ecológica:
 
 

     As flores fornecem néctar e pólen a muitos polinizadores. Os frutos são
apreciados por aves como jacu, tucano, jacutinga, sabiá, mutuns,
arapongas, papagaios, maritacas, bem-te-vis, diversos mamíferos como
marsupiais, morcegos, roedores e primatas (GALETTI & ALEIXO, 1998).
 

     Em particular no inverno, quando há menor oferta de alimento, ela
produz muitos frutos e propicia condições atrativas à fauna, com intensa
colonização por dispersores e polinizadores (CASTRO, 2003; GUIMARÃES
& Rosa,  2017). Assim, há um maior fluxo genético entre espécies, que
contribui para a recuperação de  áreas degradadas  e,  assim, manter a
biodiversidade (figura 4).

Importância econômica:
 
 
 

     A espécie é propícia em
estratégias de preservação. O
seu uso sustentável é
promissor, tanto na obtenção
de polpa, de sabor e valor
nutricional semelhante ao do
Açaí ou pelas sementes como
subproduto, que podem ser
usados na produção de
mudas. para enriquecimento
florestal.
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2.3 Coleta dos frutos
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Ponto de Maturação:
 

    Os frutos completamente maduros e o ponto de fixação na
infrutescência tem cor negro-violácea  (GUIMARÃES & ROSAS, 2017).

Materiais e Cuidados necessários:
 

> Escalada, com uso de pecunha  ( corda trançada com fibras de árvore para escalar), 
>  Varas  de  bambú  com  podão  ou  foice  acoplados  na  ponta,  aros  de  alumínio  com  sacos  plásticos; ;
> Varas combinadas com faca,  serrinha , foice ou  podão  (SMA/SP,  2007).

 

     O coletor deve usar cintos de segura para evitar quedas,  proteger pés e
mãos com calçados e luvas, e usar bainha para facão.

2.4 Tratamento das sementes
Beneficiamento:

 

    Para uma despolpa eficiente, aplicar 3 banhos nas sementes:  15
minutos em água clorada a 2 ppm (4 ml de água sanitária a 2,5% para 50
l de água potável);  15 minutos com água clorada a 1  ppm;  15 minutos
com água sem cloro (MARTINS, 2009). Os frutos devem ser esfregados
em peneira para retirar a polpa (GUIMARÃES  &  ROSAS, 2017).
 

    

Secagem:
 

     À sombra, ventilado por cerca de 3 dias. (EMBRAPA, 2006)

Armazenamento:
 

     As sementes da Juçara são recalcitrantes (sensíveis à desidratação) e  não
podem ser mantidas em bandejas ou em germinadores expostas ao ar. Elas
devem  ser guardadas em embalagens plásticas, à temperaturas de 3 a 20ºC .
Conforme o lote e a temperatura, a taxa de germinação fica acima de 50%.

Viabilidade:
 

       As sementes perdem a viabilidade 56 dias após a coleta,, mesmo embaladas em
sacos de plástico com palha de arroz carbonizada, umedecidas e mantidas à
temperatura ambiente (IPEF, 2006). 
 

      A faixa crítica de teor de água está entre 39 e 46% e o teor letal entre 16 e 21%. Por isso,
elas devem ser plantada o mais breve possível. Padrões diferentes deste podem ter
relação com o habitat de origem, diversidade genética ou ponto de maturidade no
momento da colheita (NODARI, 1998,  2000; PUPO,  2007).



2.5 Produção de mudas

Figuras 5 e 6: Produção de composto orgânico junto ao LAHVI/UFF 
Fonte: Arquivo LAHVI

Preparo de substrato:
 

     Seja na germinação ou no plantio de mudas em viveiro, a Juçara
aceita substratos diversos:
 

> areia (para germinação)
> argila + composto orgânico (1:1, 1:2);
> componentes orgânicos inertes (casca de arroz carbonizada, fibra de coco);
> componente mineral (terra de subsolo retirada a 30 cm de profundidade);
> componentes orgânicos biologicamente ativos (composto orgânico,
esterco de gado curtido e húmus de minhoca).

Preparo de embalagens:
 

12
A  sacos plásticos B: garrafa pet; C: tubetes; D: caixas de leite; E: garrafas de suco
Fonte: Arquivo LAHVI

Quadro 2 - Tipos de embalagens
A B E

C D



Germinação:
 

     Para a germinação, é preciso quebrar a dormência da semente, o que
pode ser feito mantendo-a em ambiente úmido por certo tempo para
absorver água (embeber) e mobilizar os nutrientes armazenados.
 

     É importante verificar se a semente é viável. Um teste rápido pode ser
feito colocando as sementes em água. As que boiarem devem ser retiradas.
 

     No LAHVI, um resultado bem sucedido foi  imersão em água por 12 a 48
horas antes da semeadura. O mais eficiente, foi colocar  a semente
embebida (estratificação) em sacos de ráfia fechados, ao ar livre, à meia
sombra. Assim, a germinação ocorreu em 30 dias, ao contrário do que
informa a literatura, em torno de 90 dias (COLETIVO CATARSE, 2005; ANAMA,
2005).

Figuras 12, 13 e 14: sementes germinadas
Fonte: Arquivo LAHVI

Desenvolvimento de mudas em viveiro
 
 

   O nível de luminosidade e a umidade do solo são os principais
fatores que limitam o crescimento da planta (MARTO, 2009).
 

   A espécie necessita de sombra na fase inicial de desenvolvimento, podendo
o sombreamento ser eliminado gradativamente, deixando as plantas a pleno
sol por volta do terceiro ano de plantio (MARTINS; SOUZA, 2009).
 

    As plântulas devem ser colocadas nas embalagens de garrafas pet em
torno de 45 dias após germinarem, conforme experimentos no LAHVI.
 

   A palmeira leva em torno de 1 a 1,5 anos para atingir o tamanho
ideal para o plantio (MARTO, BARRICHELO & MÜLLER, 2007).
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_________________________________________________
 4- Aparecimento da radícula.
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2.7 Dispersão de sementes

Figura 14 – Linhas de drenagem PARNIT. Fonte: SMARHS (2018)

    Um dos objetivos do Projeto é reintroduzir a palmeira juçara na paisagem
do Morro da Viração, a partir da dispersão de sementes  em  uma faixa de
30 m nas linhas de drenagem e alternando o plantio de mudas em
diferentes localidades do Parque da Cidade de Niterói.
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2.6 Dispersão de sementes

Figura 14 – Linhas de drenagem PARNIT. Fonte: SMARHS (2018)

    Um dos objetivos do Projeto é reintroduzir a palmeira juçara na paisagem
do Morro da Viração, a partir da dispersão de sementes  em  uma faixa de
30 m nas linhas de drenagem e alternando o plantio de mudas em
diferentes localidades do Parque da Cidade de Niterói.

Lançamento de sementes (Passo a Passo)

Coloque os Equipamentos
de Proteção Individual - EPI

Dirija-se ao monitor. Você receberá dele
um balde com sementes. Caminhe nas
trilhas ao longo das linhas de drenagem
definidas pela equipe. Com a mão, pegue  
um punhado de sementes e jogue a anço
nas áreas de sobbre as linhas de
drenagem indicadas  a uma distância de
3 metros de distância  arilhaso longo das
te será indicado o ponto de dispersão

Posicione-se no ponto indicado e caminhe ao
longo da linha de drenagem. Disperse as
sementes, duas a duas, a aproximadamente um
metros de distância entre elas.

Retorne ao monitor para
reabastacer ou devolver o saco

  1
  2

  3  4



   Regularmente serão feitas visitas ao local para acompanhar o
desenvolvimento das mudas, observando-se a presença de plantas
invasoras sobre elas, impedindo o seu crescimento. Essa atividade será
realizada em momento oportuno a ser indicado pela SMARHS e você
poderá ser convidado a participar.

2.8 Manutenção e monitoramento

Muito gratos por sua participação!
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2.7 Plantio
      A Juçara deve ser plantada à meia sombra, em solo fértil, enriquecido
com matéria orgânica e irrigado regularmente. Gosta de ambientes
permanentemente úmidos e quentes, mas é capaz de tolerar períodos
curtos de estiagem, geadas e encharcamentos. As plantas jovens (até 3
anos) não toleram sombreamento total ou sol pleno.

Época de plantio:
 

Outubro-janeiro.

Método de plantio:
 

    Mudas com 8-12 meses após a semeadura (com um mínimo de quatro
folhas funcionais).
 

    É indicada a utilização de berços com aproximadamente 40 x 40 cm e
espaçamento de 2 x 2 m entre  mudas.
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