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INTRODUÇÃO 
 

Estima-se que existam cerca de 50 mil plantas alimentícias no mundo, sendo pelo 
menos 10 mil no Brasil, e destas cerca de 3 mil espécies de frutas alimentícias 
ocorram em nosso País. Porém, a falta de divulgação de sua existência 
corresponde a uma forma de reduzir a oferta de alternativas de alimento à 
população, por meio de poucas espécies, consideradas  “mais produtivas”, 
geralmente exóticas.  
Temos no Rio Grande do Sul cerca de 150 espécies de plantas nativas com frutas 
alimentícias. É o caso da pitangueira, da jaboticabeira, do araçazeiro, da 
guabirobeira, do butiazeiro, da cerejeira-do-mato, da juçara (produz polpa igual a 
do de açaí), etc. Estas plantas requerem pouco trato praticamente dispensamo 
uso de insumos químicos.  Possuem vitaminas, antioxidantes e outras 
características importantíssimas para a saúde humana e animal, dando maior 
resist~encia às doenças. São, por isso, consideradas alimentos funcionais.  O 
agronegócio, em rgeral, considera tudo isso sem valor, pois senão não cumpre 
sua função de vender também vitaminas artificiais e remédios para a população. 
Alguns poucos enriquecem com a apologia do uso de plantas baseadas na 
biohomogeneização da agricultura brasileira e mundial. A agricultura convencional, 
por meio dos detentores dos cultivares, patentes e insumos,  desprezam a 
agrobiodiversidade e a agricultura familiar. Também zombam da falsa” baixa 
produção” das frutas nativas e da agricultura ecológica. A sanha pelo lucro rápido 
faz com que a pesquisa e o desenvolvimento de alimentos de nossas culturas no 
Brasil faz com que os esforços sejam demandados para contemplar o grande 
mercado de exportação, o que traz o negligenciamento deliberado de nossa 
biodiversidade.  
Na década de 1940, Frederico Hoehne, ex-diretor do Jardim Botânico de São 
Paulo e um grande botânico autodidata, foi um dos que mais publicou sobre a 
importância da flora brasileira, e foi o grande promotor de nossas frutas nativas. 
Este tema, apesar de longe das políticas públicas, é essencial para o 



desenvolvimento e para a sustentabilidade, a soberania e a qualidade de vida dos 
agricultores e do povo brasileiro em geral.  
Os sistemas Agroflorestais e o  pequeno agricultor  poderiam ser fortalecidos com 
o domínio público de nossos recursos naturais e  com a ruptura deste sistema, 
com uma aliança forte com a Natureza, onde as frutas e hortaliças nativas e 
espontâneas  (PANCs) fossem elemento-chave para a Soberania Alimentar. 
Tenhamos autoestima ecológica e comunitária, celebrando nossa verdadeira 
riqueza, representada pela sociobiodiversidade com raízes da agricultura 
familiar camponesa! 
.  

 
 
 

 
Palmeira Juçara, Palmiteiro, Ripa 
Nome científico: Euterpe edulis Família Arecaceae  

Características Gerais: Palmeira ornamental de caule 
estreito, reto e alongado, com altura entre 7 e 18 m. 
Folhas penadas, pecíolo curto. Pinas estreitas e 
alongadas dispostas em um plano. Flores amarelas 
reunidas em longas inflorescências amarelas, cobertas 
por uma espádice. Fruto esférico, de cor roxa ou negro-
vináceo, de 1,5 a 2 cm de diâmetro. O amadurecimento 
ocorre entre maio e novembro. Uma palmeira pode 
produzir até 10.000 sementes em um ano. A semeadura 
é feita em sacos plásticos com terra adubada e com boa 
drenagem. durante a primavera. Geralmente, as 
plântulas emergem no inicio do verão.  
 O palmiteiro ocorre no subosque das matas 
tropicais úmidas do sudeste do Brasil. No Rio Grande 
do Sul ocorre entre Torres e Santa Cruz do Sul, em 
altitudes de 5- 600 m. 
 
Utilidades: Seu palmito é muito procurado e 
consumido nas região sul e sudeste do Brasil. Deve ser 
plantada em locais semi-sombreados. É espécie 
ornamental desde pequenas mudas em vaso de 
interiores até quando adulta em jardins. A casca do 
fruto fornece matéria tintorial para tingimento de 
tecidos. Atualmente o fruto tem uso para a polpa de 
juçara (melhor do que a do açaí), o que está rendendo 
enormes dividendos para a agricultura familiar.  
 

  

  
O caule pode ser utilizado em 
construções rústicas, daí provindo o 
nome “ripa”. 
Produção e cultivo: Um quilograma 
possui cerca de 770 frutos. A viabilidade 
é de cerca de 3 meses (LORENZI, 1992). 
Não é necessário despolpar as sementes 
dos frutos. A semente deve ser embebida 
em água durante 24 horas antes da 
semeadura. Deve ser utilizado substrato 
de serragem ou matéria orgânica nas 
sementeiras, podendo-se ter bom êxito 
em caixas de madeira. A germinação é 
demorada, ocorrendo de 30 a 120 dias, 
com  viabilidade acima de 70 %. 



Butia-da-praia - Butia capitata.- 

(Família Arecaceae)- 

Palmeira típica das formações campestres do RS; seus 
frutos são bastante conhecidos e consumidos, assim 
como outras espécies do mesmo gênero que ocorrem 
no estado. Alta produtividade de frutos nos meses de 
fevereiro e março, quando um indivíduo emite 
diversos cachos. O uso em pães, bolos, sorvetes e 
geléias também ocorre, como em licores, muito 
apreciados e comuns em estabelecimentos de beira –de 
- estrada. Além das polpas dos frutos, são consumidas 
as amêndoas, ricas em óleos (+ de 55% do peso da 
amêndoa). Polpa dos frutos rica em carotenóides, pró 
vitamina A, vitamina C e proteínas. No estado de 
Minas Gerais é utilizado na merenda escolar. 

  
Joá-de-capote - Physalis spp. 
(Família Solanaceae) –  
Originária da Amazônica e dos Andes,  possui 
variedades cultivadas na América, Europa e Ásia.. É 
uma planta arbustiva, com folhas aveludadas e 
triangulares, que pode chegar aos dois metros de 
altura. é uma planta rústica, que exige poucos 
cuidados, e que até agora não apresentou doença 
significativa. Desenvolve-se bem em regiões quentes, 
de clima tropical e subtropical, mas tolera bem o frio. 
Tanto que o município de Carazinho, no Rio Grande do 
Sul, está se tornando um pólo produtor, com o plantio 
planejado de 40 mil plantas. O plantio pode ser feito 
durante o ano todo. Antes de plantar, é aconselhável 
realizar análise de solo, que deve ser preparado com 
recomendações para tomate. Os melhores solos são os 
areno-argilosos e pouco ácidos.  
Inicia a produção de frutos a partir do 4 a 5 mês e 
estende a produção por um período de até 6 meses se 
for submetida a um bom trato cultural. 
As frutas podem chegar a pesar de 4 a 9 gramas por 
unidade com diâmetro de 1 a 2 centímetros.  
 

 
 Cada planta pode produzir de 2 a 4 
quilos de fruto. Bastante rústica e de fácil 
manejo pode-se introduzir até 6.000 
plantas por hectare. 



Bananinha do mato, banana de bugre- Bromelia 
antiacantha -(Bromeliaceae)- 
 
Espécie de bromélia nativa do RS, bastante ligada à cultura 
gaúcha pelos usos medicinais dos frutos no tratamento de 
doenças do trato respiratório como bronquites, gripe, 
resfriados e em licores. Suas folhas variam do verde ao 
vermelho conferindo um potencial ornamental, cuidando-se 
a presença de espinhos bastante fortes. Os frutos, ricos em 
cálcio, podem ser consumida in natura, apresentando sabor 
doce e ácido. As sementes têm alta germinação em 
sementeiras e as plantas são bastantes resistentes.  
Os cachos são bastante exuberantes, amarelos quando 
maduros, contrastando com as folhas e se reproduz 
vegetativamente de forma espontânea. 

 

 

 

 
Araçá 
Psidium cattleianum - (MYRTACEAE) 
 
Espécie de luz plena, preferindo solos muito úmidos de 
planícies junto a lagoas.  
O fruto é uma baga arredondada, de cor amarela ou 
avermelhada, quando maduro, sendo levemente ácido e 
muito saboroso. A frutificação acontece entre fevereiro e 
abril. As sementes são disseminadas pelas aves e fauna em 
geral. 
Flores muito procuradas pelas abelhas. Frutífera para a 
fauna em geral e para o homem. Seus frutos, que tem 5 vezes 
mais vitamina C do que a laranja,  podem ser consumidos 
naturalmente ou em forma de compotas, geléias, sorvetes e 
doces em pasta (araçazadas). 
Produção e cultivo: Cada fruto possui entre 15 e 30 
sementes pequenas e duras. As sementes podem ser 
armazenadas por um ano. A germinação ocorre entre 20 e 30 
dias. Seu crescimento é moderado, podendo atingir meio 
metro no primeiro ano. 
 

 

    
 

 



Goiabeira serrana - Acca sellowiana –  
Fam. Myrtaceae 
Espécie amplamente consumida e comercializada 
no Uruguai, onde foram desenvolvidas variedades 
melhoradas com a casca lisa ou rugosa. Existem 
variedades desenvolvidas também na Nova 
Zelândia e outras partes do mundo. No Rio 
Grande do Sul, onde é nativa, é raro encontrar 
frutos à venda em mercados, e quando se 
encontra, geralmente são oriundos de plantas 
silvestres; estes mais ácidos e suscetíveis à 
ovoposição de moscas que resultam em frutos 
“bichados”. Esta espécie é mais um exemplo de 
recursos vegetais nativos do Brasil negligenciados 
quanto a estudos de viabilidade econômica em 
pomares e sistemas agroflorestais. Frutos ricos em 
potássio e com expressivas quantidades de 
vitamina C.  

Sete – capotes - Campomanesia guazumifolia  
Fam. Myrtaceae 
 
Espécie pouco cultivada, que perde as folhas no 
inverno (caducifólia) e ocorre naturalmente em 
diversas formações vegetais brasileiras desde o RS 
à Serra da Mantiqueira, geralmente em baixa 
freqüência. Frutos maduros de março a maio, 
consumidos in natura, ou utilizados na elaboração 
de geléias; são carnosos, saborosos e aromáticos, 
com potenciais similares aos da Goiabeira Serrana 
para indústria de sucos, sorvetes, geléias, bebidas 
e outros derivados e também polpa concentrada e 
congelada. O sete capotes é outra fruta nativa do 
RS que tem sido comercializado com sucesso em 
feiras ecológicas de Porto Alegre, como suco, 
merecendo estudos de cultivo e melhoramento. 

 



PITANGUEIRA - Eugenia uniflora 

Família Myrtaceae 

Espécie pioneira, de muita luz, preferindo solos 
úmidos,  ocorrendo também em solos mais secos e 
arenosos.  
 No Brasil ocorre desde MG até o Rio Grande do 
Sul, por quase todas as regiões, preferindo a borda das 
matas. 
As flores são melíferas. O chá caseiro, obtido a partir da 
fervura das folhas, é útil no tratamento de úlcera, gota, 
reumatismo, hipertensão e diarréia, como antitérmico, 
devido à presença do alcalóide derivado da quinina. 
Espécie muito ornamental com boa resistência às 
condições urbanas, podendo ser utilizada como cerca-
viva. Poderia ser mais utilizada na arborização de ruas 
e calçadas, por suas raízes serem adequadas a esse 
meio. Seus frutos são muito saborosos, podendo ser 
usados na alimentação de suínos, galináceos e avifauna 
silvestre. Recomendada para a recuperação de 
ecossistemas degradados, em reflorestamentos 
heterogêneos, e em beira de rios e quebra-ventos de 
interesse apícola. 
Produção e cultivo: A  semeadura deve ser realizada 
logo após a colheita, não tolerando um dessecamento 
acentuado.  
 



Guabiroba – Campomanesia xanthocarpa  
Fam. Myrtaceae 
 
Frutos tradicionalmente utilizados na elaboração de 
licores e consumidos in natura, possuem índices 
elevados de cálcio. Hoje a produção e comercialização 
de sucos integrais de guabiroba tem tido sucesso nas 
feiras ecológicas de Porto Alegre. A madeira é bastante 
resistente, sendo utilizada para taboados em geral, 
cabo de ferramentas e instrumentos musicais. Muito 
ornamental, proporciona boa sombra. Facilmente 
propagada por sementes, e muito apreciada pela fauna 
em geral, é uma espécie bastante freqüente em diversas 
formações vegetais desde Minas Gerais e Mato Grosso 
do Sul até o Rio Grande do Sul. A queima da madeira 
das guabirobeiras exala aroma agradável, motivo pelo 
qual é utilizado para sapecar e secar ramos de erva-
mate. As flores são melíferas e infusão das folhas é 
usada para problemas do aparelho urinário. 
 

 

 
Cerejeira - do – mato - Eugenia involucrata  
Fam. Myrtaceae 
 
Espécie rústica, muito ornamental que proporciona boa 
sombra. Os frutos são doces, suculentos e muito 
saborosos, consumidos amplamente pela fauna, 
inclusive humana.  
Possui atividade antioxidante. Tronco fornece madeira 
resistente e elástica, boa para confecção de cabos de 
machado e de outras ferramentas. Aceita bem a poda 
de condução, uma vez que apresenta boa cicatrização 
quando da eliminação de ramos. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 
 



SAPINDACEAE  Allophylus edulis – 
chal-chal 

Arvoreta nativa de quase todas regiões do 
Brasil, inclusive RS. A partir de outubro já são 
encontrados frutos maduros, com o pi 
dezembro amadurecem os frutos, não raro em 
abundância, época ideal para semeadura. As 
sementes são de fácil germinação em 
sementeiras com terra preta, desde que a 
semeadura ocorra logo após os frutos 
despolpados. Estes são amplamente 
consumidos e dispersados pela fauna, motivo 
pelo qual é muito encontrada em terrenos 
baldios ou junto a cercas. Utilizada na 
arborização urbana do município de Porto 
Alegre, possui tronco que ao se desprenderem 
placas exibe coloração avermelhada bastante 
atraente. Os frutos são consumidos in natura, 
geléias e licores, bastante apreciados. 
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