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RESUMO 

 O Palmito-juçara (Euterpe edulis) vem desaparecendo gradativamente por conta de sua exploração 

ilegal. A prática é exercida pelos “palmiteiros”, como são popularmente conhecidos, e causa diversos 

problemas. Além do risco de extinção do próprio juçara, a extração ilegal acarreta também o 

desaparecimento de espécies de animais que se alimentam do fruto do juçara, dentre elas destacam-se as 

aves Jacuaçu (Penelope obscura) e Jacutinga (Arrubia jacutinga), que também são consideradas as 

principais espécies dispersoras naturais da palmeira. Usando como pesquisa a região do Parque Estadual 

Carlos Botelho, em São Miguel Arcanjo - SP, devido à falta de fiscalização intensiva na região, os 

exploradores ilegais causam não somente os problemas já citados acima, como também insegurança à 

população dos arredores ao local de extração por serem conhecidos como indivíduos portadores de armas 

de fogo. O produto oriundo da extração ilegal também pode trazer riscos à saúde, pois pode ter sido 

produzido de maneira pouco higiênica, sendo contaminado durante seu preparo ou armazenamento. Seu 

consumo pode causar graves intoxicações e doenças, como o Botulismo. 

 

ABSTRACT 

The Palmito-juçara (Euterpe edulis) has gradually disappeared due to its illegal exploitation. The practice 

is exercised by the "palmiteiros" as they are popularly known, and causes various problems. In addition to 

the risk of extinction of the Juçara itself, the illegal extraction also causes the disappearance of species of 

animals that feed on the Juçara fruit, among which are the Jacuaçu (Penelope obscura) and Jacutinga 

(Arrubia jacutinga) birds. considered the main natural dispersing species of the palm tree. Using a survey 

of the region of Carlos Botelho State Park, in São Miguel Arcanjo - SP, due to the lack of intensive 

inspection in the region, illegal explorers cause not only the problems already mentioned above, but also 

insecure the population from the surroundings to the extraction site , since it is very common to be 

individuals with firearms. The product from illegal extraction can also pose health risks, as it may have 

been produced in an unhygienic way, being contaminated during its preparation or storage. Its 

consumption can cause severe intoxications and diseases, such as botulism. 

 

1. INTRODUÇÃO 
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Desde o descobrimento do Brasil, a Mata Atlântica vem sendo devastada por 

vários interesses. Inicialmente foi a extração do Pau-Brasil (Caesalpinia echinata) e de 

madeiras nobres, em seguida os cultivos de cana-de-açúcar e de café paralelamente à 

extração vegetal, tanto para uso em construção quanto para a produção de carvão, e 

posteriormente a formação de pastos para a pecuária. Tudo isso fez com que muitos 

vegetais nativos desaparecessem, sem que qualquer estudo tenha sido realizado a 

respeito. Além disso, durante esse período muitos animais foram extintos. 

Sentindo esse impacto, o Palmito Juçara (Euterpe edulis), uma espécie antes 

bastante abrangente na Mata Atlântica, vem desaparecendo gradativamente por conta de 

sua exploração ilegal. Os “palmiteiros”, como são conhecidos os que realizam tal 

prática, além de acarretarem o perigo da extinção do Juçara, vem causando outros 

diversos problemas como o também risco de desaparecimento de inúmeras espécies de 

animais que se alimentam do fruto do Juçara – o qual tem florescimento e frutificação 

duas vezes ao ano, períodos onde outras espécies frutíferas estão inativas, sendo até 

mesmo única fonte de alimento disponível – como o Jacuaçu (Penelope obscura) e a 

Jacutinga (Arrubia jacutinga), que por sinal são as principais espécies dispersoras 

naturais do Juçara. Essas espécies também são caçadas pelos palmiteiros para sua 

alimentação enquanto realizam a prática da extração do palmito. 

Segundo o doutor Mauro Galetti, do departamento de ecologia da UNESP em Rio 

Claro, 80% dos frutos presentes na região são derivados das Palmeiras Juçaras. 

Semelhantes ao Açaí, os frutos alimentam os animais que, por sua vez, espalham as 

sementes da espécie, fechando o ciclo ecológico. Nos locais onde a espécie foi 

exterminada, muitos animais migraram, como o Tucano, ou até mesmo desapareceram, 

como o Jacuaçu e a Jacutinga.  

 

1.1. OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho é mostrar a importância da preservação da Mata 

Atlântica como um todo, tendo como exemplo a correlação entre o Palmito Juçara 

(Euterpe edulis) com espécies animais como o Jacuaçu (Penelope obscura) e a 
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Jacutinga (Arrubia jacutinga), onde o fruto do Juçara, principal fonte de alimento para 

essas espécies em determinadas épocas do ano, tem suas sementes dispersadas por 

diversas áreas pelas aves através de suas fezes.  

Quando esse equilíbrio natural ave-planta é violado (pela extração ilegal do 

Palmito e a caça predatória do Jacu e da Jacutinga), desencadeia-se uma série de 

consequências, como mostra o atual perigo de extinção das espécies envolvidas – a 

morte da planta e seu dispersor natural – a escassez de alimento para inúmeras espécies 

da fauna da Mata Atlântica e também os perigos envolvidos na extração ilegal, como o 

Botulismo, uma das principais doenças causadas pelo consumo do palmito preparado 

sem os devidos cuidados e higienização.  

 

1.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

1.2.1 MATA ATLÂNTICA  

 

A Mata Atlântica é composta por formações florestais, restingas, manguezais e 

campos de altitude que tomam 17 estados do Brasil e fazem da Mata Atlântica um 

patrimônio nacional, como estabelece a Constituição Federal. Com uma área de 

aproximadamente 1,300.000 km², o bioma tem uma importância vital para os 

aproximadamente 120 milhões de brasileiros que vivem em seus domínios, onde são 

gerados cerca de 70% do PIB brasileiro. 

 A principal parte dos remanescentes da vegetação nativa ainda se mostra 

vulnerável às ações humanas, onde a inconsciência e a predação acompanham a 

história do bioma desde a chegada dos primeiros navios portugueses ao país. A 

agressão humana, como a extração de plantas e madeiras, tem causado perigosas ações 

na biota e consideráveis perturbações ambientais. Vivem no ecossistema cerca de 20 

mil espécies vegetais, 261 espécies de mamíferos, 200 de répteis, 370 de anfíbios, 350 

de peixes e 849 espécies de aves (ICMBio 2007). 



 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1 Maio, 2020. 

 

 

Figura 1: Bioma Mata Atlântica (Foto: Ricardo Maia) 

 

Originalmente, 15% do território brasileiro era coberto por esta mata, mas, 

atualmente, restam apenas 7,3% da área original (MMA, 2015)  

Para se ter uma noção do grau de devastação atual, os dados do Atlas dos 

Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, da ONG Fundação SOS Mata Atlântica e 

o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), mostram que a Mata Atlântica 

perdeu uma área de mais de 300 km² de floresta em 2 anos, sendo que a maior parte do 

desmatamento ocorreu no estado de Minas Gerais. 

  1500      Atualmente 
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Figura 2: Representação da Mata Atlântica no território nacional, no ano do descobrimento do 

Brasil e nos dias atuais.  Imagem: Internet. 

 

1.2.2 PALMITO JUÇARA (Euterpe edulis)  

 

A Palmeira Juçara é uma árvore da família Arecaceae, de porte médio para grande, 

que pode atingir entre 8 e 15 metros de altura e 15 centímetros de diâmetro. A sua 

floração é branca e em cacho. Quando maduros, os frutos são negros e a semente, única, 

é envolta por polpa fibrosa comestível. Amadurecem por todo o outono e inverno, sendo 

de grande importância para a alimentação de diversos animais, que vão de tucanos, 

sabiás e periquitos a maritacas, jacus, tatus, capivaras, antas, entre outros. Por frutificar 

no inverno, período em que a maioria das outras árvores está sob estresse hídrico devido 

ao período seco, o palmito juçara torna-se fundamental à manutenção desses bichos. 

Serve de alimento também para o homem, já que suas palmeiras fornecem frutos, 

açúcar, óleo, cera, fibras, material para construções rústicas, matéria-prima para a 

produção de celulose, entre outras aplicações (MMA, 2015) 
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Figura 3: Palmito Juçara, fruto – Sede do PECB (Foto: Daniele Moreno) 

 

1.2.3 A EXTRAÇÃO ILEGAL DO PALMITO 

 

O Juçara ocorria de maneira expressiva e dominante por toda a Mata Atlântica, 

entretanto, sua exploração predatória pelo palmito tornou-o quase extinto em várias 

regiões. A sua maior ameaça é o palmiteiro ilegal, que derruba as árvores de maneira 

clandestina, sem nenhum tipo de regulamentação. O Palmito ilegal recebe uma 

embalagem falsificada e depois é vendido para restaurantes e mercados ou, até mesmo, 

diretamente para as pessoas, ameaçando a saúde dos consumidores, já que desde a sua 

extração até o preparo não há nenhum tipo de cuidado ou higiene.  

“O problema da extração ilegal do palmito vai muito além do perigo de extinção 

da própria espécie, já que uma palmeira derrubada implica também em tirar o alimento 

da boca de 40 espécies de mamíferos e aves.” (MMA, 2015) 

Apesar de “protegidas” nos parques, em unidades de conservação e em áreas 

privadas, as Palmeiras são alvo da ação criminosa dos palmiteiros, já que a polícia não 

atua nestes locais e o número de guardas florestais não é suficiente para fiscalizar essas 
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áreas e deter os agressores. Devido a essa falta de fiscalização intensiva, os 

exploradores ilegais agem com certa liberdade em diversos locais. Soma-se a isso, o 

fato de, em geral, serem considerados indivíduos perigosos para quem tenta confrontá-

los. Portanto, eles passam uma imagem de insegurança para quem protege esses lugares 

e até mesmo para moradores próximos às áreas de extração. 

A atividade é ilegal e passível de punição penal. A extração do Palmito é uma 

prática que traz prejuízos ao meio ambiente como um todo e ameaça a preservação da 

espécie em si, como também de todas as espécies da fauna que se alimentam dela. De 

acordo com a Lei 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais, a pena para quem é pego 

extraindo o Palmito Juçara é de três meses a um ano de detenção e multa de R$ 100 a 

R$ 300 por cada árvore derrubada; e para quem estiver transportando o palmito, a pena 

é de 6 meses a 1 ano de detenção, além de multa no valor R$ 300,00 por quilo de 

palmito. Se a atuação for em uma Área de Preservação Permanente (APP), a pena é 

ainda maior, podendo chegar a 3 anos. 

 

1.2.4 BOTULISMO 

 

O risco à saúde de quem consome o palmito juçara oriundo da extração ilegal é 

outro problema enfrentado. O Botulismo trata-se de uma intoxicação alimentar, causada 

pela bactéria Clostridium botulinum, encontrada no solo, água não tratada e em 

alimentos contaminados em condições precárias de higiene, principalmente na 

preparação e posteriormente na conservação desses alimentos. Segundo o Ministério da 

Saúde, essa intoxicação ocorre por ingestão de toxinas presentes em alimentos em 

conserva que foram contaminados durante o preparo de forma indevida - tais alimentos 

mais comumente envolvidos são as conservas vegetais, principalmente as de palmito 

ilegal.  

Após a ingestão do alimento contaminado, os esporos do Clostridium liberam 

toxinas no intestino. A maior periculosidade está na contaminação de crianças, 

cuja gravidade vai desde problemas gastrintestinais contornáveis até episódios 

de síndrome da morte súbita. 
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Dados do Ministério da Saúde, em um levantamento realizado de 1999 a 2008, 

mostram que mais de 117 mil pessoas apresentaram Botulismo. Destes, 64 morreram 

pela doença. 

 

Sintomas e Tratamento 

Conforme o Ministério da Saúde, os sintomas mais comuns de uma pessoa com 

Botulismo são: boca seca, tontura, queda da pálpebra e sensibilidade à luz com 

distúrbios na visão. A infecção afeta também o sistema urinário, causando dificuldade 

para urinar. Quando a pessoa infectada entrou em contato com muitos esporos da C. 

botulinum também poderá sentir dificuldade de locomoção e na fala, com os músculos 

do corpo parcialmente paralisados. Nesses casos o risco de morte é maior. 

Após o diagnóstico da doença, o tratamento dever ser iniciado imediatamente 

com a internação do paciente, onde será injetado soro antibotulínico. A prescrição de 

antibióticos nesse caso não é indicada, pois a bactéria causadora da infecção apresenta 

maior resistência ao uso deles, conforme orientações do Ministério da Saúde. 

1.2.5 O JACUAÇU E A JACUTINGA 

 

O Jacuaçu (Penelope obscura) e a Jacutinga (Arrubia jacutinga) são 

aves galiformes, da família dos cracídeos, que ocorre exclusivamente no continente 

americano, sendo então, de ocorrência neotropical. Possuem tamanho avantajado, 

medindo 68 a 75 centímetros e pesando 1.000 a 1.500 gramas (SIGRIST, T., 2009) 

“São predominantemente frugívoros, e nisto altamente especializados, embora se 

alimentem também de folhas, brotos, grãos e insetos. Defecam as sementes intactas” 

Sigrist (2009) 

Ambas são espécies ameaçadas de extinção e vêm desaparecendo gradativamente 

das matas onde eram facilmente encontradas, com maior grau de periculosidade à 

Jacutinga. Dados do site ornithos.com.br revelam que a espécie já foi extinta em 

diversos locais de sua ocorrência original, onde a sua população total é estimada em 

cerca de 2 mil indivíduos. “Como nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e sul da 
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Bahia. Em Itatiaia (RJ), por exemplo, foi vista pela última vez em 1978; na Serra dos 

Órgãos (RJ) em 1980. Há, no entanto, um projeto em andamento de reintrodução da 

espécie na Serra dos Órgãos e região”, informa o site. 

 

Figura 4: Jacuaçu: O macho possui a íris vermelha, ao contrário da fêmea que possui a íris 

castanha. (Foto: Eros Amaral) 

 

 

Figura 5: Jacutinga (Foto: Jorge Bruno Nacinovic) 
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As principais populações brasileiras de ambas as espécies se encontram no 

contínuo florestal formado pelos Parques Estaduais: Intervales, Carlos Botelho e Alto 

Ribeira (PETAR), em São Paulo.  

 

Figura 6: Distribuição Geográfica – Jacuaçu e Jacutinga. Fonte: IBGE 

 

 

1.2.6 A INTERAÇÃO AVE-PLANTA E O RISCO MÚTUO DE EXTINÇÃO 

 

A alimentação de espécies como o Jacu e a Jacutinga ocorre principalmente dos 

frutos da palmeira-juçara, cujo período de frutificação acontece de abril a junho. Por 
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frutificar no inverno, período em que a maioria das outras árvores está sob estresse 

hídrico, o fruto da juçara também serve de alimento para diversos animais. (Sigrist 

2009). 

Segundo Pedro Brancalion, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz 

(Esalq) da USP, em Piracicaba, se grandes dispersores como as espécies do gênero 

Penelope e Arrubia (antes do gênero Pipile) somem das matas, sobram apenas as aves e 

animais de menor porte, que não conseguem dispersar plantas com sementes grandes, 

como o juçara. “Na falta desses animais, as sementes das plantas que dependem de 

animais dispersores se concentram próximas à planta mãe, prejudicando a regeneração 

da espécie”. Com isso, há uma interação ave-planta, o desaparecimento da juçara traz 

consequências negativas para essas aves, causando falta de alimento, e sem elas, a 

palmeira fica sem seus principais dispersores naturais. 

Da palmeira-juçara se extrai um palmito considerado de excelente qualidade, 

porém, a retirada do palmito implica na morte da palmeira. A sua exploração ilegal 

levou a espécie ao risco de extinção. Assim, além da falta de alimento para o Jacu e a 

Jacutinga, por consequência dessa extração do palmito, os exploradores ilegais 

conhecidos por “palmiteiros” caçam essas aves (que se encontram próximos às 

palmeiras) para sua própria alimentação durante o período que ficam embrenhados na 

mata. Com isso, os palmiteiros causam em sua prática ilegal duas situações para o meio 

ambiente: a extinção da palmeira-juçara e dos seus principais dispersores de sementes. 

 

1.2.7 O PARQUE 

 

O Parque Estadual Carlos Botelho, em São Miguel Arcanjo – SP, foi criado em 

1982 com a finalidade de assegurar a proteção à fauna e à flora local, bem como suas 

belezas naturais. É caracterizado por ser uma Unidade de Conservação de proteção 

integral, onde suas principais atividades são voltadas para fins educacionais e 

científicos, recebendo estudantes e pesquisadores das mais diversas áreas e localidades. 

Compõe o contínuo ecológico de Paranapiacaba, composto pelos Parques Estaduais: 

Carlos Botelho, Intervales e Turístico Alto Ribeira (PETAR), Nascentes do 

Paranapanema e pela Estação Ecológica de Xitué. Apresenta grande número de espécies 
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endêmicas, proporcionando meio e incentivos para atividades de pesquisa científica e 

monitoramento ambiental (Fundação Florestal) 

Com uma área total de 37.644,36 hectares, em sua vasta biodiversidade existem ao 

todo 1.234 espécies de plantas, 62 espécies de mamíferos, 31 espécies de répteis, 70 

espécies de anfíbios e 56 espécies de peixes. As espécies de insetos ainda permanecem 

em estudo. (Arquivo PECB) 

O parque é um dos corredores ecológicos conectores de remanescentes de Mata 

Atlântica mais significativos do Brasil, e por isso recebeu o título de Sítio do Patrimônio 

Mundial da Humanidade. (UNESCO, 1998) 

O PECB abriga a maior população de Muriquis, também chamado como Mono 

Carvoeiro (Brachyteles arachnoides), o maior primata das Américas e também o animal 

símbolo do parque. ”É também nesse Parque que se encontra uma das mais 

significativas populações de jacutinga, ave que vive exclusivamente em matas de serra e 

que se alimenta, principalmente, de sementes do palmito juçara.” (Fundação Florestal) 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este estudo foi realizado nas mediações do Parque Estadual Carlos Botelho, em 

São Miguel Arcanjo - SP, no período de 1 (um) ano, no qual foi feito levantamento 

de dados da Polícia Ambiental sobre o registro das atividades de exploração ilegal do 

palmito-juçara (na região de São Miguel Arcanjo até Sete Barras - SP), bem como as 

apreensões de cargas de palmito ilegal extraído da mata local. 

Também foram ouvidos moradores da região e alguns funcionários do parque, 

que não quiseram que seus nomes fossem publicados nesse trabalho. 

Com os resultados obtidos, foram feitas comparações com presença ou não das 

espécies de aves: Jacuaçu (Penelope obscura) e a Jacutinga (Arrubia jacutinga), em 

função da existência da palmeira-juçara no local avaliado. Foram comparadas as 

regiões da sede do parque, no bairro Abaitinga, em São Miguel Arcanjo, com a outra 

extremidade da estrada-parque que o atravessa, na cidade de Sete Barras. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Os dados fornecidos pela Polícia Ambiental não distinguem apenas o perímetro 

do Parque Carlos Botelho, mas abrangem as áreas próximas ao parque como um todo, 

como o município de Sete Barras e também Juquiá. 

 

Figura 7: Apreensões de palmito ilegal nos arredores do PECB. Fonte: CPAmp 

A tabela acima foi disponibilizada pelo PM Luiz Fernando de Souza, que 

trabalha no setor de estatísticas da Polícia Ambiental, CPAmb, no Horto Florestal, em 

São Paulo, e corresponde às apreensões computadas nos anos de 2017 e 2018.  

Analisando esses dados, o maior número de apreensões foi no Município de 

Sete Barras, totalizando 8 (oito) ocorrências, e no município de Juquiá, 2 (duas 

ocorrências - ambas num período de 2 (dois) anos.  

Já com os dados registrados pelo próprio Parque Carlos Botelho, verifica-se 

que na região da Sede, local próximo a uma base de fiscalização que se encontra a 

cerca de 1 km (um quilometro) da sede administrativa, não houve casos de extração 

ilegal do palmito-juçara, havendo apenas 1 (um) caso de apreensão de carga com 

palmito ilegal, porém, oriunda da região sul do parque (região de Sete Barras). 

  No Núcleo Sete Barras, na outra ponta do PECB, houve apenas um registro de 

atividade dos palmiteiros, juntamente com apreensão de mercadoria ilegal. A região 

usufrui de uma base de fiscalização na sede, mas é considerada pela administração do 

parque como insuficiente para toda a área. 

 A diferença de ambas as situações revela que onde não há fiscalização 

suficiente, a ação ilegal da extração do palmito ocorre de maneira “livre”. Segundo 

moradores da região e os funcionários do parque, os palmiteiros agem com liberdade 

na região onde não há fiscalização suficiente da polícia ambiental, e além de 
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exercerem a atividade ilegal, lhes geram desconforto e medo, pois são considerados 

por eles indivíduos perigosos, portadores de armas e que não hesitariam usá-las contra 

quem os denunciar.  

 Diante dessas informações e fazendo análise da mata disponível nessas regiões 

distintas do parque, é possível afirmar que onde há fiscalização (na Sede e próximo ao 

Núcleo Sete Barras), não há índices significativos de exploração ilegal, sendo assim, 

há total preservação da palmeira-juçara na mata, podendo ser facilmente observada por 

todos que visitam o parque. Há também grande número de espécimes de Jacu e 

Jacutinga no local, podendo ser facilmente avistadas e fotografadas, assim como 

diversas brotações de palmeira-juçara pelos arredores. Percorrendo apenas trilhas da 

sede, como a trilha da canela e a trilha da represa, por exemplo, que são abertas à 

visitação, já se observa a vasta quantidade de palmeiras-juçara presentes no percurso, 

assim como também é muito fácil encontrar várias espécies de aves, principalmente o 

jacu. Há então um equilíbrio ave-planta, onde a ave encontra alimento, e a planta tem 

sua dispersão natural garantida. 

 Na parte central do PECB, bem como fora da reserva (Sete Barras), a palmeira-

juçara já está praticamente extinta. Percorrendo pequenas trilhas pela mata, já se nota 

uma falta na paisagem se comparado com a sede: não há palmeiras para onde quer que 

se olhe, nem mesmo brotos. Outra raridade de se encontrar é algum Jacuaçu ou 

Jacutinga na região, essas aves desapareceram completamente do local. Pesquisadores, 

moradores da região e funcionários do parque dizem que ainda há palmito juçara no 

local, porém em áreas de mais difícil acesso. Contudo, é nesses locais que os 

palmiteiros agem com liberdade e é apenas uma questão de tempo para a espécie 

desaparecer da região. 

 

4 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho revela uma pequena parte da situação real do extrativismo ilegal da 

Palmeira-juçara na Mata Atlântica, onde se utilizou como parâmetro para pesquisa uma 

parte importante do que ainda pode-se chamar de “mata preservada”, que é o Parque 

Estadual Carlos Botelho, localizado no Município de São Miguel Arcanjo-SP. O Parque 
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faz parte de um grande corredor ecológico interligado com outros parques, como o 

Intervales e o PETAR, por exemplo. 

Para a pesquisa, foram usados dados coletados durante o período de 1 (um) ano 

no Parque, nos anos de 2016 e 2017, e também dados posteriores juntamente à Polícia 

Ambiental, nos anos de 2017 e 2018. Também foram ouvidos funcionários do parque e 

moradores da região próxima à reserva. 

Com todas as informações coletadas, a conclusão a que se chega é que a falta de 

fiscalização adequada nas áreas de proteção ou fora delas acarreta cada vez mais o risco 

de extinção de 3 (três) espécimes interligadas entre si e antes muito comuns na flora e 

fauna da Mata Atlântica, que são o Palmito-juçara (Euterpe edulis), O Jacuaçu 

(Penelope obscura) e a Jacutinga (Arrubia jacutinga). Nas áreas onde há fiscalização, as 

espécies encontram-se ainda preservadas, porém, fora dessas áreas, há lugares em que 

ambas já praticamente desapareceram. 
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