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Durante toda esta semana, 
cerca de 1.900 alunos da rede mu-
nicipal de ensino de Sete Barras to-
maram um suco diferente, servido 
na hora da merenda junto com ou-
tros alimentos: o suco da polpa de 
juçara com banana. A experiência – 
que se encerra hoje (02/12) com o 
fechamento do ano letivo – foi rea-
lizada em 16 unidades escolares do 
município, entre creches e escolas 
do ensino fundamental. 

A inclusão do novo alimento 
no cardápio foi feita depois da rea-
lização de testes de aceitabilidade 
em algumas escolas, coordenados 
pela nutricionista Dirlene dos Reis 
Nascimento, responsável técnica 
pela alimentação escolar do mu-
nicípio. Segundo ela, o novo suco 
teve uma aprovação de 90% entre 
os alunos participantes.

“Pelo valor nutritivo, o suco 
com a polpa de juçara é melhor 
do que o da polpa de maracujá, 
por exemplo, porque este último 
consome muito açúcar”, explica a 
nutricionista. “Além disso, tem a 
questão da sustentabilidade am-
biental, de apoiar os produtores 
locais e de estimular a população 
a usar o fruto da juçara”. A ideia, 
segundo ela, é que a polpa de ju-
çara passe a compor o cardápio 
da alimentação escolar do muni-
cípio durante todo o ano que vem.

A iniciativa conta com o 
apoio do secretário de Desen-
volvimento Rural Sustentável de 
Sete Barras, Romeu Tomazoni, da 
Casa da Agricultura, que incen-
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Município inclui suco da polpa de juçara 
com banana na alimentação escolar

tivou a realização dos testes de 
aceitabilidade e a aquisição ex-
perimental dos 100 kg de polpa 
feita com os frutos extraídos da 
palmeira juçara e utilizados para 
preparação do suco nesta sema-
na. Segundo ele, ao mesmo tempo 
em que atende à legislação vigen-
te de aquisição de produtos pro-
venientes da agricultura familiar 
para a alimentação escolar, a pro-
posta oferece um alimento nutri-
tivo aos alunos e também ajuda a 
preservar a Mata Atlântica. 

“É um incentivo para que as 
comunidades locais tenham ren-
da a partir da colheita e benefi-
ciamento dos frutos da juçara, 
preservando a palmeira nativa 
de nossa região”, diz Tomazoni. 
Ainda não foi definido o volume 
de polpa a ser adquirido no pró-
ximo ano para atender à alimen-
tação nas escolas, mas os gesto-
res estimam que fique entre 500 
a 1.000 quilos do produto. 

Cadeia produtiva da juçara | 
O principal fornecedor da polpa 
servida como suco aos alunos 
de Sete Barras esta semana foi o 
agricultor Geraldo Xavier de Oli-
veira, mas assim como ele outros 
produtores ligados à Cooperativa 
da Agricultura Familiar de Sete 

Barras (Coopafasb) e à Coopera-
tiva Agropecuária de Produtos 
Sustentáveis do Guapiruvu (Coo-
peragua) trabalham com a coleta 
dos frutos da palmeira juçara, 
encaminhados depois para a uni-
dade de beneficiamento. As coo-
perativas formam a “Aliança Sete 
Barras”, uma parceria que ajuda 
a viabilizar o processamento e a 
comercialização dos produtos de 
seus associados.  

“Em termos quantitativos é 
um volume pequeno, mas do pon-
to de vista do valor cultural, da se-
gurança alimentar e nutricional e 
da valorização da polpa da juçara, 
essa aquisição do município para 
a merenda escolar é muito signifi-
cativa para nossas comunidades”, 
comenta Gilberto Ohta de Olivei-
ra, coordenador da Aliança 7B. “Já 
imaginou a importância de nossas 
crianças poderem conhecer a ju-
çara e depois falarem bem do suco 
que tomaram na escola? Isso é ex-
cepcional”, ressalta.

A inclusão da polpa de juça-
ra na alimentação escolar é luta 
antiga da comunidade do Gua-
piruvu e de outras organizações 
de agricultores do município que 
vislumbram o desenvolvimen-
to da cadeia produtiva da juça-
ra como uma forma de gerar e 
agregar renda aos agricultores 
familiares da região, ajudar a 
viabilizar economicamente seus 
empreendimentos solidários e a 
manter em pé a palmeira nativa 
da Mata Atlântica. 

Segundo Ohta, somente no 
bairro Guapiruvu há mais de 20 
mil pés de juçara - localizados em 
quintais agroflorestais e em áre-
as fora da floresta - aptos para 
colheita dos frutos, o que repre-
senta um potencial de cerca de 
20 a 30 toneladas de frutos que 
podem ser colhidos. Isso porque 
os agricultores colhem apenas 
cerca de 50% do potencial produ-
tivo de cada palmeira por safra. 
“O restante a gente deixa para os 
passarinhos e para manter a bio-
diversidade da floresta que nos 

cerca”, explica. 

O juçara é o açaí da Mata Atlân-
tica | A polpa de juçara ainda é 
comercializada em pequena es-
cala pela Aliança Sete Barras. 
Neste ano, as comunidades en-
volvidas conseguiram vender 
cerca de uma tonelada do produ-
to, destinado a mercados locais e 
à degustação em eventos, feiras, 
para projetos de instituições par-
ceiras e em testes de aceitabilida-
de em escolas. 

Para divulgar as caracterís-
ticas nutricionais do fruto e am-
pliar o mercado da polpa, lideran-
ças do Guapiruvu iniciaram uma 
campanha com o mote “O juçara 
é o açaí da Mata Atlântica”, visan-
do valorizar o alimento nativo 
da Mata Atlântica e tão nutritivo 
como o açaí, fruto da palmeira 
originária da floresta amazônica.  

Destinado às pessoas preocupa-
das com a saúde física e mental, 
o folheto divulgado pela comu-
nidade do Guapiruvu destaca a 
polpa da juçara como excelente 
energético natural e compartilha 
uma receita de vitamina de juça-
ra com banana.

Em evento recente realizado 
na cidade de Registro, o Seminá-
rio “Frutos da Mata Atlântica”, 
os participantes que vieram de 
diversas partes do Estado tive-
ram a oportunidade de apreciar 
os quitutes que a Aliança 7B le-
vou para degustação (suco, bolo, 
biscoito, pão e geleia), além de 
conhecer estudos que compro-
vam as qualidades nutricionais 
da polpa de juçara.

De acordo com a apresenta-
ção dos estudos feita no evento 
pela professora Dariane Beatriz 
Schoffen Enke (Unesp de Regis-
tro), o fruto da palmeira juçara 
tem valor nutricional superior ao 
açaí amazônico em relação a al-
guns nutrientes (como ferro, po-
tássio e zinco) e, principalmente, 
maiores teores de antocianinas 
- substâncias que, devido ao seu 
alto poder antioxidante, contri-
buem na prevenção de doenças 
inflamatórias, cardiovasculares, 
câncer e doenças neuro dege-
nerativas. O fruto da juçara tem 
quatro vezes mais antocianinas 
que o do açaí, além de ter maior 
quantidade de açucares e gordu-
ras e, consequentemente, maior 
valor energético. 

Alimentos da agrofloresta do 
Vale na Bienal de São Paulo

Alunos da rede municipal de ensino de Sete Barras experimentam o suco feito com a polpa da juçara 
misturada com banana

JUÇARA AÇAÍ
Calorias (100 g): 155,7 kcal 152,9 kcal 
Proteínas (kg): 67 g 77,6 g 
Gorduras (kg): 137,8 g 130,9 g 
Açúcares (kg): 12 g 10,2 g
Fósforo (kg): 0,8 g 1,4 g 
Ferro (kg): 559,6 mg 328,5 mg 
Potássio (kg): 12,1 g 7,4 g 
Zinco (kg): 12,2 mg 10,1 mg 

Fonte: Ceplac/Cepec/Sefis

Desde o início de setembro, 
cooperativas e associações de 
agricultores que cultivam no 
sistema agroflorestal em di-
versas regiões do Estado estão 
fornecendo alimentos para o 
restaurante da 32ª Bienal de 
São Paulo. Entre elas, a Coope-
rativa da Agricultura Familiar 
de Sete Barras (Coopafasb), que 
está fornecendo polpa de juçara, 

palmito pupunha minimamente 
processado e banana-chips. 

Comandado pelo artista 
Jorge Menna Barreto, o restau-
rante-obra “Restauro” produz 
pratos com ingredientes produ-
zidos no sistema orgânico, além 
de promover o debate sobre há-
bitos alimentares e seus impac-
tos no meio ambiente. A Bienal 
segue até o dia 11 de dezembro.

Valores nutricionais das polpas de juçara e açaí

Além do suco, frutos da 
juçara também são base para 
produção de diversos alimentos 

Frutos da juçara: alimento 
nutritivo, fonte de renda para 
agricultores e de preservação 
da palmeira nativa da Mata 
Atlântica


