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O conhecimento do potencial de uso e da importância sócio-econômica das espécies presentes
na natureza é uma das formas mais racionais para a conservação do meio ambiente. A
bocaiúva (Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.) é uma palmeira nativa de florestas
tropicais, encontrada em quase todo o território nacional. Seu fruto, de alto valor nutricional,
serve de recurso alimentar para diversos animais silvestres, como também para a alimentação
humana. Dessa maneira, o presente trabalho buscou resgatar o conhecimento popular sobre as
utilidades da palmeira bocaiúva na cidade de Aquidauana do Estado de Mato Grosso do Sul.
As informações etnobotânicas foram obtidas por meio de entrevistas semi-estruturadas,
realizadas em visitas periódicas nos meses de junho e julho de 2007. Para a seleção dos
entrevistados utilizou-se o método designado “bola de neve” onde as pessoas entrevistadas
são indicadas como conhecedores ou usuários de algum produto específico referente à espécie
vegetal de interesse. Para iniciar o estudo, foi realizada uma visita ao mercado municipal e a
casa do artesão da cidade, locais de grande movimento e comércio, onde foram encontradas
algumas pessoas que comercializavam produtos derivados da palmeira bocaiúva ou que
detinham conhecimentos medicinais sobre as partes da palmeira. Os entrevistados eram em
sua maioria artesões, vendedores autônomos e carroceiros, com idade entre 40 e 67 anos,
totalizando 13 entrevistados. Foram identificados sete diferentes categorias de uso associadas
as distintas partes da Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart., destacando-se os usos
medicinal e alimentício. Grande parte dos usos é de contexto histórico e ainda persistente, no
entanto, sendo de conhecimento e utilização somente de pessoas idosas. Por outro lado,
registrou-se o surgimento de certos usos em função do apelo turístico, como: a produção de
polpa empacotada, licor e sorvete. O uso das folhas da bocaiúva, como energizantes para
cavalos, foi uma das categorias citadas de maior utilização na região. Entre estas citações dos
entrevistados, ainda encontra-se diversas utilidades da palmeira, como: palmito, cocada, mate-
doce, paçoca, hidratante capilar, artesanatos, diurético e vitaminas. Dessa maneira, pode-se
concluir que a palmeira Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. possui uma grande
quantidade de usos potenciais, que através do extrativismo controlado pode servir de
incremento na economia local e proporcionar a preservação ambiental.
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