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APRESENTAÇÃO

A Amazônia, conhecida por sua grande biodiversidade, 

apresenta uma gama de produtos florestais com alto potencial 

econômico. A comercialização desses produtos tem sido apontada 

como uma alternativa para  a valorização e, consequente 

conservação das florestas. No entanto, há uma grande carência de 

conhecimento para o manejo sustentável de muitos desses produtos. 

Uma espécie que tem sido muito explorada, devido aos seus vários 

produtos, é o jatobá (Hymenaea courbaril L.). Sua madeira tem alto 

valor, sua casca é usada tradicionalmente em xaropes ou 

“lambedores” para tratamento de doenças pulmonares, seus frutos 

possuem uma polpa farinácea saborosa, suas  sementes são 

utilizadas para reflorestamento e para a confecção de artesanatos. Do 

tronco do jatobá se extrai um líquido, chamado na Amazônia de  vinho 

de jatobá, um produto utilizado por populações tradicionais como um 

energético muito conhecido por seu poder afrodisíaco e para tratar 

problemas na próstata. A superexploração do jatobá levou à sua 

extinção,  na forma nativa, em algumas regiões. 

Neste material apresentamos boas práticas para a exploração 

da seiva de jatobá, pois em muitos lugares a sua retirada é realizada 

com uso de machado ou de motosserra, causando sérios danos à 

planta. Contamos com  a co-autoria de dois seringueiros, o Antônio 

Marçal e o Tião do Moisés, pessoas fundamentais no teste e na 

comprovação dessas boas práticas. As informações aqui contidas são 

resultados do trabalho de sete anos de parceria entre produtores da 

Reserva Extrativista Chico Mendes e pesquisadores da Universidade 

Federal do Acre. 

Este guia é destinado a produtores e técnicos que desejam 

aprender ou aprimorar seus conhecimentos sobre a extração de seiva 

de jatobá visando sua exploração econômica de forma sustentável. 
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1. CARACTERÍSTICAS DA PLANTA

O nome jatobá vem da língua tupi e significa fruto de 

casca dura. Seu nome científico é Hymenaea courbaril L., 

pertence à família das Leguminosas (Fabaceae) e da sub-

família Caesalpinaceae. É uma árvore  que pode atingir 40 m de 

altura, com tronco cilíndrico e reto com até 2 m de diâmetro. A 

espécie apresenta uma copa espalhada, alcançando posição de 

dossel. A casca é lisa, dura e cinzenta. Suas flores são marrom-

esverdeadas e brancas. Os frutos são vagens achatadas do tipo 

indeiscentes, isto é, não se abrem naturalmente para a 

liberação das sementes. As sementes são envolvidas por uma  

polpa  seca, de cor verde-amarela-clara ou creme-marrom, de 

sabor adocicado. A polpa é comestível de sabor e cheiro muito 

característico. 

A árvore de jatobá tem ampla distribuição na América do 

Sul e América Central, do México até o Paraguai; ocorre de 

forma dispersa nas matas de terra firme e de certas várzeas 

altas, mais frequentemente em solos argilosos e pobres.

Existem outras espécies do gênero Hymenaea que 

podem ser confundidas com o jatobá que são o jutaí 

(Hymenaea parvifolia) e o jutaí-da-folha-grande (Hymenaea 

longifolia). A árvore mais parecida com o jatobá é o  jutaí, cujas 

folhas são mais coriáceas (duras), o tronco, que é menos 

avermelhado e a casca, que é menos espessa que a do jatobá. 

Já o jutaí-da-folha-grande é mais fácil de diferenciar, pois 

apresenta folhas bem maiores e o tronco é mais avermelhado.

O jatobá, na sucessão florestal, é classificado como uma 

espécie secundária tardia a clímax em florestas tropicais.  É 

uma planta que tolera sombreamento na fase juvenil, não  

suporta o frio e possui mecanismos para resistir a um 

deficiência de água nos solos em épocas secas. É considerada 

uma espécie rara, pois ocorre naturalmente em baixas 

densidades. 

As figuras de 01 a 06 mostram a árvore de jatobá, seus 

botões florais e flores, frutos, sementes, semente germinada e 

plântula.
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A floração do jatobá varia conforme a região. O final da 

estação seca e o início da chuvosa funcionam como um gatilho 

para desencadear a floração. No leste do Acre, a floração ocorre 

de outubro a dezembro, podendo haver um pequeno pico em 

março. 

A frutificação ocorre de março a outubro. O pico de 

dispersão de frutos concentra-se entre os meses de julho a 

outubro. 

A germinação do jatobá ocorre entre 20 e 40 dias. Nas 

figuras 05 e 06 podemos observar plântulas germinadas na 

floresta. O poder germinativo das sementes é alto. De cada 100 

sementes novas mais de 80 conseguem germinar. As sementes 

podem permanecer viáveis por um longo período, se 

armazenadas em local seco.  

A frutificação é irregular, pois uma mesma árvore não 

produz frutos todos os anos ou produz pouco. Geralmente 

quando em um ano há grande produção, no outro espera-se 

uma produção bem menor. 

 

As sementes apresentam dormência que pode ser 

quebrada em condições naturais através da acidez do solo, 

ataque de microrganismos, umedecimento, desidratação, ação 

do fogo ou passagem através do trato digestivo dos animais.

A germinação pode ser feita artificialmente através de 

escarificação mecânica ou química, choque de temperatura 

baixa ou alta, e, imersão em água em temperatura ambiente 

por 7 a 10 dias.  

Uma planta adulta produz, em 

média, oitocentos frutos, mas pode chegar a dois mil frutos. 

Cada fruto pode ter de uma a oito sementes. 
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Figura 01 - Detalhes do 
fuste (tronco) e copa do 
jatobá.

Figura 03 - Detalhes do 
fruto do jatobá

Figura 02 - Botões florais e 
flores de jatobá.
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Figura 05 - Semente 
d e  j a t o b á  r e c ém  
germinada. 

Figura 04 - Fruto e 
sementes de jatobá.

Figura 06 - Regeneração 
natural (muda) de jatobá.
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2. CONHECIMENTO POPULAR

O conhecimento popular sobre o jatobá é antigo. 

Populações tradicionais da Amazônia utilizam o chá da casca 

para tratamento de problemas respiratórios e a seiva como 

energético com poderes afrodisíaco. Até hoje a casca da árvore 

é usada por algumas etnias indígenas para confeccionar canoas.  

Os produtos do jatobá podem ser encontrados em feiras e 

ervanários, é possível também adquiri-los industrializados em 

lojas virtuais, na forma de cápsulas, pó e extrato . 
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3.  PRODUTOS E USOS

O jatobá possui uma excelente madeira com grande valor 

comercial. Veja o fuste (o tronco) na figura 07. O mercado 

madeireiro aprecia a madeira devido a durabilidade, sendo 

empregada em usos diversos, tais como, na construção civil, 

em obras hidráulicas e na carpintaria em geral como molduras, 

móveis, cabos para ferramentas, material esportivo, arcos de 

instrumentos musicais, peças torneadas, laminados 

decorativos, carrocerias. 

Do jatobá praticamente tudo se aproveita, a madeira, a 

casca, a resina, o fruto e a seiva. 

Figura 07 - Fuste (tronco) 
reto do jatobá.

Figura 08 - Produtos não 
madeireiros do jatobá: frutos, 
sementes e seiva.
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O endocarpo (isto é, a polpa) do 
fruto é comestível, podendo ser 
consumido sem processamento. 
É usado na preparação de 
farinhas, doces e bebidas, ou 
ainda, utilizado na alimentação de 
animais.  

As sementes são empregadas na fabricação de 
biojóias e outros objetos artesanais, podendo ser utilizada 
também na produção de cosméticos. A casca do fruto é 
apreciada na confecção de artesanato.

Figura 09 - Fruto de 
jatobá aberto.

Figura 10 - Seiva de jatobá 
sendo extraída.

Figura 11 - Seiva de 
jatobá escura e clara.

 A seiva ou vinho possui  cores diferentes, indo de 
laranja até marrom bem escura (Figura 11). De acordo com 
os extrativistas quanto mais escura a seiva, mais 
concentrada e mais “forte”.
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4 -  VENDER A MADEIRA OU A SEIVA DO JATOBÁ?

Esta questão foi levantada por extrativistas do leste do 
estado do Acre numa comunidade que vende seiva de jatobá e 
que pretende comercializar madeira através de plano de 
manejo comunitário. Foram identificadas e plaqueteadas 158 
árvores em 17 unidades produtivas. As propriedades estão 
distribuídas em uma área de 7.000 hectares de florestas. Isto 
significa dizer que foi identificada uma árvore de jatobá com 
mais de 40 cm de diâmetro a cada 44 hectares. Temos uma 
espécie de baixa densidade, chamada por isso, de rara, e que 
precisa cautela no seu manejo sob pena de comprometer sua 
sobrevivência nessa área.

 Vamos fazer um exercício para comparar a renda da 
madeira e da seiva tomando dez árvores da comunidade. No 
quadro 01 temos o resultado do cálculo desse exercício. 

15

A seiva de jatobá é utilizada 
como energético natural e para 
combater várias enfermidades. 
É retirado do tronco da árvore 
(veja figura 10).

Quadro 01 - Comparação entre a renda bruta da venda da 
madeira em pé e da seiva de jatobá no estado do Acre.

Nº 
ARVORE

CAP 
(m)

ALTURA 
(m)

PRODUÇÃO 

DE SEIVA 

(litros)

VOLUME 
(m3)

VALOR DA 

ÁRVORE EM 

PÉ (R$/m3)

VALOR DA 

SEIVA 

(R$/litro)

1 2,75 18,00 52 8,2 571,73 624,00
2 3,48 18,00 39 13,1 588,57 471,60
3 3,54 18,00 2 13,5 609,04 19,68
4 3,16 18,00 11 10,8 485,30 133,56
5 3,28 18,00 9 11,6 522,86 107,04
6 2,8 18,00 22 8,5 381,02 262,44
7 3,3 18,00 20 11,8 529,25 240,00
8 3,62 18,00 52 14,2 636,87 624,00
9 3,29 18,00 22 11,7 526,05 264,00

10 3,82 18,00 10 15,8 709,19 120,00
239 119,0 5559,88 2866,32Total

Na tabela:
•CAP é a Circunferência à Altura do Peito, a 1,30 m do chão, 
dada em metros.

•A altura das árvores (h) foi considerada a mesma, 18 m.
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•A produção de seiva, em litros, foi obtida da coleta feita em 
cada árvore.

3
•O volume de madeira, em metros cúbicos (m ), foi calculado 
pela fórmula V = CAP x CAP x h x 0,06 (MATTOS et al., 1992).

•O valor da árvore em pé foi considerado R$ 70,00 por metro 
cúbico, preço pago ao extrativista em áreas com plano de 
manejo madeireiro comunitário aprovado pelo órgão 
ambiental e certificado com o selo FSC.

•O valor da seiva foi considerado R$ 12,00 por litro, valor pago 
ao extrativista.

Nesse exemplo, a renda bruta da venda madeira em pé 
daria o dobro do valor da renda da seiva. Apesar disso, os 
extrativistas preferem excluir o jatobá e outras espécies não 
madeireiras, tais como, a copaíba dos planos de manejo de 
madeira. Os motivos apresentados são: a) a extração da seiva 
pode ser realizada de seis em seis meses e a venda da madeira é 
feita uma única vez; b) o custo da extração madeireira é bem 
mais alto; c) o manejo madeireiro exige mais conhecimento 
técnico; d) o impacto da extração na floresta é muito maior, 
causando em muitas ocasiões, a diminuição da caça e o bloqueio 
das trilhas das estradas de seringa; e) para a retirada da 
madeira é preciso ter vias de acesso, ou seja, estradas, ramais, 
rios ou igarapés,  em condições de tráfego, o que exclui uma 
grande quantidade de famílias extrativistas cujo deslocamento 
é feito em animais ou até mesmo a pé.

Como foi dito, além da seiva, a casca da árvore, a casca 
do fruto e a seiva do jatobá são comercializadas na Amazônia. 
São vendidas por raizeiros em feiras livres, em lojas de 
artesanato, de fitoterapia e homeopatia. No estado do Acre os 
produtores comercializam as sementes de jatobá por 15 a 25 
reais por quilograma. Um litro da seiva é vendido por 8 a 12 
reais. A casca da árvore custa 20 reais cada quilograma.
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5 - A EXTRAÇÃO DE SEIVA DE JATOBÁ É SEMPRE 
SUSTENTÁVEL?

A exploração da seiva de jatobá, como de qualquer outro 
produto não madeireiro, pode ser ou não sustentável. Depende 
da forma que é feita e da escala de produção.

Tirar a seiva de jatobá ou óleo de copaíba com uso de 
machado ou motossera é destrutivo para a árvore. Até mesmo 
a retirada de casca para uso como remédio pode ser danoso, 
dependendo da profundidade e do tamanho do golpe 
produzido. Nesses casos, a planta não consegue se regenerar 
ou sarar e normalmente é infestada por cupim. A tendência é 
que a árvore fique oca e caia em alguns anos. Mesmo a retirada 
de seiva ou óleo com uso de trado, que é o método menos 
danoso à planta, provoca sérios danos se o orifício feito no 
tronco não for fechado adequadamente. Veja as figuras 12, 13 e 
14. 

Figura 12 - Tronco de jatobá 
danificado por retirada da casca 
atacado por cupim. Cortesia: 
Noara Pimentel.

Figura 13 - Tronco de jatobá 
danificado por retirada da 
casca. 
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Figura 14 - Tronco de copaíba 
danificado para a extração de 
óleo infestado de cupim. Foto: 
cortesia de Arthur Leite.

A retirada de casca e de seiva do jatobá com  machado ou 
de facão é uma prática comum na Amazônia (Figura 15). Apesar 
do grave  dano causado à planta, o impacto é pequeno na 
população de jatobá da floresta, se os produtos são retirados em 
pequena quantidade, destinados ao consumo familiar.

Porém, com o aumento do interesse das populações 
urbanas por produtos fitoterápicos a tendência é que haja um 
aumento na intensidade de exploração. Se mantidas as formas 
destrutivas de exploração pode haver um sério impacto na 
população de jatobá manejada, considerando que se trata de 
uma espécie de baixa densidade nas florestas nativas.

Na floresta encontram-se árvores de jatobás muito 
antigas. No estado do Acre foi estimada a idade de várias 
espécies madeireiras através de datação de carbono. Foi 
identificado um jatobá com 52 cm de diâmetro de 93 anos de 
idade e outro com 64 cm de diâmetro de 190 anos (VIEIRA, 
2003). Todas as dez árvores do quadro 01 têm mais que 80 cm 
de diâmetro. Qual seria a idade destas plantas? Talvez sejam 
árvores centenárias, o que aumenta a responsabilidade no 
manejo desta espécie.

A seguir apresentamos um roteiro de boas práticas para a 
extração de seiva de jatobá.
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6. BOAS PRÁTICAS RECOMENDADAS PARA A EXTRAÇÃO 
DE SEIVA DE JATOBÁ

Localização das árvores do manejo

A primeira etapa para a realização do manejo que tem 
como objetivo a extração de seiva de jatobá é a localização das 
árvores que serão manejadas na floresta. Isso é feito através 
das  atividades listadas a segui: 

a) O pré-mapeamento: o dono da propriedade procura 
os jatobás na sua área e faz uma picada ligando uma árvore a 
outra. 

b) A seleção das árvores: serão mapeadas e 
plaqueteadas somente as árvores com potencial produtivo, 
que são as que possuem bom aspecto fitossanitário (sem 
rachaduras e sem infestação de cupim) e com diâmetro igual 
ou superior a  40 cm (ou 126 cm de circunferência).

Os extrativistas classificam o jatobá de acordo com a 
sanidade da árvore em três grupos:

i) árvore produtiva: quando furada produz seiva;
ii) árvore seca: aparentemente possui condições para a 

produção, mas que ao ser furada não produz seiva; 
iii) árvore ocada: não é incluída no manejo, pois possui o 

tronco oco, às vezes rachado e infestado por cupinzeiro. 
c) O mapeamento: esta atividade é realizada quando se 

pretende elaborar o plano de manejo para legalizar a 
comercialização da seiva. Esta atividade é feita por um 
mapeador  e o dono da propriedade. O mapeador, que pode ser 
uma pessoa treinada da comunidade, faz o registro da 
localização das árvores e da trilha percorrida com o uso de GPS, 
bússola e passos calibrados. Outro método de mapear é usando 
apenas o GPS para georeferenciamento das árvores. Com base 
na localização e identificação das árvores é construído um 
mapa de localização das árvores, tendo como referência a 
residência do produtor. Os mapas são feitos inicialmente em 
planilha eletrônica e depois colocados numa imagem de 
satélite. Ver exemplos nas figura 16 e 17. Para maiores 
detalhes sobre este assunto consulte Alechandre et  al. (2007).
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Figura 15 - Tronco de copaíba 
danificado devido a extração 
da casca. Foto: cortesia de 
Arthur Leite.



Figura 14 - Tronco de copaíba 
danificado para a extração de 
óleo infestado de cupim. Foto: 
cortesia de Arthur Leite.

A retirada de casca e de seiva do jatobá com  machado ou 
de facão é uma prática comum na Amazônia (Figura 15). Apesar 
do grave  dano causado à planta, o impacto é pequeno na 
população de jatobá da floresta, se os produtos são retirados em 
pequena quantidade, destinados ao consumo familiar.

Porém, com o aumento do interesse das populações 
urbanas por produtos fitoterápicos a tendência é que haja um 
aumento na intensidade de exploração. Se mantidas as formas 
destrutivas de exploração pode haver um sério impacto na 
população de jatobá manejada, considerando que se trata de 
uma espécie de baixa densidade nas florestas nativas.

Na floresta encontram-se árvores de jatobás muito 
antigas. No estado do Acre foi estimada a idade de várias 
espécies madeireiras através de datação de carbono. Foi 
identificado um jatobá com 52 cm de diâmetro de 93 anos de 
idade e outro com 64 cm de diâmetro de 190 anos (VIEIRA, 
2003). Todas as dez árvores do quadro 01 têm mais que 80 cm 
de diâmetro. Qual seria a idade destas plantas? Talvez sejam 
árvores centenárias, o que aumenta a responsabilidade no 
manejo desta espécie.

A seguir apresentamos um roteiro de boas práticas para a 
extração de seiva de jatobá.

18

6. BOAS PRÁTICAS RECOMENDADAS PARA A EXTRAÇÃO 
DE SEIVA DE JATOBÁ

Localização das árvores do manejo

A primeira etapa para a realização do manejo que tem 
como objetivo a extração de seiva de jatobá é a localização das 
árvores que serão manejadas na floresta. Isso é feito através 
das  atividades listadas a segui: 

a) O pré-mapeamento: o dono da propriedade procura 
os jatobás na sua área e faz uma picada ligando uma árvore a 
outra. 

b) A seleção das árvores: serão mapeadas e 
plaqueteadas somente as árvores com potencial produtivo, 
que são as que possuem bom aspecto fitossanitário (sem 
rachaduras e sem infestação de cupim) e com diâmetro igual 
ou superior a  40 cm (ou 126 cm de circunferência).

Os extrativistas classificam o jatobá de acordo com a 
sanidade da árvore em três grupos:

i) árvore produtiva: quando furada produz seiva;
ii) árvore seca: aparentemente possui condições para a 

produção, mas que ao ser furada não produz seiva; 
iii) árvore ocada: não é incluída no manejo, pois possui o 

tronco oco, às vezes rachado e infestado por cupinzeiro. 
c) O mapeamento: esta atividade é realizada quando se 

pretende elaborar o plano de manejo para legalizar a 
comercialização da seiva. Esta atividade é feita por um 
mapeador  e o dono da propriedade. O mapeador, que pode ser 
uma pessoa treinada da comunidade, faz o registro da 
localização das árvores e da trilha percorrida com o uso de GPS, 
bússola e passos calibrados. Outro método de mapear é usando 
apenas o GPS para georeferenciamento das árvores. Com base 
na localização e identificação das árvores é construído um 
mapa de localização das árvores, tendo como referência a 
residência do produtor. Os mapas são feitos inicialmente em 
planilha eletrônica e depois colocados numa imagem de 
satélite. Ver exemplos nas figura 16 e 17. Para maiores 
detalhes sobre este assunto consulte Alechandre et  al. (2007).
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Figura 15 - Tronco de copaíba 
danificado devido a extração 
da casca. Foto: cortesia de 
Arthur Leite.
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Figura 16 - Mapa em planilha eletrônica de localização de jatobá  

com indicação do número das placas de identificação da planta.

Figura 17 - Carta-imagem de localização de jatobá em uma 

colocação (unidade produtiva familiar do seringal).
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Forma de extração da seiva de jatobá

Extrativistas no Leste do estado do Acre desde 2002 

passaram a utilizar o método de extração de óleo de copaíba 

(LEITE et al., 2001), com uso de trado, mangueira, cano de PVC 

e vasilhame, para coletar a seiva de jatobá, jutaí e catuaba.  A 

seiva das três espécies são utilizadas como energético e 

afrodisíaco. Este  método é uma alternativa ao uso de machado 

ou motosserra que causa sérios danos à planta. É considerado 

pelos extrativistas de fácil aplicação e pode ser aprendido 

rapidamente. Além de simples e eficiente possui baixo custo. 

Antes da coleta é necessário preparar o material que será 

utilizado. Veja a lista de material no quadro 02. A preparação do 

material consiste em:

a) alongar o trado: mandar soldar uma barra de ferro de 

70 cm num trado de diâmetro de ¾” (três quartos de 

polegada). O trado ficará com 1,20 m o que facilitará a abertura 

do orifício no tronco que exige esforço físico, e para alcançar as 

árvores mais grossas;

b) com a serra cortar um pedaço de cano PVC de 20 cm 

(Figuras 19 e 21); 

c) com a tarraxa fazer rosca nos dois lados do cano (um 

lado será fixado no tronco e o outro na mangueira); 

d) fazer a ligação entre o cano e a mangueira.

Para a extração da seiva é feito um orifício no tronco da 

árvore utilizando o trado de ferro (figuras 18 e 19). A guia do 

trado é afiada com uma lima triangular, usada para serrote, fim 

de facilitar sua entrada no tronco (Figura 20).
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A  seiva é coletada com a conexão do cano e mangueira 

que será encaixada na abertura de uma vazilha (pode ser corote 

ou bombona de 10 litros ou mais, ou ainda, garrafa PET). Veja a 

figura 22.

Todo material utilizado na extração deve estar bem limpo. 

Para tanto precisam ser lavados com água e sabão. Não 

podemos esquecer que a seiva de jatobá será ingerida, 

portanto, deve estar livre de contaminação. 

Após a retirada da seiva deve-se deixar no orifício do 

tronco o cano de PVC bem rosqueado, a fim de evitar 

vazamento. 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

A tampa do cano de PVC também deve ser bem 

fechada, para isso, a rosca precisa ser bem feita. 

A seiva tende a escorrer pelo cano se o vedamento não for 

bem feito (Figura 23). Alguns extrativistas usam uma liga de 

câmara de ar para fechar a tampa (Figura 24) e, às vezes, vedá-

la por fora, outros, preferem fazer o vedamento com saco 

plástico.

Quadro 02 - Material utilizado para a extração da 

seiva de jatobá

Trado de ferro de ¾” de 1,20 m de comprimento
Vasilhame de 20 litros com tampa
Garrafas PET (dois litros)
Cano de PVC de ½” com 20 cm de comprimento
Tarraxa de ½” para fazer rosca no cano
Mangueira de borracha de ¾” de 1,00 m de 
comprimento
Serra de ferro (para serrar o cano de PVC)
Liga de câmara de ar
Lima triangular (de amolar serrote)
Tampa para cano PVC de ½”

Figura 21 - Cano e 
tampa de PVC.

Figura 20 - Guia do 
trado sendo amolada 
com a lima triangular.
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Figura 19 - Extrativista usando o 
trado à altura do peito.

Figura 22 - Extrativistas 
fazendo coleta de seiva de 
jatobá com cano de PVC e 
mangueira. 

Figura 18 - Trado 
furando o tronco
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Época e ciclo de extração da seiva  de jatobá

Ao contrário da copaíba que pode levar anos para voltar a 
produzir o óleo retirado, a seiva de jatobá regenera com poucos 
meses. Em experimentos realizados no leste do Acre 
observamos que, em média, a árvore precisa de seis meses de 
intervalo entre  coletas. No final do período chuvoso a produção 
é maior que no período seco. 

Estimativa de produção de seiva de jatobá

A variabilidade de produção de seiva de jatobá é muito 
grande, o que complica a estimativa de produção. De 29 árvores 
furadas com diâmetro maior que 40 cm, tivemos 17% que 
estavam ocadas, 24% que não produziram seiva, e  59% que 
produziram 367 litros de seiva. As árvores produziram de 1,6 a 
80 litros de seiva. A média encontrada foi de 21,6 litros, com 
mediana de 12 litros e desvio padrão de 21,9 litros. Na análise 
estatística realizada não encontramos correlação entre o 
diâmetro das árvores e a produtividade de seiva.

Para a amostra de jatobá estudada o intervalo de 
confiança da média, com 95% de probabilidade, foi de 10,3 a 
32,8 litros de seiva.
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Cuidados pós coleta da seiva de jatobá

A seiva de jatobá é um produto que sai da árvore pronto. 
Não necessita de beneficiamento. Os cuidados tomados devem 
ser com relação a limpeza do material utilizado na extração. 

Se possível o produto deve ser armazenado em geladeira 
o que aumentará sua viabilidade. Ainda não existem estudos 
quanto ao tempo de prateleira da seiva, isto é, qual a sua 
validade após a extração da árvore. Segundo experiência dos 
produtores, a partir de seis meses de coletado a seiva começa a 
fermentar, ocorrendo assim a deterioração do produto.

Para o armazenamento é recomendada a utilização de 
vasilhames apropriados utilizados exclusivamente para a seiva.

Monitoramento Ecológico

O monitoramento é um componente fundamental no 
processo de manejo sustentável de recursos florestais. Através 
deste é possível avaliar se as interferências realizadas na 
população da espécie estão sendo positivas ou negativas. 
Fatores como regeneração e produção da espécie devem ser 
devidamente acompanhados.  

O sistema de monitoramento ambiental, econômico e 
social do manejo, deve ser participativo, com indicadores que 
possam ser avaliados tanto pela comunidade quanto pelas 
instituições que participam da execução do projeto ou de outras 
que possam auxiliar.

Sugerimos algumas atividades para avaliação do 
processo de manejo: a) monitoramento da estrutura 
populacional, para avaliar as taxas de crescimento e 
mortalidade; b) avaliação do estado fitossanitário das árvores 
manejadas; e c) monitoramento da produtividade de seiva.   

O monitoramento é uma etapa do processo de manejo 
que deve ser realizado juntamente com os produtores e as 
instituições de apoio, pois é através deste instrumento que é 
realizada a tomada de decisões sobre a continuidade do 
manejo.  
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Figura 23 - Cano com 
vazamento de seiva.

Figura 24 - Cano bem 
v e d a d o ,  s e m  
vazamento de seiva.
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Figura 23 - Cano com 
vazamento de seiva.

Figura 24 - Cano bem 
v e d a d o ,  s e m  
vazamento de seiva.
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7. ANÁLISE DA SEIVA DE JATOBÁ

Como a seiva de jatobá é consumida pura, misturada com 

café, açúcar, leite condensado e cachaça é preciso ter garantia 

sobre sua pureza.

Em análise microbiológica constatamos que a seiva não 

possui presença de microrganismos. Isso se deve 

provavelmente ao seu pH, que é muito ácido. 

Em análises físico-químicas e microbiológicas realizadas 

na Unidade de Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal 

do Acre tivemos os seguintes resultados da seiva de jatobá:

pH: 4,2  

fibra total: 0% 

proteína: 0% 

carboidrato: 0% 

lipídeo total: 0%

microbiologia: ausência de coliformes fecal e total, e 

salmonela

odor: de ácido acético
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8. LICENCIAMENTO DA ATIVIDADE DE  MANEJO 

Se a comunidade que pretende legalizar a 

comercialização de seiva de jatobá pertencer a uma

9. COMERCIALIZAÇÃO 

A comercialização da seiva de jatobá em pequenas 

quantidades é realizada pelos extrativistas diretamente aos 

consumidores finais, ou a atravessadores. Nos centros urbanos 

a seiva pode ser adquirida em ervanários e em lojas 

especializadas em produtos fitoterápicos.

O volume de venda ainda é pequeno. Aumentar a 

comercialização é um grande desafio, pois há uma série de 

questões  que   precisam   ser   resolvidas,   tais  como,  testar 

efeitos medicinais da seiva; legalizar a venda da seiva in natura  

 Unidade de 

Conservação de Uso Sustentável, como é o caso das Reservas 

Extrativistas, o manejo florestal de produtos não madeireiros 

deve seguir as orientações do Plano de Manejo da Unidade, 

conforme a Lei Nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o 

Sistema de Unidade de Conservação (SNUC). 

Para as demais áreas deve-se seguir  a legislação 

vigente no país. Por enquanto a Instrução Normativa (IN) do 

MMA Nº 5, de 11 de dezembro de 2006, dispõe sobre 

procedimentos técnicos para elaboração, apresentação, 

execução e avaliação técnica de Planos de Manejo Florestal 

Sustentável-PMFSs nas florestas primitivas e suas formas de 

sucessão na Amazônia Legal.
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 seguir uma série de regras da ANVISA para pesquisa clínica. Ao 

se chegar nessa fase, a instituição tem que ser contatada com 

antecedência a fim de se agendar uma reunião com os 

responsáveis para a  aprovação do protocolo. 

Como podemos ver há um longo e custoso caminho a ser 

trilhado para que possamos ter a comprovação científica dos 

efeitos medicinais da seiva de jatobá. Porém, se não nos 

adiantarmos nesse processo, poderemos perder para empresas 

ou instituições estrangeiras, que tal como acorreu com outros 

produtos da nossa biodiversidadde, tal como o óleo de copaíba, 

látex de sangue de grado, o veneno de jararaca, dentre tantos.

11 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nenhum produto florestal pode mais ser visto como 

carro-chefe de uma propriedade extrativista.  É improvável que 

tenhamos substituto para a seringa. O jatobá é mais um 

recurso a ser utilizado dentre tantos outros.  

As qualidades medicinais da seiva de jatobá precisam ser 

comprovadas cientificamente. Apesar da cultura popular de 

povos amazônicos conhecer há séculos estas propriedades, a 

legislação brasileira exige cautela no uso da seiva. Pouco se 

sabe sobre as contraindicações e efeitos colaterais do produto. 

Há muito a ser pesquisado. 

De nossa parte continuaremos nossos estudos em 

parceria com as comunidades, a fim de contribuirmos com 

informações confiáveis para o aproveitamento sustentável de 

recursos da nossa rica biodiversidade. 
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perante a ANVISA; fazer maior divulgação do produto; 

identificar nichos de compradores que valorizam produtos 

florestais manejados por populações tradicionais de forma 

sustentável; definir o tempo de prateleira da seiva; apoiar a 

organização da produção nas comunidades extrativistas; apoiar 

essas comunidades na elaboração de planos de manejo.

10 -  A  SEIVA DE JATOBÁ É ESTIMULANTE SEXUAL?

A seiva de jatobá é reconhecida tradicionalmente como 

um poderoso estimulante sexual, por isso é chamada de “viagra 

da Amazônia”. Porém, não existe comprovação científica do seu 

efeito, o que acarreta a proibição, de acordo com a legislação 

brasileira, da sua venda com o rótulo da embalagem indicando 

seu poder afrodisíaco.

De acordo com a médica, Mônica Nunes da Silva, 

professora da Universidade Federal do Acre, para fazer a  

avaliação do jatobá, ou outro fitoterápico, é necessário: a) 

padronizar a seiva; b) fazer a prospecção fitoquímica do extrato, 

verificar  primeiro se não possui substâncias tóxicas como 

alcalóides, pirrolizidínicos, glicosídeos cianogênicos e 

cardiotônicos e, posteriormente,  identificar quais os compostos 

presentes no seu extrato; c) realizar estudos de toxicidade pré-

clínica em animais. Existe uma série de regras a serem seguidas 

para isso (segundo a Resolução da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA Nº 90, de 16 de março de 2004); 

d) depois de comprovada a segurança  do   produto,  são  

realizados   testes   em   humanos,  que  novamente   tem  que 
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legislação brasileira exige cautela no uso da seiva. Pouco se 

sabe sobre as contraindicações e efeitos colaterais do produto. 

Há muito a ser pesquisado. 

De nossa parte continuaremos nossos estudos em 

parceria com as comunidades, a fim de contribuirmos com 

informações confiáveis para o aproveitamento sustentável de 

recursos da nossa rica biodiversidade. 
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perante a ANVISA; fazer maior divulgação do produto; 

identificar nichos de compradores que valorizam produtos 

florestais manejados por populações tradicionais de forma 

sustentável; definir o tempo de prateleira da seiva; apoiar a 

organização da produção nas comunidades extrativistas; apoiar 

essas comunidades na elaboração de planos de manejo.

10 -  A  SEIVA DE JATOBÁ É ESTIMULANTE SEXUAL?

A seiva de jatobá é reconhecida tradicionalmente como 

um poderoso estimulante sexual, por isso é chamada de “viagra 

da Amazônia”. Porém, não existe comprovação científica do seu 

efeito, o que acarreta a proibição, de acordo com a legislação 

brasileira, da sua venda com o rótulo da embalagem indicando 

seu poder afrodisíaco.

De acordo com a médica, Mônica Nunes da Silva, 

professora da Universidade Federal do Acre, para fazer a  

avaliação do jatobá, ou outro fitoterápico, é necessário: a) 

padronizar a seiva; b) fazer a prospecção fitoquímica do extrato, 

verificar  primeiro se não possui substâncias tóxicas como 

alcalóides, pirrolizidínicos, glicosídeos cianogênicos e 

cardiotônicos e, posteriormente,  identificar quais os compostos 

presentes no seu extrato; c) realizar estudos de toxicidade pré-

clínica em animais. Existe uma série de regras a serem seguidas 

para isso (segundo a Resolução da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA Nº 90, de 16 de março de 2004); 

d) depois de comprovada a segurança  do   produto,  são  

realizados   testes   em   humanos,  que  novamente   tem  que 
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