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1. Título da ação:  USOS DO OURICURI 

(X) Modo de construir     (X) Modo de alimentar   (  ) Outra: 

 

2. Observado na(s) localidade(s) de: 

(X) Poxim         (X) Pontal de Coruripe         (  ) Outra: 

 

3. Descrição da espécie: 

Nome científico: Syagrus coronata (Mart.)  

Nome vulgar: ouricuri 

Família: Arecaceae 

O é uma palmeira nativa do Brasil, ocorrendo desde Pernambuco até o sul da Bahia, sendo 

uma das principais palmeiras da região semi-árida do Nordeste. Em Alagoas ocorre na região 

dos tabuleiros, no litoral, no agreste e no sertão. Nos outros estados, essa palmeira é também 

conhecida como licuri, alicuri, aricuri e nicuri. 

 

4. Descrição da prática: 

 

 Desde os primórdios, a presença do ouricuri na paisagem do sul de Alagoas 

possibilitou as pessoas que vivem e trabalham no Pontal do Coruripe e em Poxim não apenas 

uma convivência íntima com a palmeira, mas, fez dela um recurso essencial à reprodução 

material e cultural dos moradores das duas localidades, aproximando-os em suas 

singularidades. A “aricuri” ou “uricuri” como é chamada pelos moradores, outrora era 

abundante e acessível nas matas próximas aos povoados. Hoje, grande parte dos 

“aricurizeiros” encontra-se privatizada em terras açucareiras e, no horizonte da paisagem local, 

a cobiçada palmeira se inscreve cada vez mais discretamente no território perceptivo dos seus 

tradicionais usuários.  

 Moradores do Pontal do Coruripe e do Poxim fazem uso das mesmas partes da 

palmeira: folhas e frutos. Entretanto, a forma de usá-las sofre variações locais amplificando a 

importância das especificidades que dão identidade a cada povoado especialmente.   

Durante a pesquisa de campo, apesar das evidências que nos revelavam, no cotidiano, os 

laços mais estreitos dos moradores com o ouricuri, a memória dos mais idosos colocou-se 
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como uma dimensão singular para que tivéssemos, no presente, acesso a um  tempo vivido, 

porém  já passado. 

 

 “O primeiro que a gente inventou aqui prá fazer foi tirar o pó da palha. Ficava aquele 

monte assim. Pra da um quilo era muito. O povo dizia que era pra fazer vela. Sei que os 

comprador vinha. Depois, essa borra da palha não deu certo. Ficou muito barato. Era muito 

trabalho.Não dava pra recompensar o que a gente ganhava.  O primeiro que fizemos depois da 

borra foi o chapéu.” Dona Angelina 

 

 No Pontal do Coruripe, é expressivo o número de mulheres que se dedicam ao trabalho 

manual usando a palha de ouricuri na criação de chapéus, bolsas, cestas, porta-jóias, etc. No 

cotidiano, animando a paisagem local, podem ser vistas enquanto manuseiam a palha nas 

calçadas, na intimidade no espaço doméstico ou então no espaço da Associação das Artesãs 

do Pontal do Coruripe.  Além disso é freqüente nas varandas, sobre os muros e portões  de 

suas próprias  casas a exposição dos objetos de ouricuri. Os passantes que por diferentes 

motivos interagem com a paisagem do povoado podem ver também as palhas de ouricuri 

expostas nas calçadas sob o sol oferecendo ao olhar suas nuances possíveis. 

Já nas calçadas do povoado de Poxim, no qual muitos moradores usam o mesmo recurso para 

a feitura de vassouras, as tonalidades da palha se diferenciam menos severamente apesar de 

ficarem, como no Pontal, expostas ao sol. Para o fabrico de vassoura não é necessário que a 

palha do ouricuri adquira tons mais exatos. O depoimento de uma moradora de Poxim, cuja 

produção familiar semanal é de cento e vinte vassouras, da detalhes sobre a aquisição, o  

manuseio e secagem da palha diante  de mudanças advindas com o  tempo das estações.  

 

 “A gente vai pro mato, tira a palha verde, vai ripar, laxar ela todinha pra deixar fininha. 

Bota no sol. Quatro dias no sol. Quando a gente tira do sol, vai medir a quantidade e vamos 

fazer as vassoura. Dia de chuva é mais sacrificoso. É cinco, seis dias pra poder secar, mode 

da chuva que não presta. Deixa secar dentro de casa, num canto. A gente bota pra dentro e 

bota pra fora. E quando é de sol bota de manhã e tira à tarde.”    Maria do Jonas  
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 O fabrico de vassouras e/ou de bolsas implica não apenas em um trato diferenciado 

com a palha do ouricuri, mas, sobretudo na seleção de parte da mesma, para os fins a que se 

destina dentro do quadro de saberes e vocações locais. Conforme o depoimento de  duas 

moradoras do Poxim: 

 

  “Tiro elas, boto no sol e fica branquinha. Ela é verdezinha como a que faz vassoura. 

Sendo do olho. Aquela da vassoura é dos bracinho da ouricurizeira. A vassoura é do bracinho. 

A gente faz a bolsa, a cestinha, do olho da ouricurizeira.” Dona Maria José Jacinto 

 

 “O que ta secando no chão é ouricuri. As verdes só faz mesmo a vassoura. Aquelas 

branquinha é que faz linho... que faz as bolsinha. É do olho da ouricurizeira. E aquelas palha 

verde só presta pra fazer vassoura. A vassoura faz com qualquer uma. Agora a bolsa é 

escolhida né?” Dona Anadege 

 

 No Pontal do Coruripe, a demanda pela palha do ouricuri é grande. Diante da escassez 

deste recurso na localidade, a maioria das mulheres necessita comprá-lo de vendedores vindos 

de Feliz Deserto - um povoado localizado também ao sul de Alagoas onde se faz artesanato de 

palha da taboa. A compra é feita uma vez ao mês quando a palha vinda de Feliz Deserto chega 

ao Pontal do Coruripe em um caminhão.  

 Já no Poxim o número de mulheres que se dedica à confecção de bolsas e cestos é 

mínimo: apenas uma com a ajuda de suas duas filhas. No Poxim a maioria das mulheres usa a 

palha de ouricuri para o fabrico de vassouras que se destinam ao uso doméstico e à 

comercialização em Poxim e em localidades vizinhas.  Em Poxim a palha também é comprada, 

porém de vendedores do Pontal do Coruripe e em menor quantidade.  

 Hoje apesar de comprarem regularmente a palha, tanto no Poxim quanto no Pontal da 

Barra “ir às palhas” ou ir à mata retirar palha de ouricuri é uma atividade inscrita há muito no 

cotidiano de pessoas residentes nestes povoados. Como nos conta Dona Angelina, nossa 

informante mais idosa e moradora do Pontal do Coruripe:  
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 “Com a idade de sete anos já tava carregando palha. Da mata do Poxim. Nós trazia de 

pé. Quatro, cinco, dúzias de palha na cabeça. Palha de ouricuri. Só de ouricuri. A gente ia por a 

praia. Pela areia. Pela beira da praia. A água molhando o pé da gente até no Poxim”.  

 

 Sobre a atividade de retirada da palha na mata a mesma depoente explica:  

 

 “A gente vai por baixo. Por baixo dos cipó, dos mato, se rasgando, dos espinho, do que 

tiver! A gente sai cortando os mato. Aí alcança o pé da oricurizeiro, puxa com o gancho. Na 

ponta da vara tem o gancho. A gente pega ele assim, e chama a palha pra cima da gente 

assim, e aí  com as força dos braço, tira o olho. Só é o olho só. Aí tira muito. É muitos olhos 

que a gente tira! Aí a gente faz o fecho e vem simbora!”.  

 

 Como ainda nos conta Dona Angelina, o trabalho com a palha de ouricuri é uma 

atividade que desde cedo pode ser compartilhada . Em suas próprias palavras: 

  “Todo mundo faz cesta. De pequeno. Quando nasce. Quando é com uns sete anos já 

ta trabalhando”. 

 

 No Pontal do Coruripe e em Poxim são atributos especialmente femininos comprar 

palhas ou “ir para as palhas” na mata e prepará-las para o feitio dos objetos de ouricuri.  No 

entanto há homens que “trançam” a palha para ajudar a esposa e outros que acompanham a 

mulher no deslocamento para fora de casa, até os arredores do povoado para a retirada da 

palha nas matas.  

 Sobre o fruto do ouricuri, são freqüentes as referências feitas ao mesmo pelos 

habitantes dos povoados onde realizamos a pesquisa. No entanto, reconhecem que a 

escassez da palmeira nas matas tem inibido a continuidade do tradicional consumo e 

apreciada degustação do fruto:  

 

 “Depois que desmataram a mata prá cana, acabaram mais”. Não dá tempo deles, os 

ouricurizeiros, botarem as frutas. O povo tira muita palha e elas, as palmeiras, ficam cansada”. 

Dona Antônia  
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 Segundo moradores das duas localidades o coco de ouricuri pode ser comido depois 

de descascado. Seu sabor lembra uma mistura de mel e coco.  In natura pode receber a forma 

de um colar ou “rosário”.  Entre os moradores aprecia-se descascar o pequeno coco e 

transpassar sua “carne” com um cordão para que, antes de ser comido, possa ser usado como 

alegoria do corpo ou comercializado nas feiras locais. Como informa uma residente do Poxim: 

  

  “A gente fazia rosário do coquinho da ouricuri. Usava colar e comia ele. Na feira a 

gente também comprava esse colar.” Dona Goreth 

 

 Outro uso para o coco do ouricuri na alimentação local se faz socando-o em um pilão 

junto à farinha de mandioca. Conforme uma receita que nos foi dada em campo: 

 

 “É assim: tira o coquinho da ouricuri, bota no pilão, machuca e vai colocando a farinha 

de mandioca junto daquele coco machucadinho até fazer uma farinha de coco”. Dona Goreth, 

moradora do Poxim. 

 

5. Formas de registro in loco:                     

(X) Fotografia 

(  ) Filmagem 

(X) Gravação de voz 

(  ) Croquis                                      

(X) Outra: Anotações em diário de campo 
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6. Levantamento fotográfico   

    

Ouricuri 01 Ouricuri 02 Ouricuri 03 Ouricuri 04 

   

Ouricuri 05 Ouricuri 06 Ouricuri 07 

   

Ouricuri 08 Ouricuri 09 Ouricuri 10 

   

             Ouricuri 11 Ouricuri 12 Ouricuri 13 
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Ouricuri 14 Ouricuri 15 Ouricuri 16 

   

Ouricuri 17 Ouricuri 18 Ouricuri 19 

   

Ouricuri 20 Ouricuri 21 Ouricuri 22 

  

 

Ouricuri 23             Ouricuri 24  
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7. Tipo de registro da prática elaborado nos século s XVI e XVII (indicar fonte) 

 

(X) Texto 

 

* PISO, Guilherme. Historia natural do Brasil ilustrada. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 

1948. 

 

 “Dentre as palmeiras silvestres, as chamadas Urucury pelos indígenas, bem como o 

Tucu, não crescem a tanta altura, são muito mais baixas que as outras e menos conhecidas. 

Eriçadas de espinhos aspérrimos; lenho férreo, mas nenhuma utilidade. 

 Os frutos são menores que os da pindova; no mais, quase da mesma natureza e 

também crescem em cachos.” (p. 71) 

 

(X) Imagem  

 

 

 

Ouricuri 25 –  
Engenho Real. Frans Post (Ca. 1637-1644). Roterdão, Museum Boijmans. In.: CATÁLOGO DA 
EXPOSIÇÃO: A Construção do Brasil. 1500-1825. Lisboa: Comissão Nacional para as Comemorações dos 
Descobrimentos Portugueses, 2000: 103. 
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Ouricuri 26 –  
Paraíba. Frans Post (1645). In.: COLEÇÃO BRASIL-HOLANDÊS, Frans Post, Rio de Janeiro: Editora Índex, 
2001: 57. 
 

8. Outras Observações: 

 


