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   Apresentação  

A palmeira bocaiuva (Acrocomia 

aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 

é uma espécie nativa que no 

Brasil pode ser 

encontrada do 

Pará até São 

Paulo, Rio de 

Janeiro e Mato Grosso do Sul. A 

organização não governamental 

Ecoa, ao longo de anos desenvol-

vendo projetos socioambientais 

na região do Pantanal, perce-

beu que as famílias utilizavam a 

bocaiuva de diversas maneiras. 

Porém com pouco conhecimento 

técnico e sem valor econômico 

agregado. Assim surgiu a inicia-

tiva de executar um projeto que 

possibilitasse aumentar o aces-

so às informações sobre as ca-

racterísticas, extrativismo, usos 

sustentáveis e potencialidades 

da bocaiuva para que passasse 

de um simples fruto consumido 

pelas comunidades para uma al-

ternativa de renda. 

A proposta foi desenvolvida 

no município de Miranda, região 

de transição entre Cerrado e Pan-

tanal. Participaram dos trabalhos 

as Associações dos Moradores do 

Assentamento Bandeirantes e de 

Pescadores Artesanais de Iscas Vi-

vas de Miranda. A equipe do pro-

jeto realizou levantamentos sobre 

as pesquisas publicadas e oficinas 

para sistematizar o conhecimento 

tradicional. Pos te   riormente, acon-

teceram os mo    mentos de troca 

entre as comu  nidades e pesquisa-

dores que manuseiam o fruto da 

bocaiuva. Também foi testada em 

experimentos uma metodologia 
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De simples 
fruto à  
alternativa  
de renda

eficiente de germinação de mu-

das, sem a necessidade de ma-

nipulação em laboratório. Após 

a fase de pesquisas e trocas, as 

comunidades participaram da ca-

pacitação para produção de deri-

vados comestíveis do fruto e da 

amêndoa da bocaiuva, com es-

pecial atenção ao processamento 

da polpa.

Esta publicação é uma sín-

tese do trabalho realizado e tem 

como finalidade subsidiar as co-

munidades participantes do pro-

jeto na continuidade das a çõ es 

desenvolvidas com a bocaiuva. 

As famílias aprenderam como se-

lecionar matrizes para produção 

de futuras mudas, como aprovei-

tar melhor o fruto sem grandes 

perdas e a melhorar a qualidade 

do produto final. 

A polpa e a farinha de bo-

caiuva são uma alternativa de 

renda para as famílias de pesca-

dores de iscas-vivas de Miranda, 

para os assentados de Bandeiran-

tes e para as mulheres da 

Comunidade de Antônio 

Maria Coelho. Todo o tra-

balho desenvolvido e os 

resultados alcançados só 

foram possíveis devido 

ao apoio do Programa de 

Pequenos Projetos Ecos -

so ciais (PPP-ECOS).  

A equipe do projeto agrade-

ce a todos os envolvidos e espe-

ra que este material contribua 

com a produção e o uso susten-

tável da bocaiuva, essa riqueza 

natural.
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secas. O tronco da palmeira 

jovem tem na região dos nós, 

espinhos pretos com mais ou 

menos 10 centímetros de com-

primento. 

onde pode ser encontrada

No Cerrado, na Floresta Ama-

zônica e Pantanal, principal-

mente, na região de transição 

entre Cerrado e Pantanal. 

Funções ecológicas

A bocaiuva começa a produzir 

frutos entre quatro e seis anos 

e permanece produzindo por 

muitas décadas. Os frutos atra-

em araras, cutias, capivaras, 

antas, emas e as flores atraem 

abelhas.

Floração

A floração é anual e regular. 

No acompanhamento realizado 

por dois anos foi diagnostica-

do o processo de floração dos 

meses de abril a junho, nas re-

Caracterização técnica

Nome científico

Acrocomia aculeata (Jacq.) 

Lodd. ex Mart.                                                                      

Família

Faz parte da família 

das Arecaceae, como 

o buriti, o acuri, tu-

cum e todas as pal-

meiras.

como é? 

É uma palmeira que 

pode chegar até 25 

metros de altura, ge-

ralmente está locali-

zada no alto (dossel) 

da floresta. Possui 

folhas de 4 a 5 metros de com-

primento, com muitos espi-

nhos, e permanecem grudadas 

no tronco mesmo depois de 
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giões de Miranda e Corumbá, 

em Mato Grosso do Sul.

Fruto

Os frutos amadurecem entre 

novembro e janeiro. Geralmente 

cada cacho é formado por cerca 

de 40 a 60 sementes. O fruto 

apresenta uma textura fibrosa 

e uma polpa de sabor e cheiro  

peculiar e doce.

coleta

Quando amadurecem os frutos 

se desprendem do cacho e a 

coleta é feita no chão.

armazenagem

Para um aproveitamento maior 

o fruto deve ser armazenado em 

baixa temperatura (ou mesmo 

congelado), pois ao natural dura 

pouco tempo. 

A polpa  
da bocaiuva  
tem sabor  
doce
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Onde vive 
a bocaiuva 

No 
Pantanal,
a palmeira 
vive em 
áreas onde 
a água  
não chega

Ocorre em regiões com estação 

chuvosa bem definida e de bai-

xas altitudes. No entanto, há 

registros de sua existência nos 

Andes da Colômbia. Não gosta 

muito de áreas alagáveis como a 

maior parte da planície do Pan-

tanal. Nesta região é encontrada 

em áreas nas quais, normalmen-

te, a água não chega.

O fruto é muito nutritivo 

o que acarretou na sua utiliza-

ção no tratamento pre  ventivo 

na redução do hipovitaminose 

A (carência de vitamina A) e 

A distribuição da palmeira está 

associada a populações hu-

manas antigas, prin ci  pal -

mente indígenas. Na Costa 

Rica foi introduzida pelos 

índios na época pré-colom-

biana, no México e América 

Central pelos maias. Está 

presente ao longo das Améri-

cas Tropical e Subtropical, indo 

desde o México e Antilhas até 

o sul do Brasil, passando pelo 

Paraguai, Bolívia e Argentina. 
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em pro gramas de suplemen tação 

ali  mentar. Confira as tabelas de 

valores nutricionais referentes à 

bocaiuva (página 32).

No Brasil, a bocaiuva é consi-

derada como a palmeira de maior 

dispersão, com ocorrência de po-

voamentos naturais desta espécie 

em quase todo território. Entre-

tanto, as maiores concentrações 

estão localizadas em Mato Gros-

so do Sul, Mato Grosso, Minas 

A bocaiuva 
existe em quase  
todo o Brasil

Gerais e Goiás, sendo amplamen-

te encontradas nos ecos sistemas 

do Pantanal, Cerrado e Ama-

zônia. 

No passado, ela o cor-

ria em abundância também 

em São Paulo, mas as popu-

lações naturais fo ram sis-

tematicamente subs   ti tuí   das 

pelo cultivo do café (Novaes, 

1952).
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Nomes e apelidos carinhosos

A Acromia aculeata em 

Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul é conhecida por bocaiuva, 

nos estados de Minas Gerais, 

São Paulo e Goiás é denomi-

nada macaúba. No restante 

do país podem-se encontrar 

mais denominações para esta 

palmeira como, por exemplo, 

macaíba, coquinho, coco-de-

-espinho, bocajá, humbocaiu-

va, coco-baboso.

 Em Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul também há ca-

rinhosos apelidos como: chi-

clete pantaneiro, chiclete de 

bugre ou chiclete de pocone-

ano (referência aos moradores 

de Poconé-MT). Por ser mui-

to apreciada pelos rebanhos 

também é chamada de chicle-

te de boi.

Por ser 
apreciado pelo 
gado, o fruto 
da bocaiuva  
é chamado de 
chiclete de boi
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A espécie abundante e nati-

va no estado de Mato Grosso do 

Sul é a Acrocomia aculeata (Jacq. 

Lodd). Os frutos podem ser cole-

tados no chão entre os meses de 

novembro e janeiro. 

No Pantanal, a população 

utiliza a planta por inteiro. Seu 

palmito em conserva ou cozido 

é muito apreciado, assim como 

na forma de bebida. As folhas 

podem ser usadas para suple-

mentação alimentar de cavalos e 

do gado e na cobertura das ca-

sas. As fibras também são usadas 

na fabricação de linha de pesca 

e redes. A madeira serve para 

fazer paredes e cercas. Os fru-

As fibras da 
palmeira são 
usadas para 
fabricar linhas 
de pesca e redes

tos (sua polpa e castanha) são 

muito apreciados tan-

to pelo homem como 

pela fauna doméstica 

e silvestre. Podem ser 

consumidos in natura 

ou na forma de pol-

pa, farinha e óleo, 

no preparo de doces, 

bolos, sorvetes e ou-

tros pratos regionais. 

Os óleos tanto da polpa quanto 

Usos em 
Mato Grosso do Sul
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da amêndoa servem para a in-

dústria química, far-

macêutica, cosmética 

e alimentícia. O coco 

pode ser transforma-

do em carvão para ser 

utilizado nas indús-

trias siderúrgi cas. Tam-

bém pode substituir a 

brita utilizada no con-

creto da construção civil e na or-

namentação de jardins.

Terra boa sim!

Uma curiosa particularida-

de do estado de Mato Grosso do 

Sul é a crença de que “a bocaiuva 

só nasce em terra ruim”. Flávio 

Aristone, professor de física da 

Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS), em sua 

apostila sobre a produção de fari-

nha de bocaiuva resgata que isso 

se apregoava enganosamente.

“A verdade é exatamen te o 

oposto, pois essa pal   meira é 

bastante e xi gente tanto no 

que sito fertilidade da terra 

quanto com relação à umida-

de do solo. Existe uma razão 

para que a cultura engano-

sa tenha se propagado pela 

região. Como a bocaiuva foi 

sempre abundante pelas lo-

calidades, os ocupantes que 

chegavam tinham interes-

se em depreciar a terra para 

depois poder comprá-la por 

um preço mais baixo. Assim 

A bocaiuva 
nasce em  
terras com  
boa fertilidade 
do solo
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começaram a espalhar esse boa-

to infundado, graças ao qual eles 

podiam adquirir grandes lotes de 

terra por um preço módico.

Depois de adquirida a terra, 

o novo proprietário passava cor-

rente de arrastão para retirar as 

palmeiras e plantar pasto. Como 

a terra era muito fértil, pois caso 

contrário não haveria bocaiuvas, 

o pasto crescia muito 

rápido e bonito. Assim 

a mesma área era reven-

dida mais bonita, com 

grandes áreas de pasto 

novo. Já ‘sem os pés de 

bocaiuva’ as revendiam 

como terras férteis, diferente das 

dos vizinhos.”

A ideia de que 
a bocaiuva  
prefere terras 
ruins foi uma 
propaganda 
enganosa



18

Um dos grandes mistérios que 

ronda a bocaiuva é quan-

to a sua germinação. Pelo 

projeto Bocaiuva e outros 

Frutos do Cerrado: uso 

sustentável em Miranda, 

os pesquisadores da Se-

cretaria de Meio Ambien-

te do governo Paraguaio, 

Embrapa Pantanal, UFMS 

e UFV uniram-se às comunida-

des pantaneiras para testar as 

melhores formas de promover 

a germinação do fruto sem ne-

cessitar recorrer à química – até 

então o caminho mais eficiente 

e rápido.

 No material elaborado pe-

los biólogos Arnildo Pott e Vali 

Joana Pott,“Plantas Nativas Po-

tenciais para Sistemas Agroflo-

restais em Mato Grosso do Sul”, 

a bocaiuva é mencionada junto 

a outras espécies ao se tratar de 

germinação:

“Quanto à germinação, al-

gumas espécies são demoradas, 

como as palmeiras, o cumbaru e 

o morcego, podendo-se acelerar 

a embebição da semente me-

diante escarificação mecânica 

Germinação,
um caso 
à parte
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fogo ajuda a quebrar a dormên-

cia da semente”.

Por enquanto, pesquisado-

res e produtores trabalham em 

busca de meios que acelerem a 

germinação da bocaiuva, aproxi-

mando as técnicas tradicionais e 

científicas. 

Coquinhos 
coletados em 
currais de gado
germinam bem

do caroço (por exemplo, passar 

na betoneira) ou pré-plantio em 

areia úmida. No caso do cumba-

ru, também se pode quebrar o 

caroço numa morsa, com cuida-

do para não danificar a semente. 

A bocaiuva germina bem de co-

quinhos coletados em curral de 

gado. Outras espécies germinam 

logo, como as sementes dos ipês 

(piúvas, paratudo), em que o 

poder germinativo dura apenas 

poucas semanas. Já a semente 

de mangaba tem que ser planta-

da logo, pois morre em dois dias 

ou quando a semente seca”.

Flávio Aristone aposta na 

v    a riação térmica para uma ger-

minação mais rápida:

“A bocaiuva é considerada 

uma planta rústica e primitiva, 

e graças a isso ela consegue so-

breviver às queimadas. É comum 

dizer que as mudas de bocaiuva 

aparecem após as queimadas, 

cultura popular essa que tem 

um grande fundo de verdade. O 

A
rq

ui
vo

 E
co

a
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Técnica 1

Membros da Associação de Pescadores Artesanais de 

Iscas de Miranda (Apaim) optaram por uma 

prática realizada pelos pesquisadores para-

guaios. Durante um intercâmbio de conheci-

mento, realizado em 2010, a consultora am-

biental, professora e doutora Isabel Basualdo 

visitou a região de Miranda, local de execução 

do projeto, e mostrou um passo a passo para 

que os experimentos de germinação, sem o uso de 

químicos, tivessem um melhor resultado.

u Coletar o fruto do campo junto 

a plantas mães que estejam sau-

dáveis e com bons frutos.

u  Observar se os frutos estão sau-

dáveis, com a casca em bom esta-

do e coloração amarelada.

u Enterrar superficialmente no 

viveiro com uma lâmina de terra 

do campo (terra fértil/nutritiva).

u  Não é necessário nenhum pro-

cesso de irrigação. Naturalmente 

as primeiras mudas nascerão.

u  O período de germinação é 

longo, o resultado não será do 

dia para a noite, e poderá durar 

alguns meses – mais precisamen-

te de 2 a 3 meses.

u  Com este processo o resultado 

será satisfatório. Quando a muda 

alcançar 50 centímetros deve ser 

transplantada para o campo. Este 

processo requer um cuidado espe-

cial com a raiz que deve ser reti-

rada somente com o solo úmido. 

Técnicas  
de germinação 
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u  A semente/amêndoa deve 

ficar por 10 minutos na água 

morna e mais 48 horas de molho 

na água natural. Depois deve ser 

colocada na terra, porém não 

pode ser enterrada em grande 

profundidade. Esta é uma dica 

da população tradicional que 

manipula a bocaiuva há anos.

u  Jogue uma boa quantidade 

do fruto no chão e cubra com 

uma camada de 10cm de terra 

do campo, não é necessário irri-

gar. O importante é que seja em 

um local onde bata sol durante 

a maior parte do dia. O processo 

deve ser o mais natural possível. 

Espere cerca de dois a três me-

ses, a possibilidade de germina-

ção é alta nessas condições.

Técnica 2

Após experimentar alguns processos de germinação, 

a equipe do projeto junto às comunidades chegou a 

duas formas de germinação da bocaiuva:

É preciso 
enterrar   
a amêndoa 
supercialmente
para obter 
mudas
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*Capítulo extraído da apostila 

“Boas práticas para extração 

e higienização da bocaiuva”.  

Darli Castro Costa (UFMS). Fo
to

s:
 A

rq
ui

vo
 E

co
a

Boas 
práticas  
de extração  
e higiene da 
Bocaiuva*
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Durante os cursos vinculados ao projeto fo-

ram oferecidas dicas de higie-

nização pessoal, coletiva, e de 

local de trabalho que podem 

e devem ser aplicadas tanto 

no pro  ce ssamento da bocaiuva 

como na produção de outros 

alimentos.

A seguir boas práticas para 

um processamento saudável e 

sustentável da bocaiuva.

Produzir 
alimentos 
exige atenção 
às técnicas de 
higienização
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Os colaboradores que apresen-

tarem feridas, lesões, chagas ou 

cortes nas mãos e braços, ou gas-

troenterites agudas ou crônicas 

(diarreia ou disenteria), assim 

como, os que estiverem acometi-

dos de infecções pulmonares ou 

faringites, devem ser afastados 

da linha de produção.

É recomendado aos colaborado-

res seguir a prática do:

u banho diário;

u  cabelos protegidos com touca 

ou lenço;

u  barba feita diariamente e bi-

gode aparado;

u unhas curtas, limpas, lavadas 

e escovadas sem esmalte ou base;

u uso de desodorante sem chei-

ro ou suave sem utilização de 

perfumes;

u maquiagem leve;

u não utilização de adornos 

(colares, amuletos, pulseiras ou 

fitas, brincos relógios e anéis, 

inclusive aliança);

u recomenda-se a utilização de 

aventais de cores claras, conser-

vados e limpos.

Controle de saúde dos colaboradores

u A água utilizada para o consumo 

e produção, pode ser coletada em 

poço simples de boca manilhado 

e vedado ou poço semi-artesiano, 

desde que sejam bem vedados.

u A limpeza e a higienização da 

caixa d´água devem ser feitas a 

cada seis meses pelos colabora-

dores devidamente treinados. 

u Na área de manipulação deve 

ter um filtro de água conectada 

à saída de água.

Controle de água para consumo

Higiene pessoal



25

u  Umedecer as mãos e antebra-

ços com água;

u  aplicar sabão em barra ou lí-

quidos, neutros, inodoros, nas 

mãos.

u  esfregar unhas, dedos, dorso, 

palma das mãos, pulsos e ante-

braços por um tempo mínimo de 

15 segundos;

u enxaguar bem as mãos e an-

tebraços; deixando a água es-

correr da ponta dos dedos para 

o cotovelo;

u secar naturalmente ao ar ou 

com papel toalha.

Lave as mãos sempre que:

u  chegar ao trabalho;

u  utilizar sanitários;

u tossir, espirrar ou assoar o 

nariz;

u usar esfregões, panos ou ma-

teriais de limpeza;

u recolher o lixo e outros resí-

duos;

u tocar em sacarias, caixas, gar-

rafas e sapatos;

u tocar em alimento não higie-

nizados ou crus;

u pegar em dinheiro;

u houver interrupção do serviço;

u iniciar um novo serviço.

Higiene das mãos Frequencia de 
higienização das mãos
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É proibido durante a manipula-

ção dos alimentos:

u  falar, assobiar, cantar, tossir, 

espirrar;

u  mascar goma, palito, fósforo 

ou similares; chupar balas, comer;

Hábitos de higiene operacional

u  cuspir;

u  experimentar alimentos com 

as mãos;

u  tocar o corpo;

u  fumar;

u  assoar o nariz, colocar o dedo 

no nariz ou ouvido, mexer no 

cabelo ou pentear-se;

u  enxugar o suor com as mãos, 

panos ou qualquer peça da ves-

timenta;

u  manipular dinheiro;

u  tocar trincos e portas com as 

mãos;

u fazer uso de utensílios e equi-

pamentos sujos.

P
au

lo
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Higiene dos equipamentos 
e utensílios

Higiene ambiental

Os equipamentos e utensílios de       -

vem ser devidamente lava dos com 

água sabão ou deter gen tes neu-

tros e bucha. E, pos terior mente, 

enxaguados em água cor   rente e 

seco com pano limpo ou em tem-

peratura ambiente.

O lixo deve 
ser removido 
diariamente

A
rq

ui
vo

 E
co

a

u Lavar piso, paredes, janelas 

com água e sabão e sanitizar, 

antes e após o processamento.

u  Remoção do lixo diariamente, 

quantas vezes necessário, em reci-

pientes apropriados, devidamente 

tampados e ensacados, to man do-

se medidas eficientes para evitar 

a penetração de insetos, roedores 

ou outros animais.

u  Lembre-se:

É proibida a presença de animais 

domésticos no local de trabalho.



28

frutos. Devem ficar armazenados 

em local ventilado e à sombra.

Dica 
a imersão em água 

também ajuda  

a seleção de frutos.  

os coquinhos que boiam 

não estão bons para  

o consumo.

Processamento
dos frutos

Higienização da bocaiuva

u Lavar em água corrente para 

a retirada da terra e sujeiras em 

geral.

u Colocar os frutos em caixa ou 

tanque com água clorada diluída 

(conforme tabela da página 29).

u Deixar imerso por 10 minutos 

em temperatura ambiente para 

sanitização e ou desinfecção.

Seleção e armazenamento

Separar os frutos sadios dos ra-

chados, danifica-

dos podres.

Segundo co-

letores de longa 

data, os frutos 

bons são aqueles 

cujo “olho” ain-

da tem a coloração alaranjada, 

os já secos e marrons já deverão 

estar com a polpa seca.

Os frutos podem 

ficar armazenados até 

uma semana antes de 

serem higienizados e 

processados ou con-

gelados. Devem ser 

depositados em reci-

piente de boca larga 

(cubas, baldes, etc) 

e serem cobertos por 

tela. Não podem ficar 

em recipiente fecha-

do para não acelerar 

o apodrecimento dos A
rq

ui
vo

 E
co

a
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Os frutos bons 
são aqueles 
cujo “olho” 
ainda tem 
a coloração 
alaranjada

Solução e sanitização ou desinfecção dos frutos

A sanitização ou desinfecção 

tem como objetivo diminuir ou 

eliminar a carga de microorga-

volume de água Quantidade de hipoclorito de sódio
2,5% de cloro ativo* 5% de cloro ativo 10% de cloro ativo

05 litros    1 xícara de café** 1/2 xícara de café 1/4 xícara de café

10 litros 2 xícara de café 1 xícara de café ½ xícara de café

20 litros 4  xícara de café 2 xícara de café 1 xícara de café

40 litros 8 xícara de café 4 xícara de café 2 xícara de café

nismo da casca do fruto de bo-

caiuva para evitar a contamina-

ção da polpa a ser processada.

Je
an

 F
er

na
nd

es

*Importante: na hora da compra do sanitizante observar se existe indicação para uso alimentício.
**Uma xícara de café é igual a cinco colheres de sopa ou 50ml.
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u Colocar os frutos já selecio-

nados, lavados, higienizados e 

descascados no equipamento.

u Após o processamento 

retirar as polpas embalar 

em sacos de primeiro uso.

u Retirar bem o ar, selar, 

rotular com identificação 

do produto e data de fa-

bricação e prazo de vali-

dade (seis meses).

u Levar para congelamen-

to em freezer com temperatura 

con tro lada para congelamento 

(-20ºC) por no mínimo 12 horas.

Processamento da polpa

A polpa 
precisa ser 
congelada 
após ser 
processada

Fo
to

s:
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rq
ui

vo
 E
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Fabricação da farinha de bocaiuva

Para obter  
a farinha,  
a polpa seca 
deve ser 
triturada em 
moinho ou pilão

u Após retirar do equipamento, 

as polpas devem ser espalhadas 

em quadros de telas com a prote-

ção de telas (tela mosquitinho) e 

expostas ao sol.

u Após secagem, as pol-

pas secas devem ser co-

locadas em caixas plás-

ticas com tampas.

u Para obtenção da fa-

rinha devem triturar em 

moinho (equipamento 

a propriado) ou pilar em 

pilão e peneirar.

u Embalar em sacos 

plásticos de polipropileno, pois 

a farinha de bocaiuva tem alto 

teor de gordura.

u Rotular com identificação do 

produto e data de fabricação e 

prazo de validade (90 dias).



32

Tabela nutricional da bocaiuva  
e de outros frutos do Cerrado

Tabela 1 - composição centesimal de frutos de palmeiras nativas (g/100g)

Tabela 2 - Teores minerais (macronutrientes) de frutos nativos (mg/100g - amostra integral)

FRUTo Umidade cinza Proteína Gordura açúcares Fibra vcT Kcal/100g
Bacuri polpa 53,93 1,27 1,54 3,77 9,48 13,01 78,01

Bacuri amêndoa 13,09 1,63 8,85 54,73 9,11 12,59 564,41

bocaiuva polpa 49,14 1,71 1,97 16,50 24,66 7,90 255,02
Bocaiuva amêndoa 18,50 1,68 12,77 42,10 10,92 15,08 473,66

Buriti polpa 68,86 1,17 2,12 3,55 11,36 12,31 85,87

FRUTo cálcio Magnésio Fósforo Potássio
Bacuri polpa 80 90 30 560

Bacuri amêndoa 40 190 390 350

bocaiuva polpa 30 50 60 640
Bocaiuva amêndoa 50 120 400 240
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Tabela 3 - Teores de minerais (micronutrientes) de frutos nativos (mg/100g - amostra integral)

Tabela 4 - Teores de vitamina a da polpa e da farinha da bocaiuva e de bacuri

O fruto é recomendado 
para combater  
a carência de vitamina A

FRUTo vitamina a
E.R/ 100g Integral       E.R./ 100g amostra seca

Polpa de bocaiuva 959 1.855
Farinha de bocaiuva 354 408
Polpa de bacuri 333 724

Farinha de bacuri 454 487

FRUTo Sódio Ferro Manganês Zinco cobre
Bacuri polpa 0,74 0,87 0,13 0,25 0,28

Bacuri amêndoa 1,56 2,18 3,24 2,09 0,98

bocaiuva polpa 0,45 1,60 0,15 0,30 0,21
Bocaiuva amêndoa 0 1,71 1,12 0,38 0,43

Fonte: Embrapa Pantanal Estudos - Nutricionais (polpa da Bocaiuva).
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As receitas a seguir foram cedidas pelos par-

ticipantes das comunidades envolvidas no projeto 

e testadas pelo Departamento de Tecno-

logia Alimentar da Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul (UFMS/DTA). As 

famílias utilizam as receitas para consumo pró-

prio, para demonstrações em eventos e para co-

mercialização.

Receitas diversas

u vitamina de bocaiuva u

Ingredientes

Farinha de bocaiuva

Leite

Açúcar 

Modo de preparo

Fazer mistura na proporção de 

um copo de leite para uma co-

lher de sopa de farinha. Deixar 

em infusão por cerca de meia 

hora antes de bater a mistura 

no liquidificador. Servir gelado.

Utilizando a polpa  
da bocaiuva

Da polpa da 
bocaiuva é possível 
preparar até 
mousses
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u Geleia u

Ingredientes

300 gramas de polpa de bocaiuva

100 gramas de açúcar

1 colher (chá) de pectina

Modo de preparo

Cozinhar a polpa durante uma 

hora, com o açúcar e a pectina. 

Deixar esfriar por uma hora. Ba-

ter no Liquidificador e passar em 

uma peneira fina. Levar ao fogo e 

deixar ferver até o ponto de fio.

u Sorvete u

Ingredientes

Polpa de 24 bocaiuvas

2 litros de leite

2 colheres de sopa de maisena

1 colher de sopa de liga  

de sorvete

Açúcar a gosto

Modo de preparo

Coloque a polpa de bocaiuva no 

liquidificador. Acrescente meio 

litro de leite e bata bem. Leve 

o restante do leite com açúcar e 

maisena ao fogo para fazer um 

creme. Deixe cozinhar, porém 

mexendo sempre. Depois de es-

friar, misture esse creme com a 

polpa batida e a liga de sorvete 

e bata no liquidificador. Leve 

a geladeira. Retire e bata mais 

três vezes, sempre retornando 

ao congelador.

u  Doce de polpa de bocaiuva u

Ingredientes

1/2 quilo de polpa de bocaiuva

1/2 quilo de açúcar

Modo de preparo

Ferva a polpa e coloque o açú-

car. Mexa até dar o ponto, que 

pode ser para doce cremoso ou 

em tablete.
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u “beijinho” de bocaiuva u

Ingredientes

2 colheres de manteiga

2 colheres cheias de leite con-

densado

½ copo de leite

3 colheres de polpa de bocaiuva

Amêndoa da bocaiuva ralada 

para enrolar (pode ser substitu-

ído por coco ralado)

Modo de preparo

Misture a manteiga, o leite, o 

leite condensado e a polpa de 

bocaiuva na panela ainda sem 

levá-la ao fogo. Depois de bem 

misturado leve ao fogo e mexa 

até engrossar. Deixe esfriar e en-

role no coco ou amêndoa ralada.

u Mousse de bocaiuva u

Ingredientes

1 envelope de gelatina sem sa-

bor;

1 lata de leite condensado

1 lata de creme de leite

6 colheres de polpa de bocaiuva

1 medida de lata de leite

Modo de preparo

Dissolva a gelatina conforme as 

instruções da embalagem. Mis-

ture todos os ingredientes no 

liquidificador e bata até ficar 

cremoso. Distribua a mistura em 

uma forma e deixe na geladeira 

por três horas ou até ficar firme. 

Sirva gelado.
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u Licor de bocaiuva u

Ingredientes

1 litro de álcool de cereais

6 frutos inteiros da bocaiuva, ou 

mais

Açúcar para calda rala

Modo de preparo

Em um recipiente deixe os frutos 

de bocaiuva curtir no álcool por, 

no mínimo, quatro dias. Após o 

período de descanso faça uma 

calda rala e acrescente à mistura.

u Mingau de bocaiuva u

Ingredientes

1 copo e ½  de leite

2 colheres rasas de açúcar

2 xícaras de polpa ou farinha de 

bocaiuva.

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes e 

leve ao fogo. A quantidade de 

polpa ou farinha a ser adicionada 

varia conforme o ponto de gros-

sura que se deseja.
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Utilizando a farinha de bocaiuva

u bolo de bocaiuva I u 

Ingredientes

2 xícaras de farinha de trigo

2 xícaras de açúcar

1 xícara de farinha de bocaiuva

1 xicara de leite

2 colheres sopa de manteiga

1 colher sobremesa de fermento 

em pó

2 ovos

Modo de preparo

Bata o açúcar e a manteiga até 

obter um creme, acrescente os 

ovos e continue a bater o cre-

me. Adicione a farinha de trigo, 

a farinha de bocaiuva e o leite, 

alternadamente. Adicione o fer-

mento. Coloque para assar em 

uma forma untada e polvilhada. 

Leve ao forno com temperatura 

de 180ºC por aproximadamente 

30 minutos, ou até dourar o bolo.

u Sorvete I u

Ingredientes

2 colheres de farinha de bocaiuva

1 litro leite 

Rapadura ou açúcar

Liga de sorvete

Modo de preparo

Ferver o leite com a farinha de 

bocaiuva. Adoçar a gosto. Dei-

xe ferver bem e engrosse com a 

liga de sorvete. Bater no liqui-

dificador e em seguida levar ao 

congelador. Retirar e bater mais 

três vezes, sempre retornando 

ao congelador.
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u  bolo de bocaiuva II u

Ingredientes

1 colher de manteiga

2 xícaras de açúcar 

2 xícaras de farinha de bocaiuva

2 xícaras de leite

3 ovos

2 xícaras de farinha de trigo

1 colher de fermento em pó

Modo de preparo

Bata as gemas com o açúcar e a 

manteiga, coloque as claras em 

neve e torne a bater. Coloque a 

farinha de trigo e depois a fari-

nha de bocaiuva alternadamen-

te com o leite até formar uma 

massa homogênea. E por último 

acrescente o fermento. Coloque 

a massa em forma untada e pol-

vilhada. Leve para assar em for-

no pré-aquecido.

u  creme de bocaiuva u

Ingredientes

Farinha de bocaiuva

leite

Rapadura ou açúcar

Modo de preparo

Misture o leite com açúcar a 

gosto. Em seguida acrescente 

a farinha de bocaiuva. Leve ao 

fogo e mexa até engrossar.
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u Pudim de bocaiuva u

Ingredientes

1/2 litro de leite;

6 ovos

4 colheres de farinha de bocaiuva

1/2 copo de farinha de trigo;

3 copos de açúcar

1 colher de margarina;

4 colheres de coco ralado

Modo de preparo

Bata tudo no liquidificador, co-

loque em forma caramelizada e 

leve a banho Maria por 50 mi-

nutos.

u Geladinho de bocaiuva u

Ingredientes

1 litro de leite

3 Colheres de farinha de bo-

caiuva, ou 100 gramas de polpa 

(pode-se também uma a mistura 

de 3 colheres de farinha com 3 

colheres de polpa)

2 colheres cheias de leite con-

densado

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no 

liquidificador, distribua a vita-

mina em saquinhos e leve ao 

congelador. Sirva congelado.
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u cocada em tablete u

Ingredientes

1 medida de amêndoa

2 medidas de raspas de rapadura

Modo de preparo

Após retirar as amêndoas dos 

coquinhos pilar ou passar no 

liquidificador. Junte a rapadura 

e as amêndoas moídas e leve ao 

fogo. Mexa até aparecer o fundo 

da panela. Retire do fogo e bata 

bem. Coloque em superfície lisa 

e deixe esfriar, depois cortar em 

tabletes.

u Paçoca de bocaiuva u

Ingredientes

Amêndoa do coco da bocaiuva 

Farinha de mandioca

Açúcar, rapadura ou sal

Modo de preparo

Quebre os cocos maduros reti-

rando as amêndoas. Soque as 

amêndoas no pilão até que elas 

se tornem esfareladas. Acres-

cente a farinha de mandioca e 

soque bem. Coloque o açúcar, 

rapadura ou sal. Torne a socar 

até a mistura ficar homogênea.

Utilizando a amêndoa da bocaiuva
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