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Introdução

Os sistemas de produção da pupunheira (Bactris gasipaes Kunth. var. gasipaes Henderson) e 
palmeira-real-australiana (Archontophoenix spp.) apresentam grande importância econômica, so-
cial e ambiental. Na região Sul do Brasil, especificamente nos estados do Paraná e Santa Catarina, 
nos quais os trabalhos aqui apresentados terão seu maior foco, a quantidade de produtores rurais e 
agroindústrias envolvidas na atividade vêm ganhando, cada vez mais, maior expressão econômica 
e social, conforme serão apresentados no panorama sobre cada espécie. A conexão entre a pes-
quisa e a extensão rural, as recomendações técnicas de cultivo e a profissionalização de técnicos e 
produtores nestas atividades são fatores que contribuem para a evolução do setor e para o aumento 
de renda e qualidade de vida, nos diferentes pontos da cadeia produtiva.

Por outro lado, a prospecção de demandas junto ao setor produtivo é essencial para que a 
pesquisa e a extensão rural continuem atuando de acordo com a realidade do setor, para que 
ocorram aumentos de produtividade e qualidade dos sistemas de produção agrícola. No caso dos 
sistemas de produção da pupunheira para palmito (Santos et al., 2001; Neves et al., 2007; Santos 
et al., 2008) e palmeira-real-australiana, esses fatores seguem igualmente essenciais para a con-
tinuidade dos trabalhos. Embora uma série de trabalhos tenha sido realizada ao longo dos anos, 
conforme descrito no panorama da produção e demais publicações (Santos et al., 2001, 2011, 2019; 
Penteado Júnior et al., 2014; Santarosa et al., 2017), esse processo é contínuo em termos de pes-
quisa e transferência de tecnologia. 

Os diferentes níveis tecnológicos e perfis de produtores também demandam formas diferen-
ciadas de atuação e estratégias que exigem planejamento, assim como ferramentas que facilitem 
a adoção de tecnologia ou conhecimentos sobre os cultivos. Como tecnologia, esses sistemas 
apresentam uma série de técnicas e boas práticas agrícolas para a obtenção de produtividade e 
qualidade de palmito, juntamente com métodos de conservação de solo e água, visando à susten-
tabilidade do agroecossistema. 

Mas, essas práticas devem ser aplicadas de forma conjunta, para obtenção de resultados satis-
fatórios, em termos de viabilidade e de impactos econômico, social e ambientais positivos (Santos 
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et al., 2001; Neves et al., 2007; Santarosa et al., 2017). Visando a essa melhoria constante, buscou-
-se identificar os principais pontos que ainda devem ser melhorados e trabalhados para ajustes 
na cadeia produtiva do palmito, na região Sul. Alguns fatores referem-se ao manejo dos sistemas 
de produção, enquanto que outros referem-se às melhorias na estruturação da comercialização e 
novas alternativas para as indústrias, incluindo aproveitamento de subprodutos. Adiante seguem 
elencados os principais fatores que podem auxiliar neste processo para a produção de palmito, na 
região Sul do Brasil.

Desafios para o sistema de produção de pupunheira

Considerando a necessidade da continuidade das ações em pesquisa, desenvolvimento e 
transferência de tecnologia com sistemas de produção de pupunheira, verifica-se, ainda, uma série 
de desafios e necessidade de melhorias contínuas. As principais demandas dos produtores, indus-
triais e parceiros, por meio de seminários, cursos e reuniões técnicas, foram:

•  Desenvolvimento de cultivares de pupunheira e oferta de sementes.

•  Práticas de manejo para aprimorar o sistema de produção.

•  Ajuste das recomendações de adubação.

•  Ferramentas para a gestão do negócio agrícola.

•  Diversificação de produtos com agregação de valor.

•  Tecnologias rentáveis para o aproveitamento de resíduos.

•  Diversificação dos sistemas de produção (produção orgânica).

•  Adaptação aos novos mercados, incluindo potencial de exportação, com certificação e 
rastreabilidade.

•  Organização da cadeia produtiva e canais de comercialização.

•  Fortalecimento das agroindústrias e de incentivos fiscais para promover a competitividade do pro-
duto regional no mercado.

•  Divulgação na mídia, relacionada ao uso do palmito na gastronomia.

•  Ferramenta Agro-digital: informações e tecnologias digitais para uso pelos técnicos e produtores 
rurais, referentes aos sistemas de produção de pupunheira.

Desafios para o sistema de produção de palmeira-real

Para que a cadeia produtiva do palmito de palmeira-real possa avançar em termos de rentabili-
dade e da melhoria da qualidade do produto final, os principais tópicos discriminados adiante devem 
ser atendidos nas atividades de pesquisa e extensão rural:
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•  Desenvolvimento de cultivares.

•  Formação de matrizeiros.

•  Melhoria da qualidade da muda.

•  Melhoria do sistema de produção.

•  Desenvolvimento de máquinas e equipamentos.

•  Produção orgânica.

•  Novas linhas de subprodutos.

•  Acesso ao mercado externo.

•  Gestão da propriedade.

•  Organização da cadeia produtiva.

Valorização da cadeia produtiva

A importância e a valorização da cadeia produtiva do palmito dependem de uma atuação in-
tegrada de todos os componentes, desde produtores rurais, agroindústrias, mercados, pesquisa, 
ensino e extensão rural. A melhoria contínua desse processo pode beneficiar todos os elos desta 
cadeia produtiva, sendo que os ajustes técnicos dos sistemas de produção e processamento indus-
trial são constantes, dependendo da adoção tecnológica e difusão do conhecimento. 

Espera-se que, ao longo do tempo, essas contribuições e conhecimentos técnicos sirvam para 
a melhoria dos diversos segmentos da cadeia produtiva do palmito, beneficiando os produtores ru-
rais e as agroindústrias. A profissionalização constante do setor de palmito e o controle dos fatores 
relacionados à produção podem contribuir para a sustentabilidade econômica, social e ambiental 
desta atividade agrícola, com produtividade e qualidade de produtos diferenciados para o mercado 
consumidor. 
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