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A Amazônia  é  o  mais  importante  repositório  de frutíferas  nativas  do  Brasil  e  abriga  220
das  500  espécies  atualmente  reconhecidas.  A  maioria  das  fruteiras  amazônicas  é  pouco
conhecida e é encontrada somente em estado selvagem. Apesar do potencial econômico e
genético, muitas espécies estão ameaçadas em razão da destruição das florestas nativas. No
Acre,  onde  o  cultivo  de  frutíferas  nativas  ainda  é  incipiente,  predominam,  nos  mercados
locais,  a  venda  de  frutas  importadas  vendidas  a  preços  baixos,  em  contraste  com  o  alto
preço cobrado pelas poucas espécies nativas à venda. Este trabalho consiste em um estudo
sobre a  ocorrência  de frutíferas  nativas  comestíveis  em uma área  de  floresta  primária  do
Seringal Nazareth, localizado a cerca de 30 km da cidade de Brasiléia (10º50’45”S; 68º58’
44”W.  Alt.  266  m).  Inicialmente  realizaram-se  entrevistas  semi-estruturadas  com
seringueiros reputados como conhecedores da flora local para elaborar uma lista de nomes
vulgares  e  características  gerais  das  frutíferas  nativas  existentes  na  floresta  do  entorno.
Após  a  entrevista,  a  equipe  de  pesquisa  e  os  informantes  realizaram  o  levantamento  em
uma  área  aproximada  de  12  hectares  (6.000  m  x  20  m).  Todas  as  frutíferas  encontradas
foram  identificadas  in  loco  ou  tiveram  material  botânico  coletado  para  identificação
posterior.  Os  extrativistas  entrevistados  demonstraram  grande  conhecimento  sobre  a
diversidade  e  o  aproveitamento  das  frutíferas,  indicando  inclusive  os  animais  associados
com a maioria das espécies. Foram identificadas 48 espécies comestíveis pertencentes a 22
famílias e 34 gêneros. Arecaceae (7 spp.), Moraceae (6 spp.), Myrtaceae e Sterculiaceae (4
spp.  cada)  e  Annonaceae  (3  spp.)  foram  as  famílias  que  mais  contribuíram  para  a
diversidade  de  espécies  encontradas  (50%).  Segundo  os  extrativistas,  os  nomes  pama  (
Pseudolmedia), bacuri  (Rheedia)  e envira caju (Onychopetalum) representam pelo menos
duas  variedades  frutíferas  distintas,  enquanto  ingá  (Inga)  e  maracujá  (Passiflora)
representam  mais  de  duas  variedades.  O  resultado  obtido  sugere  que  as  florestas  do
entorno da cidade de Brasiléia são ricas em frutíferas nativas, mas elas não são vendidas no
mercado da cidade. Esta situação, muito comum em todo o Acre, é uma contradição tendo
em  vista  que  a  maioria  da  população  das  áreas  urbanas  do  Estado  é  oriunda  das  zonas
rurais.
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