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A bocaiúva (Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.) é uma palmeira nativa, abundante e de
grande importância para a região do Pantanal. Pertence à família Arecaceae, sua raiz tem grande
profundidade, servindo de proteção contra a erosão. Seu fruto serve de alimento para aves,
roedores, gado e humanos. Sua polpa pode ser utilizada para extração de óleo, utilizado na
produção de azeite, cosmético e sabões, ou para a produção de farinha, utilizada na confecção de
variadas receitas como: bolos, sorvetes, biscoitos, entre outros. Tanto o fruto quanto a farinha são
muitos nutritivos, com grande quantidade de vitamina A, além de beta-caroteno e ômegas 3, 6 e
9. Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de expandir tais informações, para as
comunidades do estado de Mato Grosso do Sul, estimulando a produção e o consumo da farinha,
bem como incentivar o plantio de novas mudas e a preservação da flora nativa, por meio do uso
sustentável de seus recursos. Foi elaborada uma cartilha explicativa contendo informações sobre
as importâncias ecológicas, econômicas e sociais da palmeira e de seu fruto, bem como as etapas
de produção da farinha de bocaiúva e seus derivados. As informações foram passadas por meio
de cursos e palestras.  Os cursos foram divididos em duas fases, a primeira descrevendo a
importância ambiental da palmeira na região, sua relação ecológica com outras espécies, e a
segunda fase consistia na produção de farinha de bocaiuva e sua utilização culinária. O projeto
atingiu um publico de 700 mulheres, no estado de Mato Grosso do Sul, em um período de dois
anos. Os cursos foram realizados em cidades, aldeias indígenas, colônias e fazendas, atingindo
um total de quatorze municípios. Os alunos foram orientados dentro dos padrões de higiene
adequados para a produção de farinha e receitas. Desse modo, essas famílias aprenderam mais
sobre como utilizar os recursos da natureza, por meio do extrativismo controlado, ou seja, sem
agredir ao meio-ambiente, adquirindo produtos para o consumo ou comércio. Com a exploração
controlada da bocaiúva na região do Pantanal evita-se os desmatamentos e aproveita um fruto
rico em nutrientes, proporcionando melhor alimentação à população regional, evitando a
desnutrição infantil que atinge grande parte da população carente do estado, além de gerar
possibilidade de renda às famílias da região.(CNPq)
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