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figura 22 – Distribuição do tamanho populacional médio ao longo do tempo para diversos cenários obtido 
no teste de sensibilidade. ST = Teste de sensibilidade.

duos ao ano e taxa de mortalidade de 35% na 
faixa etária de 0 a 1 ano. mesmo assim, estes 
cenários apresentaram crescimento populacio-
nal, tendo seus tamanhos populacionais limita-
dos pela capacidade de suporte, como se pode 
ver na figura 22.
 os parâmetros para os quais a popu-
lação se mostrou mais sensível (remoção, 
mortalidade na faixa etária de 0 a 1 ano e 
porcentagem de fêmeas reprodutivas) de-
vem ser foco de estudo em campo, pois 
apresentam maior potencial de interferên-
cia na dinâmica populacional dentre todos 
os parâmetros testados. no entanto, é im-
portante salientar que todas as populações 
simuladas apresentaram crescimento posi-
tivo e apenas um cenário apresentou pro-
babilidade de extinção importante em 100 
anos (PE= 5%). Todas as populações simula-
das parecem ter seu tamanho populacional 
limitado pela capacidade de carga.

4. reComendações baseadas 
na aVp

 A capacidade de suporte parece ser o 
principal fator limitante para a conservação da 
espécie, devendo ser melhor estudada para 

elaborar estratégias de conservação in situ. A 
disponibilidade de cavidades para nidifica-
ção, sítios de dormitório, ecologia alimentar 
e área de vida, são alguns dos aspectos que 
estão relacionados à capacidade de suporte e 
precisam ser melhor compreendidos.
 A remoção de indivíduos na intensidade 
que se acredita ocorrer atualmente não parece 
ser um impacto determinante para a viabilida-
de desta população. no entanto, aumentando 
a intensidade desta pressão (100 aves por ano), 
a viabilidade desta população pode ser com-
prometida. Sendo assim, este fator também 
deve ser bem compreendido e monitorado 
para evitar um aumento em sua intensidade. 
 A mortalidade nas distintas faixas etárias, 
com maior atenção à faixa de 0 a 1 ano, e a 
proporção de fêmeas reprodutivas, também 
devem ser foco de esforços de estudos, uma 
vez que a população simulada se mostrou ser 
sensível a estes parâmetros.
 o refinamento futuro do modelo para a 
realização de novas simulações, quando dados 
mais precisos sobre a espécie estiverem dispo-
níveis, é de grande importância para testar no-
vas alternativas de manejo a serem propostas, 
assim como para traçar prognósticos mais rea-
lísticos baseados em dados fidedignos à biolo-
gia da espécie.

1. introdução

 “O lucuriseiro existe quasi em toda 
a vasta extensão do município em bosques 
continuos, mais ou menos densos, onde 
a mão do homem ainda não o destruiu. É 
necessário reconhecer, que esta destruição 
é lenta, porém metódica e segura. O gado 
vaccum, pastando nas caatingas come fo-
lhas de palmeiras novas, não deixando que 
os licuriseiros novos progridam. Há logares 
pastados, onde, sob uma centena de pal-
meiras velhas, observa-se apenas uma ou 
duas novas. As inflorescências dos licurisei-
ros são devoradas pelo gado, quando em 
buso e quando abertas e mesmo fructiferas, 
ao alcance do animal, diminuindo assim 
nem só a frutificação como a possibilidade 
de reprodução. Por sua vez o porco quebra 
e come as sementes que estão no solo im-
pedindo o nascimento de novas palmeiras.
 Nos roçados, feitos pelos habitantes o 
licuriseiro morre em grande número devido 
ao fogo. As habitações do povo são cobertas 
com as folhas. Os licurisaes, quando perto 
das povoações, vivem sempre desfolhados, 
o que repercute no viço e na productibilida-
de da palmeira. Destroem-se licurisaes por 
vários modos. Entretanto, não se vê nenhum 
pé plantado, não obstante ser esta palmeira 
o principal sustentáculo da população. Nos 
logares menos freqüentados pelo homem, 
pode-se calcular, em media, de 500 a 1000 
licuriseiros, por hectare; e nos logares mais 
povoados, a media deve ser reduzida para 
cerca de 200 a 100 pés. Existem manchas 
perto das habitações, onde o licurizeiro é 
completamente destruído.”  (Bondar, 1939)

 o texto acima foi escrito há mais de 70 
anos, e descreveu, já naquela época, o dramáti-
co quadro de destruição dos licurizais baianos, 
especificamente no município de Santa Terezinha. 
Embora antigo, pode-se afirmar que é um texto 
atualíssimo, pois se observa o mesmo quadro, se-
não piorado, por toda a área de ocorrência desta 
palmeira nativa (noblick, 1986), inclusive na área 

de ocorrência da arara-azul-de-lear. Reverter as 
ameaças ao licuri, especialmente na área de ocor-
rência da arara-azul-de-lear, compatibilizando a 
garantia do suprimento alimentar dessa espécie 
ameaçada com o uso sustentável da palmeira nati-
va pelas populações humanas faz parte da estraté-
gia de conservação de ambas as espécies.
 Embora a palmeira licuri não seja ameaça-
da, sofre forte pressão em virtude de atividades hu-
manas, como o desmatamento, as queimadas, a 
mineração e a pecuária. A necessidade de realiza-
ção de pesquisas e de implementação de ações de 
conservação da palmeira foi apontada com prio-
ridade no Plano de manejo da arara-azul-de-lear 
(ibAmA, 2006), assim como foi objeto frequente 
de discussão em reuniões do comitê internacio-
nal para a conservação e manejo da arara.  com 
apoio da fundação loro Parque e do icmbio, o  
cEmAVE organizou uma oficina para discutir a 
proposta de um plano de conservação do licu-
ri na área de ocorrência da arara-azul-de-lear. o 
evento ocorreu nos dias 27 e 28 de maio de 2008, 
na sede do cEmAVE em cabedelo/Pb e reuniu 
especialistas da universidade federal da Paraíba 
(ufPb), universidade federal da bahia (ufbA), 
universidade Estadual de feira de Santana (uEfS), 
Serviço brasileiro de Apoio às micro e Pequenas 
Empresas (SEbRAE) e instituto federal de Educa-
ção, ciência e Tecnologia da bahia (ifbA), icmbio 
e ibAmA. Durante a oficina foram discutidas me-
didas de proteção e conservação da palmeira, con-
templando o aprimoramento da legislação, pro-
postas de manejo e uso sustentável, necessidades 
de pesquisa, educação ambiental e envolvimento 
das comunidades da região. como resultado da 
oficina surgiu o presente capítulo, que contempla 
uma compilação sobre o conhecimento acerca da 
palmeira, envolvendo aspectos botânicos, ecológi-
cos, agronômicos, legais e de potencialidades de 
uso. A inclusão da palmeira licuri no PAn arara-
-azul-de-lear tem como objetivo a conservação do 
licuri e seu uso de forma sustentável para garantir 
o suprimento alimentar para a arara-azul-de-lear 
em longo prazo, assim como a sobrevivência de 
populações tradicionais que têm no extrativismo 
de frutos e folhas da palmeira do licuri sua princi-
pal fonte de renda.

Capítulo 3 - liCuri na área de oCorrênCia da 
arara-azul-de-lear
Antônio Emanuel Barreto Alves de Sousa, Iara Cândido Crepaldi, Kleber Gomes de Oliveira, Antonio Eduardo 
Araujo Barbosa, Simone Fraga Tenório Pereira Linares, Diego Mendes Lima e Thiago Martins Bosh.
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2. botâniCa 

Iara Cândido Crepaldi
Kleber Gomes de Oliveira

 
2.1. taXonomia

Nome Científico: Syagrus coronata (mart.) becc.

Divisão: magnoliophyta

Classe: monocotyledoneae 

Ordem: Arecales

Família: Arecaceae

Subfamília: Arecoideae

Tribo: cocoeae

Subtribo: butiineae

Nome comum: licuri, ouricuri, aricuri, nicuri, 
coqueiro dicori, coqueiro cabeçudo, alicuri, 
baba-de-boi.

Fonte taxonômica: noblick, 1991

2.2. obserVações taXonômiCas
 As sinonímias listadas para S. coronata es-
tão em noblick (1986, 1991): Cocos coronata 
mart., 1826; Cocos coronata var. todari beccari,  
1887; Cocos botryophora var. ensifolia Drude, 
1881; Cocos quinquefaria barb. Rodr, 1900; e 
Glaziova treubiana beccari, 1910.
 licuri é o nome mais utilizado no semiá-
rido baiano, entretanto, outros nomes também 

designam a mesma espécie: ouricuri, aricuri, ni-
curi, coqueiro dicori, coqueiro cabeçudo, alicuri 
e baba-de-boi. bondar (1942) revisou a nomen-
clatura vulgar de S. coronata e propôs “licuri” 
como designação para S. coronata, restringindo 
o nome ouricuri para a palmeira amazônica 
Schellea martiana burret (Attalea excelsa mart.). 
Entretanto a confusão de nomes ainda persiste, 
inclusive na literatura científica mais atual, sen-
do que a designação ouricuri prevalece.

2.3. estado de ConserVação
 Embora a palmeira licuri não seja consi-
derada ameaçada de extinção, em 1996 a iucn 
já recomendava estudos ecológicos e biológicos 
que permitissem o manejo sustentável da pal-
meira e ações de conservação diante da cres-
cente pressão sofrida e erosão genética a qual 
esta espécie está submetida (Johnson, 1996).

2.4. bioloGia
 o licuri (figura 6) possui tronco ereto pro-
fundamente anelado, com 6-10 m de altura e 
20 cm de diâmetro. As folhas, geralmente em 
fileiras de cinco, ocorrem no ápice do tronco, 
formando uma “coroa foliar”, daí o epíteto es-
pecífico coronata. As bases dos pecíolos são 
persistentes (bondar, 1938; noblick, 1991). há 
emissão de uma folha por mês. A folha possui, 
em média, 186 pinas. o florescimento ocorre 
entre dezembro a março. A inflorescência tem 
um comprimento de 60,3 cm e leva dois meses 
para o seu desenvolvimento total (figura 23). os 
ramos basais tem 28,5 cm de comprimento e 
os apicais aproximadamente 7,2 cm de compri-

figura 23 – inflorescência do licuri. foto: Antonio Eduardo barbosa.

mento. As flores masculinas medem 15-17 mm 
de comprimento e são amarelas e as femininas 
medem 10-12mm de comprimento e tem colo-
ração esbranquiçada. As médias de número de 
flores masculinas e femininas são de 10587,8 e 
1327,2, respectivamente. os frutos são tipo dru-
pa com uma média de 1,9 cm de comprimento 
e 2,3 cm de diâmetro. levam cerca de dois me-
ses para amadurecerem e são amarelos quando 
maduros (figuras 24 e 25). um cacho de fruto 
tem em média 6,26 kg e possui 1070,3 frutos. A 
polpa do fruto tem aproximadamente 4,26 g e a 
amêndoa 0,66 g (crepaldi et al, 2006). frutifica 
o ano todo, mas apresenta um pico na frutifica-

ção entre junho e julho (crepaldi et al., 2006). 
Em estudos conduzidos em área de ocorrência 
da arara-azul-de-lear uma única palmeira pro-
duz em média 320 frutos, com picos de frutifi-
cação nos meses de janeiro e fevereiro e menor 
produtividade entre os meses de maio e agosto 
(barbosa et al., em preparação; Rocha 2009). 

2.5. distribuição
 A distribuição da espécie vai do norte 
de minas Gerais, porção oriental e central 
da bahia até o sul de Pernambuco, incluin-
do os estados de Sergipe e Alagoas (noblick, 
1991) (figura 26).

figura 24 –  infrutescência de licuri. foto: Kleber Gomes de oliveira.

figura 25 – (a)  infrutescência com frutos maduros; (b) Detalhe do fruto maduro. fotos: Kleber Gomes de oliveira.
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3. aspeCtos eColÓGiCos

Antonio Eduardo Araujo Barbosa
Diego Mendes Lima

 A capacidade adaptativa da palmeira li-
curi, assim como de algumas outras espécies de 
palmeiras, é resultado de aspectos estruturais e 
químicos selecionados na história evolutiva do 
grupo, que as tornam abundantes na paisagem 
tropical (mcsweeney, 1995). muito além do po-
tencial econômico, o licuri apresenta um impor-
tante papel ecológico ainda pouco estudado. Em 
termos de interações ecológicas, o licuri destaca-
-se por apresentar uma variedade de espécie a 
ele associadas. uma das principais e mais eviden-
tes interações ecológicas que o licuri estabelece é 
observada com a arara-azul-de-lear.

3.1. o liCuri e as espÉCies assoCiadas  
 Estudos a respeito da interação de 
vertebrados e palmeiras no brasil ainda são 
escassos, com exceção do palmito juçara (Euterpe 
edulis mart.) (Reis, 1995; Zimmermann, 1999; 
Galetti et al., 1999; Pizo e Simão, 2001; Pizo e 
Vieira, 2004), do jerivá (Syagrus romanzoffiana 
(cham.) Glassman) (fleury, 2003), e da espécie 
exótica dendezeiro (Elaeis guineensis Jacq.) (lima 
et al., 2007). Thum e costa (1999) apresentaram 
um levantamento da entomofauna visitante 
das inflorescências de Syagrus romanzoffiana 
(cham.) Glassman. Dentre os estudos realizados 
com o licurizeiro, destacam-se os relatos do 
comportamento alimentar da arara-azul-de-lear 
por brandt e machado (1990). 
 foram identificadas 14 espécies de verte-
brados, distribuídos entre répteis, aves e mamí-
feros, alimentando-se dos frutos da palmeira e 
cinco espécies de invertebrados associados (D. 
m. lima e A. E. A. barbosa, com. pess., 2011) 
(Tabela 8). De acordo com os diversos tipos de 
interação ecológica (Ricklefs, 2001), sugere-se 
que possam existir quatro tipos de interação dos 
organismos associados ao licurizeiro. os efeitos 
destas interações, na sua maioria, apresentam-
-se de modo positivo para a palmeira (Tabela 
8). no entanto, há necessidade de estudos mais 
aprofundados sobre o assunto.

3.1.1. epíFitas
 Três famílias de plantas associadas ao 
licurizeiro foram identificadas em campo (D. 
m. lima e A. E. A. barbosa, com. pess., 2011) 

(figura 27), apresentando um efeito “indiferente” 
na interação. é possível que as bromeliaceae, 
cactaceae, orchidaceae favoreçam a criação de 
micro-hábitat no qual vertebrados como iguanas 
[Iguana iguana (linnaeus, 1758)] (figura 28) e o 
arapaçu-de-cerrado [Lepidocolaptes angustirostris 
(Vieillot, 1818)] possam se beneficiar com a captura 
de pequenos invertebrados, que possivelmente 
sejam parasitas, a exemplo do Cariomela brunnea 
Thumberg, 1821 (chrysomelidae) e Homalinotus 
coriaceus, Gyllenhal, 1836 (curculionidae) ou 
que residem neste micro-hábitat.

3.1.2. abelHas
 os principais visitantes das inflorescên-
cias da palmeira são Apis mellifera (figura 29) 
e Trigona spinipes (figura 30) que são respon-
sáveis por 67,2% da polinização das flores 
(Rocha, 2009).

3.1.3. FormiGas
 observaram-se sementes de licuri nas 
proximidades de formigueiros do gênero Atta 
spp., o que sugere alguma interação entre es-
sas formigas e o licuri (D. m. lima, com. pess., 
2011). Assim, formigas do gênero Atta sp. são 
potenciais dispersores secundários das se-
mentes (figura 31). Segundo horvitz e beattie 
(1980), após a remoção da polpa, sementes 
podem permanecer dentro do formigueiro ou 
podem ser levadas para superfície e descarta-
das nas proximidades das entradas dos ninhos. 
com isso, formigas podem trazer uma série de 
benefícios às plantas, tais como: diminuição 
da predação de sementes e da competição de 
plântulas embaixo da planta-mãe, escape das 
sementes ao fogo e depósitos de sementes em 
solos enriquecidos em nutrientes e favoráveis a 
germinação (handel, 1978).

3.1.4. aVes
 As aves podem ser excelentes agentes 
dispersores, pois podem deslocar-se por gran-
des distâncias (Whittaker, 1989). no entanto, 
dentro de um grupo etologicamente tão diver-
sificado como o das aves, é de se esperar que, 
de acordo com o tipo de comportamento da 
ave, o comprimento corpóreo e as característi-
cas das sementes influenciam na eficiência dos 
dispersores (Argel de oliveira, 1998). 
 Em geral, a maior parte da movimentação 
de sementes pelas aves se dá após a ingestão, 
mas existem aquelas que contribuem para a 
dispersão primária das sementes com a retirada 

Família/Espécies
Interação Ecológica

Tipo de interação Efeito da interação

BROMELIACEAE “Inquilinos” Indiferente

CACTACEAE “Inquilinos” Indiferente

ORCHIDACEAE “Inquilinos” Indiferente

FORMICIDAE

     Atta sp. (Fabricius,1804) Mutualismo dispersor Positivo

MELIPONIMAE

    Trigona spinipes (Fabricius, 1793) Mutualismo dispersor Positivo

    Apis mellifera (Linnaeus, 1758) Mutualismo dispersor Positivo

CURCULIONIDAE   

    Cariomela brunnea Thumberg, 1821 Parasita Negativo

    Homalinotus coreaceus (Gyllenhal,1836) Parasita Negativo

TEIDAE

   Tupinambis teguixin (Linnaeus, 1758) Mutualismo dispersor Positivo

GEKKONIDAE Mutualismo defensivo Positivo

IGUANIDAE   

    Iguana iguana (Linnaeus, 1758) Mutualismo defensivo Positivo

PSITTACIDAE   

    Anodorhynchus leari Bonaparte, 1856 Predador Negativo

DENDROCOLAPTIDAE   

    Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 1818) Mutualismo defensivo Positivo

TYRANNIDAE   

   Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) Mutualismo dispersor Positivo

THRAUPIDAE   

   Saltator similis d’Orbigny e Lafresnaye, 1837 Mutualismo dispersor Positivo

   Tachyphonus rufus (Boddaert, 1783) Mutualismo dispersor Positivo

   Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) Mutualismo dispersor Positivo

   Tangara cayana (Linnaeus, 1766) Mutualismo dispersor Positivo

EMBERIZIDAE   

   Zonotrichia capensis (Statius Muller, 1776) Mutualismo dispersor Positivo

   Paroaria dominicana (Linnaeus, 1758) Mutualismo dispersor Positivo

ICTERIDAE

   Icterus cayanensis (Linnaeus, 1766) Mutualismo Positivo

   Icterus jamacaii (Gmelin, 1788) Mutualismo Positivo

CALLITHRICHIDAE   

  Callithrix jacchus (Linnaeus 1758). Mutualismo Positivo

tabela 8 – espÉCies assoCiadas ao liCuri, tipos de interação e eFeitos seGundo ConCeito proposto 
por riCkleFs (2001).
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da polpa do fruto e descarte das sementes, que 
podem vir a serem utilizadas por outros agentes 
dispersores como formigas, répteis e mamíferos 
(howe e Smallwood, 1982; Jordano, 1993; 
Pizo, 1996; castro, 2004). As espécies de aves 
registradas consumindo polpa de frutos do 
licuri sem ingestão de sementes foram: bem-
te-vi [Pitangus sulphuratus (linnaeus, 1766)], 

pipira-preta [Tachyphonus rufus (boddaert, 
1783)], sanhaço-cinzento [Tangara sayaca 
(linnaeus, 1766)], saíra-amarela [Tangara 
cayana (linnaeus, 1766)], tico-tico [Zonotrichia 
capensi (Statius muller, 1776)], cardeal-do-
nordeste [Paroaria dominicana (linnaeus, 
1758)], trinca-ferro-verdadeiro (Saltator similis 
d'orbigny e lafresnaye, 1837), inhapim [Icterus 

figura 27 – Epífitas associadas ao licuri. foto Joa-
quim Rocha dos Santo neto.

figura 28 – indivíduo de Iguana iguana visitando o 
licuri. foto: Antonio Eduardo barbosa.

figura 31 – Diásporos da palmeira Syagrus coronata 
na entrada do formigueiro do gênero Atta sp. foto: 
Diego mendes.

figura 30 - indíviduos de Trigona spinipes visitando a in-
florescência do licuri. foto: Kleber Gomes de oliveira.

figura 29 – indivíduos de Apis mellifera visitando a in-
florescência do licuri. foto: monalyssa camandaroba.
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cayanensis (linnaeus, 1766)] e corrupião 
[Icterus jamacaii, (Gmelin, 1788)] (D. m. lima, 
com. pess., 2011). 
 A arara-azul-de-lear tem como principal 
item alimentar na natureza o fruto da palmei-
ra licuri. Embora estudos detalhados sobre a 
relação ecológica entre essas duas espécies 
não tenham sido realizados, possivelmente a 
arara-azul-de-lear é uma eficiente predadora 
das sementes desta palmeira (figura 32). Esse 
comportamento de destruição de sementes é 
comum em várias espécies de psitacídeos e 
parece não contribuir na dispersão dos diás-
poros (Sick, 1997). 
 Se cada animal pode chegar a consumir 
350 cocos de licuri por dia (brandt e macha-
do, 1990) e uma palmeira produz em média 
328 frutos (barbosa et al., em elaboração), uma 
única arara pode chegar a consumir todos os 
frutos de uma única palmeira por dia. Assim, 
esta interação parece ser desvantajosa para a 
planta e merece ser melhor investigada. 

3.2. neCessidade de pesquisas 
 Diversos aspectos ecológicos relaciona-
dos à palmeira licuri ainda não foram esclareci-
dos, os quais permitiriam seu manejo adequa-
do, sejam eles para a recuperação de população 
natural ou sua utilização econômica. como já 
discutido, seria importante identificar as espé-
cies associadas ao licuri e entender suas relações 
ecológicas. outra informação importante é o es-
tágio de sucessão ecológica no qual a espécie se 
encontra, para subsidiar estratégias para plantio 
da espécie, sobretudo em programas de recu-
peração de áreas degradadas. um experimento 
indica que a palmeira do licuri seja um coloniza-
dor tardio na escala de sucessão (carvalho et al., 
2006), pois a palmeira apresenta maior cresci-
mento quando submetido a níveis reduzidos de 
intensidade luminosa (ver Tabela 9). Esse rápido 
crescimento em ambiente sombreado é um me-
canismo importante de adaptação para escapar 
às condições de baixa luminosidade (morais 
neto et al., 2000).

figura 32 – infrutescência de licuri parcialmente consumida por arara-azul-de-lear. foto: Kleber Gomes de oliveira.

4. aspeCtos aGronômiCos

Antônio Emanuel Barreto Alves de Sousa

4.1. propaGação
 Assim como a grande maioria das espé-
cies de Arecaceae, o licurizeiro propaga-se de 
forma sexuada, por sementes. A germinação é 
um processo lento, que pode demorar quase 
um ano (lorenzi, 2000). Em viveiro, matthes e 
castro (1987) registraram grande variação no 
número de dias necessários para germinação 
das sementes, de 42 a 334 dias. Este fenôme-
no é comum para várias espécies de palmeiras, 
as quais apresentam dificuldade de germinar 
mesmo quando suas sementes são submeti-
das a condições adequadas (bovi e cardoso, 
1978; broschat e Donselman, 1988; cunha e 
Jardim, 1995; Tomlinson, 1990). Esta demora e 
desuniformidade da germinação podem estar 
associada à presença de obstáculos mecânicos 
como a espessura da testa ou do endocarpo, 
que dificultam a penetração de água no em-
brião (Tomlinson, 1990; bovi e cardoso 1976; 
carvalho et al., 2005). Rodrigues et al. (2006) 
estudando a viabilidade de sementes de licu-
ri durante o armazenamento, sugerem que as 
mesmas sejam recalcitrantes, ou seja, altamen-
te sensíveis ao dessecamento. Apesar disto, al-
gumas sementes de licuri conseguem atraves-
sar o período de seca até o início da estação 
chuvosa para germinar, embora esta taxa de 
germinação seja baixa (crepaldi, 2001).
 o cultivo de embriões in vitro tem se 
mostrado uma técnica promissora para propa-
gação de espécies de palmeiras em menor es-
paço de tempo, superando o problema do lento 

processo de germinação da semente (Pinheiro, 
1986). Esta pode ser uma linha de pesquisa 
importante para propagação e produção de 
mudas de licuri de alta qualidade. o transplan-
te de plantas semi-adultas ou adultas também 
poderia ser empregado como alternativa de 
propagação e manejo do licuri, particularmen-
te em áreas de cultivo com grande adensamen-
to de palmeiras. Áreas com esta característica 
possuem uso limitado para a agricultura tradi-
cional e a redução do adensamento de licuri-
zeiros pode ser uma alternativa para viabilizar 
a agricultura, sem que palmeiras sejam sacri-
ficadas, mas transplantadas para outras áreas. 
Segundo Drumond (2007) um licurizeiro adul-
to ao ser retirado da caatinga e transplantado 
em outro local sobrevive naturalmente, como 
pode ser observado em diversos povoados no 
interior baiano, em que, por ocasião de festas, 
se transplantam licurizeiros para ornamentar as 
ruas, os quais, ao serem deixados no novo lu-
gar, continuam vegetando e produzindo frutos. 
Em experimento conduzido pelo cEmAVE, no 
município de Jeremoabo, verificou-se que o 
transplante de mudas semiadultas (com cerca 
de 1,40 m de altura) é viável, especialmente 
se as mudas transplantadas forem mantidas em 
regime de irrigação (cEmAVE, dados não pu-
blicados).

4.2. obtenção e tratamento de sementes
 De acordo com lorenzi (2000) os frutos 
devem ser colhidos diretamente da palmei-
ra quando iniciarem a queda espontânea, ou 
recolhidos do chão logo após a queda. frutos 
caídos há dias devem ser evitados, pois po-
dem estar infestados pelo chamado “bicho do 

Característica Inicial Tardia

Número de sementes Muitas Poucas

Tamanho da semente Pequenas Grandes

Dispersão Alada, presa em animais Gravidade, comida por animais

Viabilidade da semente Longa, latente no solo Curta

Razão raiz:epígia Baixa Alta

Taxa de crescimento Rápida Lenta

Tamanho na maturidade Pequeno Grande

Tolerância à sombra Baixa Alta

tabela 9 - CaraCterístiCas Gerais das plantas suCessionais iniCiais e tardias.
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coco”, Pachymerus nucleorum fabricius, 1792  
(Coleoptera: bruchidae), praga que compro-
mete a germinação (figura 33). outra forma 
possível de obtenção de sementes é por meio 
da regurgitação feita pelo gado.
 crepaldi (2001) verificou que os melhores 
índices de germinação ocorrem com sementes 
com idade zero, ou seja, semeadas logo depois 
de serem colhidas. Ainda segundo a mesma au-
tora, tratamentos de embebição em água por 24 
e 48 horas e fervura por cinco minutos foram os 
que resultaram nas maiores taxas de germina-
ção em experimento conduzido em câmara de 
germinação e em sacos de polietlieno. carvalho 
et al. (2005) mostraram que a presença do en-
docarpo e o uso de substâncias como o ácido 
giberélico e a tiuréia influenciam positivamente 
na taxa de germinação e no índice de velocida-
de de germinação das sementes de licuri. 
 lorenzi (2000) afirma que os frutos de licu-
ri mantêm a viabilidade germinativa por mais de 
90 dias se mantidos em ambientes bem úmidos. 
Rodrigues et al. (2006), por sua vez, obtiveram 
como melhores condições de armazenamento 
de sementes de licuri o ambiente seco (tempera-
tura de 25º c e umidade relativa de 53%), para 
um período de 180 dias de armazenamento.

4.3. produção de mudas
 Segundo lorenzi (2000), para o prepa-
ro de mudas deve-se colocar as sementes ou 
frutos para germinação em canteiros contendo 
substrato rico em matéria orgânica e mantidos 
em ambiente bem sombreado. Em seguida, os 
frutos devem ser levemente cobertos e irrigados 

com frequência e as plântulas devem ser trans-
plantadas para embalagens individuais quando 
estiverem com 8 a 12 cm. o plantio direto dos 
frutos em sacos de polietileno de 2 kg, conten-
do uma parte de esterco bem curtido e duas 
partes de terra bem misturados, foi testado no 
viveiro de mudas mantido na base do cEmAVE 
em Jeremoabo (figura 34), mostrando bom re-
sultados.
 carvalho et al. (2006) verificaram que 
o sombreamento é uma condição importante 
para o crescimento inicial de plantas de licuri, 
pelo menos até 18 meses de idade, represen-
tando um fator importante para seu estabeleci-
mento em campo e para definição de estraté-
gias de manejo.

4.4. tratos Culturais 
 o licurizeiro desenvolve-se bem tanto 
nos solos profundos como nos solos rasos e pe-
dregosos da caatinga e tanto em solos argilosos 
como em solos arenosos, mas não tolera brejos 
ácidos (bondar, 1938). o plantio definitivo em 
campo deve ser feito com mudas de um a três 
anos de idade (bondar, 1939). Se as mudas são 
produzidas em condições de sombreamento, 
poderão estar aptas ao plantio definitivo em 
campo a partir dos 18 meses de idade.
 bondar (1939) recomenda o espaça-
mento de 3 x 4 m. Segundo este autor, o li-
curizeiro começa a produzir com idade de 
cinco a seis anos, podendo, portanto, ser 
aproveitada a área para cultivo de culturas 
anuais durante os primeiros anos de cresci-
mento dos licurizeiros.

figura 33 –  larva  do “bicho do coco” (Pachymerus 
nucleorum) em fruto de licuri. foto: Antonio Eduar-
do barbosa.

figura 34 – mudas de licuri em viveiro da base 
do cEmAVE em Jeremoabo. foto: Antonio Edu-
ardo barbosa.

 Praticamente não existem estudos com 
adubação do licuri. no entanto, sabe-se que essa 
palmeira responde bem a tratos como capina e 
adubação (bondar, 1938). Em experimentos em 
Jeremoabo (figura 35), verificou-se uma boa res-
posta das plantas de licuri à irrigação e adubação 
orgânica, por meio do rápido aumento do índice 
de emissão foliar (cEmAVE, dados não publica-
dos). Embora não se conheçam os requerimentos 
de macro e micronutrientes para essa palmeira, 
uma análise de solo é sempre recomendável para 
implantação de áreas com seu cultivo, especial-
mente visando a correção de acidez.
 o licurizeiro também responde bem ao 
manejo feito por meio de limpeza de epífi-
tas de sua copa e desbaste de plantas com-
petidoras, seja de plantas nativas da caatinga 
e mesmo de próprios licurizeiros adensados 
(bondar, 1939).

4.5. Fitossanidade
 há poucos registros na literatura sobre 
pragas e doenças que afetam o licurizeiro, 
talvez pelo fato de ser uma palmeira nativa 
ainda não domesticada e pouco estudada. 
Alguns trabalhos apontam o licurizeiro como 

hospedeiro de algumas pragas e doenças que 
afetam a cultura do coqueiro (Cocos nucifera). 
Segundo bondar (1938), as principais pragas do 
licuri são: Coraliomela brunnea, vulgarmente 
conhecida como falsa-barata-do-coqueiro, 
cuja larva ataca o olho da palmeira (conjunto 
de folhas mais novas da palmeira, ainda 
fechadas); Amerrhinus ynca Sahlberg, 1823 
(Coleoptera: Curculionidae), que se desenvolve 
nos pedúnculos das folhas; e o “bicho do coco” 
cujas larvas atacam frutos de licuri caídos no 
chão, desenvolvendo-se no interior da semente. 
Estas larvas são utilizadas na culinária de algumas 
comunidades do interior da bahia (costa neto, 
2004; Ramos-Elorduy et al., 2006) e também 
na medicina popular, sendo recomendada para 
tratamento de feridas (costa-neto e Pacheco, 
2005). bondar (1939) cita Amercedoides nitidus 
hustache, 1923 (coleoptera: curculionidae) 
como inseto que causa grandes estragos na 
produção de cocos de licuri ainda no cacho. 
bondar (1940) e Sanchez-Soto e nakano (2002) 
citam ainda Batrachedra nuciferae hodges, 
1966 (Lepidoptera: coleophoridae) como praga 
do licurizeiro, sendo esta também considerada 
praga da cultura do coqueiro. Segundo howard 

figura 35 – campo experimental de licuri mantido pelo cEmAVE na fazenda Santana, Jeremoabo-bA. 
foto: Simone Tenório.
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et al. (2001), o licuri é hospedeiro natural de 
Homalinotus coriaceus, inseto conhecido 
como broca do pedúnculo floral do coqueiro, 
importante praga desta cultura no brasil. uma 
possível praga do licuri é a broca-do-olho-do-
coqueiro ou bicudo, Rhynchophorus palmarum 
linnaeus, 1764 (Coleoptera: curculionidae), 
uma vez que este é transmissor do nematóide 
Bursaphelenchus cocophilus (cobb) baujard, 
causador da doença conhecida por anel 
vermelho, que afeta uma grande diversidade 
de palmeiras, inclusive o licuri (Warwick e 
leal, 2007). Warwick e leal (2007) citam o 
licuri como hospedeiro da lixa pequena do 
coqueiro, causada pelo fungo Phyllachora 
torrendiella (batista) Subileau. Exclusiva do brasil 
é considerada a principal doença do coqueiro 
em alguns estados do nordeste e no Pará.
 os aspectos fitossanitários do licuri pre-
cisam ser melhor estudados, visando identificar 
não apenas as pragas e patógenos que afetam a 
cultura, mas também o nível de dano causado 
nesta palmeira nativa.

4.6. produtiVidade
 o licurizeiro produz inflorescências e 
cachos durante quase todo o ano, mas a flo-
ração principal vai de dezembro a março e 
a safra de cocos, de junho a julho (bondar, 
1938; crepaldi et al. 2006). lorenzi (2000), 
por sua vez, afirma que a safra do licuri ocorre 
no período de outubro a dezembro. Adicio-
nalmente, barbosa et al. (em elaboração), em 
propriedades rurais na área de ocorrência da 
arara-azul-de-lear, citam um aumento na fru-
tificação nos meses consecutivos aos maiores 
índices pluviométricos, com pico nos meses 
de janeiro e fevereiro, e menor produtividade 
entre os meses de maio a agosto, sugerindo-se 
que exista uma associação entre a pluviosida-
de e o processo de frutificação. 
 o licurizeiro começa a frutificar entre 
cinco e seis anos após o plantio, sendo que 
uma palmeira em boas condições pode produ-
zir até 12 cachos por ano (bondar, 1939). um 
cacho de licuri produz em média 1.070 frutos  
(crepaldi et al, 2006). Assim, uma única palmei-
ra bem manejada poderia produzir até 12.840 
frutos/ano. Rocha (2009) estudando a biologia 
reprodutiva do licuri em áreas da Ecorregião do 
Raso da catarina, encontrou produtividade mé-
dia de 333±185 frutos/infrutescência. com isso 
uma palmeira nesta região poderia produzir em 
média 3.996 frutos.

4.7. resistênCia à seCa
 uma das características notáveis do licuri 
é sua capacidade de se desenvolver e produzir 
mesmo durante prolongados períodos de estia-
gem. Tal característica deve-se a fatores fisio-
lógicos e adaptativos dessa palmeira. Segundo 
Drumond (2007), o licuri possui estratégias de 
autodefesa que lhe conferem resistência às ad-
versidades do semiárido, a saber:

•	camada de cera na superfície foliar – 
permite a passagem dos raios solares, 
para assimilação clorofiliana (fotossínte-
se), mas evita a perda de água pela plan-
ta (evapotranspiração);

•	Persistência dos pecíolos foliares – o li-
curi quando perde as folhas velhas man-
tém por três a quatro anos os pecíolos 
vivos, cuja base grossa constitui reserva 
de nutrientes para a planta, armazena-
da no período chuvoso e disponibiliza-
da nos períodos de escassez hídrica;

•	Arquitetura foliar – as axilas das folhas do 
licuri são depósitos naturais de água.

4.8. neCessidade de pesquisas
 Sendo uma planta ainda não domesticada 
e utilizada de forma extrativista e dadas as escas-
sas iniciativas de cultivo ou manejo que têm sido 
conduzidas de forma pouco sistemática, seria ne-
cessário conduzir estudos visando a otimização 
do seu cultivo e seu uso sustentado. Tais pesquisas 
devem contemplar os seguintes aspectos: técnicas 
de propagação, respostas do licurizeiro à aduba-
ção química e orgânica, irrigação, melhoramento 
genético, controle de pragas e doenças, condução 
de cultivos, com estabelecimento de práticas e ci-
clos de coleta de folhas e frutos, dentre outros. 

5. o liCuri Como Fonte de 
nutrição

Iara Cândido Crepaldi
Kleber Gomes de Oliveira

5.1. Valor nutriCional
 A análise da composição nutricional do 
fruto do licuri (crepaldi et al., 2001) mos-
trou que o mesmo é bastante calórico (108,6 
Kcal/100g, polpa e 527,3 Kcal/100g, amên-
doa). Sua composição nutricional se encon-
tra na Tabela 10. é importante ressaltar que 
na polpa o principal constituinte vitamínico é 
o ß-caroteno (26,1g/g).

6. ameaças e medidas de pro-
teção

Antônio Emanuel Barreto Alves de Sousa 
Thiago Martins Bosh 

6.1. ameaças
 o licuri, assim como muitas espécies de 
palmeiras com múltipla utilidade, sofreu com 
a exploração intensiva e irracional feita pelo 
homem principalmente a partir do século pas-
sado. Durante a colonização do sertão baiano, 
licurizais foram destruídos para limpeza do ter-
reno, usado para pastagem e pequenas lavou-
ras, pois os fazendeiros locais as tinham como 
“invasoras”. Segundo bondar (1942), o fogo e 
os gados bovino e caprino são, nesta ordem, 
importantes agentes destruidores dos licuris jo-
vens e das mudas nativas. o pisoteio e pasto-
reio constituem sério problema, uma vez que 
compromete a regeneração natural da palmei-
ra, já que as mudas e licurizeiros jovens são 
destruídos ou consumidos pelo gado (bondar, 
1939; brandt e machado, 1990). Em algumas 
fazendas em área de alimentação da arara-
-azul-de-lear, o índice de senescência chega a 
50%. Em somente 28% das áreas de alimenta-
ção estudadas por Santos neto e camandaroba 
(2008), incluindo propriedades privadas e áre-
as protegidas, foi encontrada regeneração dos 

licuris. As áreas de alimentação com maiores 
taxas de palmeiras senescentes possuem tam-
bém menor produtividade de frutos de licuri 
(barbosa et al., em elaboração).
 brandt e machado (1990) verificaram 
que, de nove áreas de alimentação da arara-
-azul-de-lear, em apenas duas havia regenera-
ção natural. Esta falta de regeneração natural 
ocorria justamente nas áreas de pastagem de 
bovinos e caprinos, indicando que estes ani-
mais impedem o desenvolvimento de novos 
pés de licuri, recolhendo os cocos maduros 
que caem ou alimentando-se das plântulas. 
Ainda nesse mesmo estudo os autores obser-
varam outras fontes de alimento da arara-azul-
-de-lear, levantando a possibilidade da escas-
sez do licuri na área de ocorrência das araras.
 bondar (1938) calculou que existiam 
cerca de cinco bilhões de licurizeiros no estado 
da bahia, podendo ser encontrados até 1.000 
pés/ha, em certas regiões naquela época. San-
tos neto e camandaroba (2008) realizaram um 
mapeamento detalhado das áreas de alimen-
tação da arara-azul-de-lear, registrando 37 sí-
tios de alimentação compreendendo uma área 
de 4.711,92 ha, distribuídos pelos municípios 
de canudos, Euclides da cunha, Jeremoabo, 
Paulo Afonso e Santa brígida. Todas estas áreas 
estavam inseridas em um raio de 60 km dos 
principais dormitórios conhecidos da espécie, 
apresentando densidade média de 94 licuri-
zeiros/ha (38 licurizeiros adultos, 53 mudas e 

Composição Polpa Amêndoa

Umidade (%) 77,4±0,16 28,6±0,38
Cinzas (%) 1,4±0,06 1,2±0,01
Lipídeos (%) 4,5±0,3 49,2±0,08
Nitrogênio (%) 0,5 2,2±0,01
Proteínas (%) 3,2 11,5±0,03
Carboidratos totais (%) 13,2 9,7
Vitaminas
Xantofila Traços não detectado
   a-caroteno Traços não detectado
   b-caroteno (ìg/g) 26,1±0,7 não detectado
   pro-vitamina A (ER) 4,4±0,1 não detectado
   a-tocoferol (ìg/g) 3,8±0,4 não detectado
   ácido ascórbico Traços não detectado
Valor calórico (kcal/100 g) 108,6 527,3

tabela 10 – Composição nutriCional da polpa e da amêndoa do Fruto do liCuri, de aCordo Com 
Crepaldi et al. (2001).
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3 senescentes). Poucos sítios de alimentação 
foram encontrados em áreas legalmente prote-
gidas (5,4%) e um deles, apesar de estar dentro 
da ESEc Raso da catarina, é usado para pasto-
reio e práticas agrícolas. nas áreas de caatinga 
densa a densidade de plântulas de licuris pode 
chegar a 676 pés/ha, entretanto em algumas 
fazendas utilizadas como área de alimentação 
não são encontradas plântulas nem regenera-
ção em geral (Santos neto e camandaroba, 
2008). Além disso, muitas áreas com alta den-
sidade de licuris estão sendo transformadas em 
plantações de milho (Santos neto e Gomes, 
2007). 
 Em observações realizadas entre março 
de 2007 e fevereiro de 2008, em cinco áreas 
de alimentação da arara-azul-de-lear em pro-
priedades rurais com atividade agropecuária, 
a produtividade média de frutos da palmeira 
foi de 328±142 frutos/infrutescência (barbo-
sa et al., em elaboração). observou-se menor 
produtividade (média de 157±105 frutos/in-
frutescência) em uma propriedade que apre-
sentava maior frequência de palmeiras em 
estágio senescente. A área que apresentou a 
maior produtividade teve média de produ-
ção de 515±104 frutos/infrutescência. Santos 
neto e camandaroba (2008) registraram, nes-
ta última área, maior concentração de palmei-
ras em estágio de frutificação, dentre 37 áreas 
de alimentação da arara-azul-de-lear.
 Segundo Santos neto e comandaroba 
(2008), as principais ameaças ao licuri detec-
tadas em áreas de alimentação da arara-azul-
-de-lear são:

•	criação de gado: atividade registrada na 
maioria das áreas de alimentação da ara-
ra-azul-de-lear conhecidas, representan-
do uma séria ameaça ao licuri por com-
prometer a regeneração natural, uma 
vez que o gado pisoteia e come a maio-
ria das mudas, especialmente na época 
seca (figura 36 a e b). As folhas e frutos 
do licuri são utilizados como suplemen-
tação alimentar do gado, especialmente 
no inverno, diminuindo a quantidade de 
alimento para as aves (Yamashita, 1987; 
brandt e machado, 1990).

•	Queimadas: embora o licurizeiro adulto 
apresente certa resistência às queimadas, 
o mesmo não ocorre com as mudas jovens 
que são dizimadas pelo fogo. A prática de 
colocar fogo para limpeza de áreas agríco-
las ou para limpeza de pasto é muito co-

mum na região, constituindo importante 
ameaça ao licuri (figura 37 a e b). como 
agravante algumas queimadas não são 
realizadas de forma controlada, podendo 
se transformar em incêndios, com conse-
quências danosas para o meio ambiente 
como um todo.

•	Desmatamentos: seja para abertura de no-
vas áreas agrícolas ou para retirada de lenha, 
os desmatamentos também constituem 
séria ameaça ao licuri, apesar dos instru-
mentos legais que protegem esta palmeira. 
A lenha ainda representa uma importante 
matriz energética na região, seja para con-
sumo doméstico ou para abastecer peque-
nas indústrias de alimentos, cerâmicas e de 
mineração. como agravante boa parte dos 
desmatamentos é seguida de queimadas.

•	mineração: a atividades de extração de cal-
cário para a produção de cal ocorre prin-
cipalmente no município de Euclides da 
cunha. Em alguns casos, essa extração é lo-
calizada no interior de sítios de alimentação 
da arara-azul-de-lear e muitos licurizeiros 
são suplantados para a realização da ativi-
dade. Além disso, observam-se depósitos 
de cal e fuligem sobre as folhas das palmei-
ras, o que supostamente reduz a produção 
de frutos, em função da diminuição da ati-
vidade fotossintética (figura 38).

 Além das ameaças supracitadas, o licurizei-
ro é utilizado na região de forma extrativa, sendo 
os frutos utilizados para alimentação animal e 
humana e as folhas para produção de vassouras, 
chapéus e produtos de artesanato. é fundamental 
que estes tipos de uso sejam realizados de for-
ma sustentável, de modo a não comprometer a 
sobrevivência do licuri e de sua fauna associada. 
uma atividade que pode se tornar uma amea-
ça em potencial ao licuri na região é o seu uso 
em larga escala visando a extração do óleo para 
a indústria de cosméticos ou para a produção de 
biodiesel. Diante desse cenário seria importante 
investir em estudos que resultem em orientações 
para uma exploração extrativista sustentada e ra-
cional, além de um programa educacional para 
as comunidades que vivem da exploração dos 
licurizais. há, ainda, a necessidade de: avaliar se 
a população de palmeiras licuri tem capacidade 
de sustentar a arara-azul-de-lear; e encontrar o 
equilíbrio entre os interesses da comunidade no 
uso da palmeira e de forrageamento da fauna sil-
vestre, especialmente a arara-azul-de-lear.

6.2. áreas proteGidas
 há palmeiras de licuri em áreas de ocor-
rência da arara-azul-de-lear na ESEc Raso do 
catarina e APA Serra branca (figura 3). na 
área proposta para o mosaico do boqueirão da 
onça há manchas com grande densidade de 
licuri (figura 3d). Além das unidade de conser-
vação, são consideradas áreas legalmente pro-
tegidas as reservas legais (Rl) e áreas de pre-
servação permanente (APP). Todavia, nenhum 
levantamento foi realizado até o momento no 
sentido de verificar a quantidade de áreas de 
licuri inseridas nestes tipos de áreas protegidas. 
Também não há nenhum levantamento dos ór-
gãos ambientais sobre o estado de conservação 
dessas áreas.

6.3. leGislação ViGente
 considerando a importância socioam-
biental da palmeira licuri, o ibAmA publicou 
a instrução normativa n° 147/07, que proíbe 
seu corte, a qual foi revogada pela instrução 
normativa ibAmA nº 191/08, segundo a qual, 
é proibido o corte da palmeira nas áreas de 

ocorrência natural do licuri (figura 39), porém 
permite a coleta de frutos e folhas, desde que 
não coloque em risco a sobrevivência da pal-
meira e da fauna a ela associada, e dá outras 
providências. 
 Algumas áreas de ocorrência do licuri 
podem ser enquadradas como Àrea de Preser-
vação Permanente, uma vez que os locais de 
refúgio e ou reprodução de exemplares da fau-
na ameaçada de extinção que constem de lista 
elaborada pelo poder público federal, estadual 
ou municipal são consideradas APP, conforme 
o disposto no artigo 3º, inciso XiV da Resolu-
ção conAmA 303/02. 
 na esfera municipal, a lei n° 302/02 pu-
blicada pela Prefeitura municipal de Jeremoa-
bo, também proíbe o corte da árvore e institui 
a palmeira como planta símbolo do município. 
Esta lei, porém, não define padrões para a ex-
ploração sustentável da espécie.

6.4. ações de ConserVação
 As estratégias de conservação do licuri na 
área de ocorrência da arara-azul-de-lear vem 

figura 36 – (a) Gado alimentando-se em área composta de pastagem e licuri. (b) Gado consumindo folhas da pal-
meira licuri. fotos: Antonio Eduardo barbosa.

figura 37 – (a) licuri em um evento de queima-
da. foto: Simone Tenório; (b) Área com licurizeiros 
queimados. foto: Joaquim Rocha dos Santos neto.

A B

figura 38 – Depósito de cal e fuligem sobre a vege-
tação em área de mineração. foto: Joaquim Rocha 
dos Santos neto.

A B
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sendo desenvolvidas desde 1996, quando a fun-
dação biobrasil iniciou os trabalhos de produção 
de mudas de licuri. Em 2000, a mesma fundação 
implantou o primeiro plantio experimental de mu-
das, na fazenda Santana, em Jeremoabo. o cE-
mAVE, em parceria com a PRoAVES e apoio do 
fnmA reestabeleceu, em 2006,  este projeto com 
a implantação do segundo plantio experimental.
 Em 2008, o cEmAVE, em parceria com 
a PRoAVES e apoio da fundação loro Parque, 
implantou o viveiro de mudas com capacidade 
para produzir 10.000 mudas/ano com objeti-
vo de recompor áreas de APP e Rl na área de 
ocorrência da arara-azul-de-lear.
 Em 27 e 28 de janeiro de 2011 foi reali-
zada a primeira oficina para elaboração do do-
cumento: “Proposta de diretrizes e recomenda-
ções técnicas para boas práticas de manejo da 
palmeira licuri”, organizada pela coordenação 
de Agroecologia vinculada à Secretaria de De-
senvolvimento Agropecuário e cooperativismo 
do ministério da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento (mAPA). Em 10 e 11 de agosto do mes-
mo ano foi realizada a segunda oficina, ficando 
evidente a carência de fundamentação científica 

para normatizar o uso das folhas e frutos visan-
do a sustentabilidade das atividades extrativistas, 
sendo necessária, portanto, a coleta de informa-
ções acerca dos níveis seguros de exploração, 
que atendam às necessidades das comunidades 
e ao mesmo tempo conservem esse recurso do 
qual dependem diversas espécies. Seria impor-
tante coletar dados com a comunidade que per-
mitissem obter a tendência da produção (declí-
nio, estabilidade ou aumento) ao longo dos anos. 
As práticas de manejo estabelecidas deverão ser 
alvo de oficinas nas comunidades extrativistas 
para discussão e difusão dessas práticas.
 As orientações do documento consoli-
dado na segunda oficina estão voltadas às co-
munidades que desejam a certificação de seus 
produtos, por meio de um selo de sociobiodi-
versidade e de certificação orgânica, cujos me-
canismos de controle e prazos para a emissão 
ainda não estão definidos pelo mAPA. os resul-
tados da oficina encontram-se no documento 
denominado: Diretrizes e Recomendações Téc-
nicas para Adoção de boas Práticas de manejo 
para o Extrativismo Sustentável orgânico da Pal-
meira licuri (Anexo 2).

figura 39 – mapa mostrando os estados que possuem proibição de corte de licuri, segundo a in ibAmA nº 191/08. 

7. uso do liCuri pela popula-
ção e potenCialidades 

Simone Fraga Tenório Pereira Linares

 historicamente, o licuri sempre repre-
sentou uma fonte de alimento para as pes-
soas, para os animais e uma fonte de renda 
alternativa. bondar (1942) chamou a atenção 
para o grande potencial alimentício e orna-
mental do licuri. lorenzi (2000) destaca o 
potencial paisagístico desta palmeira nativa, 
a qual é utilizada no paisagismo de algumas 
cidades do sudeste do país.
 A palmeira licuri é muito resistente às se-
cas prolongadas. Segundo relatos de moradores 
do semiárido, em períodos de seca, quando a 
escassez de alimentos era total, eles faziam uma 
circunferência no caule da planta para a retirada 
de seu cerne, passavam na peneira e colocavam 
no fogo criando uma farinha, a qual chamavam 
de “brodo”. o valor nutricional dessa farinha é 
nulo, porém, servia para aplacar a sensação de 
fome (bondar, 1938).
 os frutos, por sua composição, represen-
tam uma excelente fonte nutricional. o teor de 
vitamina A diário recomendado pelo ministério 
da Saúde é de 700 Equivalente Retinol (para 
crianças na faixa etária de sete a dez anos). o 
peso médio da polpa de um fruto de licuri é 
de 4,26 g e a proporção polpa: amêndoa é de 
86,5% (crepaldi et al., 2006). considerando 
que 1 ER corresponde a 6 µg de ß-caroteno, 
pode-se inferir que aproximadamente 14 fru-
tos de licuri suprem metade da necessidade di-
ária de 700 ER para criança na faixa escolar, o 
que poderia ser uma alternativa para a meren-
da das escolas rurais. considerando ainda que 
um cacho de licuri tem em média 1.070 frutos 
(crepaldi et al., 2006), supõe-se que um único 
cacho serviria para o suprimento de quase uma 
centena de crianças, minimizando os efeitos de 
uma coleta destrutiva para os licurizais (crepal-
di et al., 2001).
 A amêndoa e a polpa, cozidas ou in natu-
ra, apresentam alto teor de minerais, essenciais 
para o organismo humano e animal, poden-
do gerar vários subprodutos como compotas, 
farinhas, iogurtes, geleias, sorvetes, sucos, co-
cadas, licores e o leite de licuri (mEc, 2006). 
Pesquisadores do ifbA criaram uma barra de 
cereais, feita da amêndoa do licuri triturada, 
já que na amêndoa, encontra-se cálcio, mag-
nésio, cobre, zinco, ferro, manganês e selênio, 

além de ser 50% constituída de óleo (mEc, 
2006), o que também pode ser uma alternativa 
para a merenda escolar.
 A utilização das amêndoas como petiscos, 
vendidas nas feiras na forma de rosários, é um 
antigo hábito (bondar, 1938) que permanece 
atualmente. Quando secas, são usadas na con-
fecção de colares e outros adornos além de ser 
fonte de alimento para caprinos, ovinos e aves 
domésticas (crepaldi et al., 2004). Da amêndoa 
extrai-se ainda o óleo, o produto mais nobre 
do licuri, usado na culinária da população do 
semiárido. é considerado o melhor óleo para a 
produção de saponáceos, como por exemplo, 
sabão em pó, detergentes, xampus, sabão em 
barra e sabonetes finos (Santos e Santos, 2002), 
podendo ser empregado na perfumaria. o resí-
duo da extração do óleo é usado para a produ-
ção de uma torta, também comercializada, cuja 
composição é 41% de substâncias não azota-
das, 19% de proteínas, 16% de celulose e 11% 
a 12% de óleo, e que serve como alimento para 
animais, sendo uma complementação alimentar 
para vacas leiteiras, para o desenvolvimento de 
novilhos precoces e também para as reproduto-
ras (Gomes, 1977).
 Das folhas pode-se extrair a cera do li-
curi, utilizada na fabricação de papel carbono, 
graxa para sapatos, móveis e pintura de auto-
móveis, sendo equivalente à da carnaubeira 
(Gomes, 1977), chegando a competir com a 
cera de carnaúba no passado (bondar, 1938). 
A palha resultante da poda da palmeira e as 
cascas do coquinho são utilizadas como fonte 
alternativa de energia em alguns locais, para 
queima nos fornos, onde se observou que o 
fogo rende mais devido ao óleo do licuri, que 
tem alto índice de combustão. é utilizada tam-
bém como amarras para peixes e carnes em 
geral (crepaldi et al., 2004). 
 A palha do licuri é historicamente utili-
zada na confecção de objetos de uso caseiro, 
como vassouras, chapéus, esteiras, abanado-
res, isoladores térmicos para mesa, bandejas, 
porta-joias e bolsas, entre outros (crepaldi  
et al., 2004). A Associação dos Artesãos da San-
ta brígida foi uma das pioneiras a desenvolver 
peças utilitárias com a palha do licuri e poste-
riormente contou com apoio do SEbRAE para 
elaboração do padrão de qualidade, cujos mo-
delos são orientados por estilistas e as palhas 
tingidas naturalmente a partir de cascas, folhas 
e flores diversas.  Para a utilização da palha, as 
folhas são retiradas da palmeira e passam por 
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um processo manual de beneficiamento. Para 
a regulamentação da atividade foi realizado 
um estudo de manejo pela SEmEAR brasil, que 
indicou ser sustentável a extração das folhas, 
não acarretando nenhum problema ao desen-
volvimento da planta. A planta deve ser adulta 
em idade reprodutiva, retirando-se até duas fo-
lhas verdes (broto) e o intervalo mínimo entre 
as colheitas deve ser de 90 dias. cada planta 
rende em média 0,3 kg (mAPA, 2011).
 Em 2007 foi realizada a primeira oficina de 
artesanato no povoado da Serra branca, em Eu-
clides da cunha, com a participação dos artesãos 
da Associação dos Artesãos da Santa brígida, que 
deram início ao ensinamento de suas técnicas 
de retirada das folhas sem danificar a planta, o 
preparo da palha para secagem, o posterior tin-
gimento e a confecção das peças (figuras 40, 41 
e 42), com apoio da PRoAVES e fundação loro 
Parque em parceria com o cEmAVE.
 Em 2008 e 2009, a fundação loro Par-
que, em parceria com a SAVE brasil e o insti-
tuto Arara-azul, iniciou a implantação de um 
Programa de Geração de Renda para as comu-
nidades, no povoado de Serra branca, em Eu-
clides da cunha, com os objetivos de envolver 
e capacitar a comunidade nas ações de gera-
ção de renda, na autogestão dos seus processos 
produtivos e de cidadania, promovendo parce-
ria com comunidades produtoras de artesanato 
na região de ocorrência da espécie. Além dis-
so, conscientizar os estudantes e professores, 
informar a população da zona urbana sobre 
a importância da espécie e resgatar a cultura 
local por meio do artesanato tradicional trans-
mitido das antigas gerações. neste período os 
artesãos receberam todo o conhecimento so-
bre associativismo e empreendedorismo para 
autossuficiência na gestão do negócio; desen-
volveram seu próprio estilo e modelos de pe-
ças formalizando o estatuto da Associação dos 
Artesãos de lear da Serra branca, e iniciaram 
os trabalhos em conjunto para atender gran-
des encomendas, já trabalhando de forma sim-
plificada como polo de trançado. os artesãos 
adotaram a retirada da palha para o artesanato 
de acordo com o método proposto no docu-
mento Diretrizes e Recomendações Técnicas 
para Adoção de boas Práticas de manejo para 
o Extrativismo Sustentável orgânico da Palmei-
ra licuri (mAPA, 2011). As peças produzidas 
têm como valor agregado o Selo do Programa, 
com informações sobre a forma de produção, 
procedência e a importância da compra como 

colaboração à geração de renda das comuni-
dades da área de ocorrência e à conservação 
da arara-azul-de-lear e seu ambiente.
 o trabalho no processo de formação 
desse núcleo mobilizou e trouxe apoio da 
Prefeitura municipal de Euclides da cunha,  
SEbRAE e instituto mauá e a iniciativa está sen-
do replicada em outras comunidades na área 
de ocorrência da arara, criando-se um polo de 
trançado de palha de licuri, ampliando a produ-
ção das peças e a renda dos artesãos. o polo de 
trançado de palha consiste na formação de di-
versos grupos (figura 43) desenvolvendo a mes-
ma atividade, em localidades diferentes, porém, 
para atender encomendas de grande porte.
 Em 2012 foi formalizada a Associação dos 
Artesãos do chuque, no município de Jeremo-
abo, e Assentamento do incra, no município 
de Euclides da cunha, com investimentos do  
SEbRAE, da fundação loro Parque e da TAm 
linhas Aéreas, fortalecendo o Polo de Trançado 
de Palha e madeira da Arara Azul de lear. São 
86 pessoas beneficiadas de forma direta e cerca 
de 320 indiretamente, considerando  as famí-
lias. A estimativa de crescimento na renda das 
famílias com a produção e venda dos produtos é 
de aproximadamente 200%. com os resultados 
financeiros, as pessoas envolvidas no artesana-
to passaram a plantar licuri e proteger as áreas 
onde a palmeira existe.
 Estudos vêm sendo realizados para ava-
liar a utilização do óleo de licuri, que é alta-
mente combustível, na produção de biodiesel. 
Segundo pesquisadores do ifbA a proposta já 
foi encaminhada para a Petrobrás para apro-
fundar as pesquisas (mEc, 2006). Já existem vá-
rias propostas para ampliar a diversificação dos 
sistemas produtivos dos agricultores familiares 
do semiárido pelo plantio de oleaginosas para 
atender o mercado do biodiesel, principalmen-
te a mamona, que já é cultivada tradicional-
mente pelos agricultores do semiárido. Em ge-
ral, essa agricultura é realizada pela derrubada 
e queimada da vegetação nativa, plantio, pou-
sio e os solos são degradados. conforme zo-
neamento realizado pela EmbRAPA, pode-se 
contar com uma área total de 600.000 ha em 
todo o semiárido, com a previsão de que não 
haverá impacto negativo para a caatinga, pois 
para a produção de mamona em regime de 
agricultura familiar poderão ser utilizadas áre-
as já desmatadas (melchers, 2006). Apesar de 
a palmeira licuri ser legalmente protegida pela 
instrução normativa ibAmA nº 191/08, corre-

-se o risco de que licurizeiros sejam derruba-
dos para o plantio de mamona, girassol, amen-
doim ou outras oleaginosas, caso demonstrem 
ser mais rentáveis.
 A utilização integral do licuri tem sido 
uma das alternativas para a geração de renda 
dos moradores do semiárido, além de repre-
sentar uma fonte alternativa de nutrição im-
prescindível. no entanto, em municípios de 
ocorrência da arara-azul-de-lear, a utilização 
dos coquinhos como fonte de renda alterna-
tiva não deveria ser incentivada, a não ser 
que fosse por meio de um plantio intensivo, 
com áreas manejáveis. Assim, seria necessá-
rio, por exemplo, criar uma zona de exclusão 

para assegurar que a utilização do coquinho 
seja feita apenas como forma de subsistência, 
além da exclusão das áreas de alimentação 
das araras como zona de produção de licuris 
para biodiesel. A criação de reservas extra-
tivistas manejadas evitaria que faltasse esse 
importante recurso alimentar para a arara-
-azul-de-lear. Para mitigar os efeitos da cria-
ção desta zona de exclusão para utilização 
dos frutos de licuri nas áreas de ocorrência 
das araras, devem ser criadas contrapartidas 
viáveis e compensatórias. é importante que 
seja incentivada a produção de artesanato a 
partir da palha do licuri e dos coquinhos que 
já foram consumidos pelas araras, por meio 

figura 40 – Preparação de folhas de licuri antes do processo de secagem, durante a oficina de artesanato 
realizada em Serra branca, Euclides da cunha-bA. foto: Simone Tenório.

figura 41 – confecção de cesto com a folha do licuri 
durante a oficina de artesanato realizada em Serra 
branca, Euclides da cunha-bA. foto: Simone Tenório.

figura 42 – Peças de artesanato produzidas pela As-
sociação de Artesãos da Santa brígida, atendendo ao 
padrão de qualidade definido pelo SEbRAE. foto: 
Simone Tenório.
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da promoção de oficinas de capacitação na 
produção de artesanato, profissionalização 
dos artesãos, ampliação de associações de 
artesanato e incentivo à venda da palha do 
licuri, beneficiada e retirada de maneira sus-
tentável. é fundamental que haja o incentivo 
e fomento ao cooperativismo e associativis-
mo, seja na produção de artesanato ou na 

produção agrícola, garantindo a sustentabili-
dade deste ambiente.
 Embora o licuri apresente grande poten-
cial de aproveitamento, é imprescindível que 
ações conjuntas de fiscalização, conscientiza-
ção e educação ambiental sejam feitas com 
foco na conservação da arara-azul-de-lear e no 
papel do licuri em todo esse processo.

figura 43 – Grupo de artesãos da Serra branca de Euclides da cunha-bA que integram o Pólo de trançado de 
palha e madeira da arara-azul-de-lear.


