
 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRATIVISMO DO CATOLÉ: UM EXEMPLO DE SUSTENTABILIDADE

Por Ana Carla Gonçalo Souto 

 

Ao pé da serra, na Comunidade de Monte 

Alegre no Município de Iguaracy/PE, situado na 

microrregião do Sertão do Alto Pajeú, a 380km da 

Capital Recife, vivem Seu Inácio e Dona Lourdes, 

ramo principal de um grupo de famílias que 

sobrevivem durante a estação seca do ano na 

Caatinga da extração da palha do catolé para a 
produção de vassouras artesanais. 

Na mesma propriedade junto com o casal vivem 

mais 10 famílias, formadas por filhos, irmãos, primos 
e sobrinhos de Seu Inácio que casaram e constituíram 

suas próprias famílias. Esses agricultores familiares 

extrativistas plantam feijão, fava, milho e outras 

culturas de curta duração na época das chuvas, mas 

durante o resto do ano o que os sustenta é a 
extração das folhas do catolé com a produção da 

palha e venda das vassouras. 

Seu Inácio, com 61 anos, conta que seus avós já 

moravam na propriedade de cerca de 30 hectares e 
que a propriedade foi passando para os filhos e 

netos. Próxima a nascente do Riacho da Volta, um 

dos afluentes do Rio Pajeú e em uma região onde é 

frequente a presença do catolé. 

O catolé ou coco catolé Syagrus cearensis. 

Chega a medir 10m de altura. Os frutos têm cerca de 

5cm de comprimento e possuem um sabor 
adocicado, sendo consumidos in natura (LORENZI et 

al, 2004). A amêndoa, também comestível e bastante 
apreciada. Agenir, um dos filhos de Seu Inácio e Dona 

Lourdes, explica que o catolé só nasce em serra, não 

nasce em lugares planos e brotam em touceiras de 
três a seis palmeiras. 

 Os extrativistas fazem apenas duas coletas em 

cada catolé por ano, para que a palmeira possa se 

recuperar. Além disso, deixam sempre de três a 

quatro folhas na palmeira para proteger o “olho”. 

Seu Inácio afirma que deve sempre permanecer a 
folha mestra na palmeira, para que essa não morra. 

  

Geralmente são os homens que saem para 

fazer a coleta das folhas do catolé, mas Dona Lourdes 

conta que quando era mais jovem, também chegou a 

subir no catolé para fazer a coleta das folhas. Diz ter 

criado todos os seus dez filhos através da produção 

das vassouras. 

 
 Quando o dia está amanhecendo, eles saem 

para a coleta munidos, apenas, de uma faca, um 

facão e uma vara feita com a madeira do freijó ou 

marmeleiro. Essa vara possui uma fenda na ponta 
onde encaixam a faca e amarram com uma embira 

feita com o caroá. Então, com muita coragem e 

disposição, sobem na palmeira e cortam as folhas 

que necessitam. 

 Quando descem do catolé, fazem a desfolha 
amarrando e formando feixes. Coletam mais ou 

menos 50 folhas por dia, o que dá fardos de 40 a 50 

kg. Esses fardos são carregados nas costas amarrados 

com as embiras de caroá. 
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 Quando chegam em casa, os homens com a 

ajuda das mulheres e das crianças, ripam as folhas e 

as põem para secar. Depois de seca, a palha é 

amarrada formando as vassouras que são 

comercializadas tanto no local como levadas para a 

feira em Tuparetama nas segundas-feiras. 

 
 Apesar de considerarem o trabalho árduo, as 

famílias são bem felizes e simpáticas. Gostam do que 

fazem e do local onde moram. A atividade em 

comum parece uni-los em um clima de cooperação e 
amizade. 

 
 Há alguns quilômetros de Monte Alegre, em 

Brejinho, Dona Josefina pratica a mesma atividade, 
porém utilizando a palha de um parente próximo do 

catolé, o licuri ou ouricuri, S. coronata, além das 

vassouras ela ainda produz chapéus e esteiras. 
Entretanto, a palha é coletada em outro município, 

Jabitacá, e trazida para Dona Zefa, como gosta de ser 

chamada. Esta diz que o licuri não é frequente na 

região e que prefere a palha deste por ser mais 

resistente para a produção das vassouras. 

 
 A simpatia parece ser algo comum aos 

fazedores de vassouras. Quem sabe um encontro 

possibilite a troca entre as experiências desses dois 

casos proporcionando novos saberes e novas 

tecnologias sociais para o enfrentamento da estação 

seca no Ato Pajeú. 

A territorialidade dessas comunidades mostra 

como a relação entre o homem e a natureza pode ser 

harmônica combinando diversas estratégias de vida e 

saberes transmitidos através de gerações, o que vêm 
garantindo o sustento dessas famílias ao longo do 

tempo. Isso deve ser levado em conta durante a 

gestão ambiental e na elaboração de políticas 

públicas baseadas no respeito aos saberes 

tradicionais e na sustentabilidade local. 
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ALGUMAS DICAS: 

 
- Evitar o corte do catolé nas áreas de ocorrência 
natural desta palmeira; 
- Durante a coleta de frutos deixe alguns cachos 
na palmeira lembrando que os animais da região 
também se alimentam dos coquinhos e que o 
catolé precisa das sementes para se reproduzir; 
- Durante a coleta das folhas ter cuidado para não 
colocar em risco a vida do catolé. Tente não tirar 
mais do que três 
folhas verdes por ano, mais do que isso pode 
deixar a planta fraca e sem força para produzir os 
seus frutos; 
Sempre que puder faça o plantio de uma palmeira 
catolé. A natureza agradece e sua atividade 
extrativista fica garantida. 
 

Baseado na INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 191, de 24 de setembro de 2008 que 
dispõe sobre o uso e conservação do licuri - Syagrus coronata. 


