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RESUMO 

 

O trabalho trata do consumo de frutas nativas em pequenas propriedades rurais, 

plantadas nas áreas de preservação permanente, para adequação ao novo código florestal e 
que podem contribuir para a diversificação da alimentação das famílias.  Objetivo do trabalho 

foi de conhecer o consumo de frutos nativos em pequenas propriedades rurais, incentivando o 
seu plantio nas áreas de APP de acordo com novo código florestal o que contribui para a 
diversificação da alimentação como frutos in natura e seus produtos. O trabalho foi realizado 

no município de Aratiba no período de maio de 2016. Consistiu da aplicação de um 
questionário com perguntas semiestruturadas, em cinquenta (50) propriedades, sendo 

aplicados pelo agente comunitário de saúde que visita as famílias, depois os dados foram 
tabelados e expressos em porcentagem de acordo com as respostas dos entrevistados. Com as 
perguntas realizadas identificou-se o conhecimento das pessoas sobre o Novo Código 

Florestal, que as áreas de APP das propriedades que não estavam preservadas, podem ser 
recuperadas com a introdução no local de frutíferas nativas, mas na maioria das propriedades 

já tem algum tipo destes frutos, sendo que são consumidos principalmente de forma in natura. 
Uma grande parte dos entrevistados demonstraram interesse em conhecer receitas ou preparos 
que utilizassem os mesmos, transformando-os em subprodutos que complementem sua 

alimentação. Portanto, o consumo de frutas nativas, tanto in natura quanto em receitas e 
preparos culinários, além de serem saborosas, tem uma importância nutricional muito grande, 

e podem ser utilizadas para recomposição de áreas de APP.  
 

Palavras- chave: Frutas nativas, Formas de Consumo, Conservação Ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The work deals with the use of native fruits in small farms, planted in the areas of permanent 
preservation, to adapt to the new forest code and can contribute to the diversification of the 
household diet. Work objective was to meet the consumption of native fruit in small farms, 

thereby promoting their planting in the areas of APP according to new forest code which 
contributes to the diversification of food as raw fruits and their products. The study was 

conducted in Aratiba municipality from May 2016. It consisted of applying a semi-structured 
questionnaire with questions in fifty (50) properties and is applied by the community health 
worker who visits families after the data were tabulated and expressed as a percentage 

according to the answers of respondents. With the questions asked was identified people's 
knowledge about the New Forest Code, that the areas of APP of the properties that were not 

preserved, can be recovered with the introduction in place of native fruit, but most of the 
properties already have some sort these fruits, and are mainly consumed in fresh form. A large 
proportion of respondents were interested in learning about recipes or preparation that used 

them, turning them into products that complement their food. Therefore, the use of native 
fruits, both in nature and in culinary recipes and preparation, as well as being tasty, has a very 

high nutritional value, and can be used for recovery of APP areas. 
 

Key words: Native fruits, Consumer Forms, Environmental Conservation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As árvores frutíferas nativas não são valorizadas como alimento, sendo que são ricas 

em muitos nutrientes, minerais e vitaminas, os seus usos são na maioria dos casos no 

consumo in natura, não sendo aproveitados em receitas como sorvetes, shimias, licores, entre 

outros. Sendo que estas espécies podem ser introduzidas na recuperação de Áreas de 

Preservação Permanente APP, que estejam em desacordo com a legislação ambiental. 

Com a aprovação da LEI Nº 12.727(Brasil, 2012) conhecida como o Novo Código 

Florestal, as Áreas de Preservação Permanente que eram de trinta (30) metros até cinquenta 

(50) metros passam a ser reguladas pelo tamanho da propriedade, variando de cinco (5) a 

quinze (15) metros. No entanto, mesmo devendo haver a preservação, estas áreas podem ser 

ocupadas para algumas finalidades, como é o caso do plantio de árvores nativas que sejam 

frutíferas, como e o caso da goiabeira-serrana (Acca sellowiana),  cha-chal (Allophylus 

edulis), sete-capotes (Campomanesia guazumifolia), guabirobeira (Campomanesia 

xanthocarpa), mamoeiro-do-mato (Carica quercifolia), pitangueira (Eugenia uniflora), 

araçazeiro (Psidium cattleyanum), tarumã (Vitex megapotamica), araticum (Rollinia 

sylvatica), uvaia (Eugenia pyriformis), guabiju (Myrcianthes pungens), jaboticabeira (Plinia 

trunciflora), butiazeiro (Butia capitata), jerivá (Syagrus romanzoffiana). 

Na recomposição da APP, o agricultor pode utilizar estas espécies, sendo que deve ser 

observada a forma adequada de plantio, o mais indicado é ser feito a recomposição com o 

plantio de espécies nativas; a combinação entre a regeneração e o plantio de mata nativa; ou o 

plantio intercalado de espécies nativas com outras lenhosas, perenes ou de ciclo longo, sendo 

observado o microclima que a planta necessita para se desenvolver, pois muitas necessitam de 

sombreamento.  

Com estas espécies frutíferas, o agricultor pode utilizar-se dos frutos para produção de 

geleias, Schmier, licores, trufas recheadas, entre outros doces, melhorando sua alimentação e 

podendo inclusive comercializar e melhorar a sua renda. 

E utilizar frutas silvestres em uma Área de Preservação Permanente (APP) segundo 

ABDO (2008) onde o uso é restrito, se torna uma alternativa para que o pequeno produtor 

rural aproveite o máximo a sua terra sem prejudicar os ecossistemas. As frutas como pitanga, 

jabuticaba, guabiroba, gravatá, entre outas podem ser consumidas in natura, ou ser 

transformada em sub-produtos. 



8 

 
 

Segundo CETAP (2015) as frutas nativas já faziam parte da dieta das populações 

indígenas muito antes da chegada dos portugueses ao Brasil. Só não desapareceram 

completamente por estarem em áreas menos acessíveis à agricultura moderna e, portanto, 

conseguiram se perpetuar espontaneamente nos seus ecossistemas. O conhecimento sobre o 

uso alimentar das frutas nativas foi repassado pelos indígenas aos colonizadores e sempre 

estiveram presentes na alimentação das famílias agricultoras, mas a maioria delas ainda é 

pouco estudada pela pesquisa oficial. Estas frutas, que encantam o paladar, não tem seu futuro 

assegurado, pois muitas espécies reduziram significativamente sua distribuição no ambiente 

natural, principalmente pela ampliação das áreas agrícolas. 

Apesar de pouco valorizadas como alimento, em geral, as frutas nativas  são mais ricas 

em vitaminas e outros nutrientes, e mais saudáveis, do que frutas que foram melhoradas 

visando principalmente aparência e tamanho. São cultivadas e utilizadas basicamente a partir 

do saber popular e têm importância local nos sistemas de produção e no consumo, sendo 

altamente adaptadas aos ecossistemas onde aparecem. Além de deliciosas quando consumidas 

frescas têm grande versatilidade de usos culinários (CETAP, 2015). 

Este trabalho visa levantar o consumo de frutos nativos em pequenas propriedades 

rurais, incentivando o seu plantio nas áreas de APP de acordo com novo código florestal. 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

Conhecer o consumo de frutos nativos em pequenas propriedades rurais, incentivando 

o seu plantio nas áreas de APP de acordo com novo código florestal o que contribui para a 

diversificação da alimentação como frutos in natura e seus produtos. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Verificar o conhecimento dos agricultores familiares sobre o Novo Código Florestal e 

suas diretrizes para a conservação das APPs; 

 Levantar do consumo de frutas nativas entre agricultores familiares; 

 Sugerir à utilização das frutas silvestres em produtos processados, previamente 

testados, de forma a complementar a alimentação familiar e possibilitar o aumento da 

geração de renda. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo serão abordados temas ligados ao consumo de frutas nativas de forma 

in natura e em processamentos, as quais são encontradas na flora da região e que podem ser 

utilizadas para recomposição de áreas de APP que estão degradadas, conforme pode ser 

observado na legislação ambiental. 

 

3.1 PRINCIPAIS FRUTÍFERAS DO ALTO URUGUAI 

 

O Brasil se destaca por sua riqueza florística, com uma estimativa de cerca de 55 mil 

espécies vegetais. O Rio Grande do Sul também é rico neste aspecto, com um número 

estimado de pelo menos cinco mil espécies de plantas vasculares nativas. Sendo pouco 

conhecidas as questões de identificação botânica, a importância ecológica e econômica das 

espécies, e com destaque à importância das frutíferas para a alimentação humana (BRACK, 

et. al., 2007).  

A importância das árvores contra as mudanças climáticas segundo ABDO (2008) vem 

ganhando destaque nos últimos anos, pois elas são excelentes sequestradoras de carbono ao 

captarem o CO2 atmosférico no processo de fotossíntese e mantendo esse carbono fixado por 

um longo período já que a madeira é extraída após alguns anos quando podem ser empregadas 

na construção civil e fabricação de móveis. 

 Segundo SOUZA (2006) um dos desafios para o alcance da sustentabilidade em áreas 

com elevada biodiversidade é de promover o desenvolvimento sustentável por meio da 

agricultura para a produção de alimentos, geração de renda, manutenção do ser humano no 

campo; e da conservação do meio ambiente, respeitando as relações ecológicas dos seres 

vivos nele existentes. Algumas linhas da agricultura, considerada ecológica valorizam, 

respeitam, e potencializam os processos naturais. As práticas inadequadas adotadas ao longo 

dos anos levaram à exaustão dos recursos naturais, tendo como resultados a degradação do 

solo, e ecossistema. Por isso a agroecologia é uma alternativa capaz de preservar o meio 

ambiente. 

Para que a biodiversidade seja incorporada no modelo econômico do Brasil, em 

especial na agricultura, temos que vencer algumas barreiras. Uma destas é a desinformação 

sobre a existência e a importância de nossas espécies vegetais nativas (BRACK, et. al., 2007). 
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Brack, et. al., (2007) em uma pesquisa sobre espécies frutíferas nativas com uso 

potencial informaram que apenas um número ainda pequeno de espécies apresenta algum tipo 

de comercialização, dessas somente duas em in natura (jaboticabeira e pinhão) e uma 

(pitangueira) na forma de subproduto. Além disso, reportam que:  

“As espécies que possuem frutos carnosos apreciados in natura e comercializados, 

formalmente ou não, são a jaboticabeira (Plinia trunciflora), o butiazeiro-da-praia 

(Butia capitata), recentemente a goiabeiraserrana ou feijoa (Acca sellowiana) e, 

eventualmente, o araçazeiro (Psidium cattleyanum). Destacam-se ainda o pinhão 

(semente) da Araucaria angustifolia, e a semente da aroeira-vermelha (Schinus 

terebinyhifolius), exportada como um tipo de pimenta. Por outro lado, o suco 

concentrado da pitangueira (Eugenia uniflora) começa a ser fabricado e 

comercializado no restante do Brasil, infelizmente, ainda carecendo de incentivos no 

RS (BRACK, et. al., 2007). 

 

As frutas nativas possuem substâncias importantíssimas para a saúde humana como é 

o caso da pitanga, jabuticaba, butiá e a guabiroba. 

Os benefícios da pitanga (Eugenia uniflora) segundo Zanin (2016) envolvem, 

principalmente, ajudar a emagrecer porque tem poucas calorias e, por isso, o suco de pitanga é 

ma ótima bebida diurética para tomar enquanto se faz dieta e também ajuda a manter a pele 

saudável e bonita, pois é rica em vitamina A. Além disso, a pitanga também protege as células 

dos danos provocados pela má alimentação e estresse, por exemplo, porque é uma fruta rica 

em antioxidantes, como antocianinas, flavonoides e carotenoides. Essas substâncias também 

conferem outros benefícios, como: prevenir doenças cardiovasculares, combater doenças 

inflamatórias, como artrite, prevenir doenças degenerativas, como câncer. a pitanga é uma 

fruta aromática utilizada em doces, geleias, sorvetes e refrescos. 

São três os tipos de jabuticabeira (Plinia trunciflora) cultivados no Brasil, todas são 

ricas em açucares e com aproximadamente 45 calorias em 100 g de fruta. A melhor forma de 

consumo é fresca pra evitar a fermentação que começa logo após a colheita, o que altera o 

sabor e o valor nutricional da fruta. É rica em cálcio, ferro, fósforo, niacina, antocianinas que 

é um potente antioxidante, vitaminas B3 e C, e fibras como a pectina que combate o colesterol 

ruim (GEORGIA, 2016). 

O butiá (Butia eriospatha) é uma espécie pertencente à família botânica Arecaceae, no 

Brasil, ocorre de forma endêmica e natural nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. Seu fruto é globoso, com mesocarpo carnoso e fibroso e com epicarpo que 

varia de coloração na maturidade em amarelo e amarelo-alaranjado. A polpa fresca de butiá 

contém: carboidratos, proteína, cálcio, fósforo, vitamina A e vitamina C (FRANCO, 2005; 

FONSECA, 2011; AMARANTE, 2008). Atualmente, este alimento vem sendo utilizado na 
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fabricação de doces, geleias e sorvetes, pelo fato de um volume considerável do fruto ser 

perdido por falta de tecnologia apropriada que permita sua transformação em outros produtos 

comerciais, uma vez que in natura seu tempo de vida útil é muito pequeno (LINHARES et 

al., 2006).  

A gabiroba caracteriza-se por ser um fruto de 1 cm a 2 cm de diâmetro, de coloração 

amarelo-esverdeada, arredondada, coroada pelos lobos do cálice, cuja frutificação ocorre de 

setembro a novembro, podendo, eventualmente, estender-se até fevereiro (ALMEIDA et al. 

1998). Quanto ao valor nutritivo, apresenta baixo teor energético, mas, tem elevado teor de 

lipídios. Além disso, contém cálcio, zinco e ferro e uma quantidade razoável de fibras 

(SILVA et al., 2008). 

3.2 PRINCIPAIS PRODUTOS FABRICADOS COM FRUTAS SILVESTRES  

 

Segundo a Embrapa (2006) o consumo de frutas proporciona importantes benefícios à 

saúde, sendo indicadas como excelentes aliadas da medicina preventiva e curativa, por isso a 

importância do consumo de frutas, sobretudo na forma in natura. 

Algumas pesquisas sobre a utilização de frutas silvestres em sorvetes, geleias, licores e 

bombons são reportadas em: 

Freitas, Cândido e Silva (2008), elaboraram geleia de gabiroba para realização de 

testes de aceitabilidade e físico-químicos, sendo que a gabiroba é um fruto nativo do Cerrado 

brasileiro, com alta produtividade. As geleias com aceitáveis atributos sensoriais e bom nível 

de intenção de compra foram armazenadas a temperatura ambiente, foram provadas por 

quinze pessoas de ambos os sexos, sendo bem aceitas em todos os testes 

Sousa et al. (2010), avaliaram as condições microbiológicas, físico-químicas e de 

fabricação de bombons de chocolate com recheio de frutas regionais. Pois os recheios 

contidos nestes bombons podem ser excelentes meios de cultura para o desenvolvimento 

microbiano; no entanto, esse crescimento pode ser minimizado por meio de fatores limitantes, 

como a reduzida atividade de água, baixo pH e processamento adequado, dentre outros.  

Moreira et al. (2012), elaboraram e testaram licor de cajarana, uma fruta silvestre do 

sertão nordestino. O trabalho teve por objetivo o processamento do licor de cajarana, 

preparados em duas formulações básicas (aguardente a 48% de álcool e vodka a 50%), 

visando à possibilidade de seu aproveitamento como mais uma alternativa e fonte 

complementar a renda dos pequenos produtores. A elaboração, bem como a avaliação das 
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formulações foi realizada em Laboratórios, sendo a sensorial analisada por 52 provadores. 

Assim, o licor de cajarana se apresenta como um produto viável por tratar-se de uma 

tecnologia simples, constituindo assim, uma alternativa econômica para o aproveitamento de 

frutas regionais. 

Gegoski, Galvão e Novello (2013), testaram sensorialmente entre crianças em fase 

escolar o sorvete de butiá elaborado artesanalmente, analisando também a composição 

química teórica dos produtos. Três formulações de sorvete foram elaboradas, sendo que não 

houve diferença estatística em relação aos atributos avaliados e intenção de compra entre as 

três formulações de sorvete, sendo bem aceitas pelas crianças. Quanto à composição química, 

a amostra que continha a adição de 10% de polpa de butiá mostrou-se menos calórica e com 

maior teor em fibras, vitamina C, cálcio e vitamina A, tornando-se uma escolha mais nutritiva 

para as crianças na fase escolar. Assim, o butiá pode ser considerado um ingrediente em 

potencial para ser utilizado em sorvetes, podendo ser oferecidos às crianças com boas 

expectativas de comercialização. 

Kinupp (2008) fez uma pesquisa onde analisou teores de proteínas e minerais de 

espécies nativas, onde ele concluiu que muitas das espécies que foram analisadas mereciam 

mais trabalhos de cultivo, manejo e seleção genética, bem como o desenvolvimento de 

técnicas e procedimentos adequados de pós-colheita, elaboração de produtos agroindustriais, 

como conservas, doces, geleias, licores, pães, sorvetes, sucos, polpas, entre outros, agregando 

valor ao produto e evitando desperdícios. A realização de pesquisas e a implementação de 

politicas publicas com relação às espécies nativas podem contribuir para a conservação da 

natureza, para o desenvolvimento sustentável e melhoria das fontes alimentícias, ampliando a 

matriz agrícola do país, que atualmente depende de poucas espécies.  

Segundo Pettenon (2002), as frutíferas no mato e o arvoredo de nativas que antes era 

usado para sombra, refúgio de pássaros e embelezamento dos jardins, hoje despertam outros 

olhares como fonte de alimentos saudáveis, incremento na renda de agricultores familiares e 

manutenção dos remanescentes de matas. O cultivo de frutas nativas está frequentemente 

associado à produção diversificada de outros alimentos presentes nas unidades de produção 

familiar. O uso destes produtos aponta para a valorização da agrobiodiversidade, dos 

conhecimentos tradicionais associados e para o fortalecimento da agricultura de base 

ecológica. Apesar de trazerem tantos benefícios, as frutas nativas estão mais na lembrança do 

que no cotidiano da maioria das pessoas.  
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A maioria dos empreendimentos artesanais, familiares e comunitários, que 

historicamente vem fazendo o uso sustentável das fruteiras nativas e promovendo seus 

produtos, tem sérias dificuldades para atender as exigências sanitárias. Muitos consumidores 

já vêm participando deste movimento por conhecerem os benefícios associados aos produtos 

da agricultura familiar. Sabem que uma sociedade socialmente justa e ambientalmente 

equilibrada passa necessariamente pela consolidação de modelos ecológicos e solidários de 

produção, processamento e comercialização de alimentos. Agricultores, professores, 

merendeiras, gestores públicos e consumidores podem contribuir na construção de um maior 

acesso às frutas nativas e aos alimentos ecológicos em nosso dia-a-dia (PETTENON, 2002) 

No Rio Grande do Sul tem aumentado a demanda por frutas nativas, o que vem 

estimulando seu manejo e plantio. O Cetap (2015) desenvolve um projeto que incentiva o 

plantio destas frutas e da condições e comercialização. Assim, ao invés de substituir a mata 

por lavouras, as famílias agricultoras tornam possível produzir alimentos ao mesmo tempo em 

que recompõem as APP e da reserva exigida pela legislação ambiental. Os agricultores 

transformam frutas em fontes de alimento e geração de renda. Massa/paçoca de pinhão e 

polpa de frutas são processadas e congeladas, assegurando uma qualidade nutricional 

semelhante à das próprias frutas in natura bem como um maior período de vida útil aos 

produtos.  

Lopes (2007) publicou uma pesquisa onde aponta as aplicações praticas de árvores 

nativas frutíferas, dados botânicos, fenológicos, ecológicos, fitogeográficos, sendo descrita a 

forma de aplicação de 145 espécies, sabendo que muitas destas podem ser consumidas pelo 

ser humano e também pela fauna da região onde são encontradas. 

Mas, apesar dos benefícios derivados de uma alimentação rica em frutas e vegetais, 

segundo Embrapa (2006) a segurança desses produtos tem sido discutida, em razão da 

incidência de microrganismos patogênicos como veículos de algumas doenças. Por isso 

devem ser adotadas medidas de qualidade e segurança no manuseio destes produtos. Algumas 

das medidas a serem tomadas são as seleções, lavagem, desinfecção sanitária, 

descascamento/corte, processamento das frutas, embalagem e armazenagem dos produtos, 

sempre observando as boas práticas de fabricação. 
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3.3 SEGURANÇA E INSEGURANÇA ALIMENTAR   

  

De acordo com o documento aprovado na II Conferência Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional, e incorporado na lei orgânica de segurança alimentar e nutricional-  

LOSAN (LEI Nº 11.346, DE 15 DE JULHO DE 2006), segurança alimentar e nutricional é 

definida como “a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de 

qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 

essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a 

diversidade cultural e que sejam social, econômica e ambientalmente sustentáveis”. Esse 

conceito é bastante abrangente, interdisciplinar e que envolve questões de acesso a alimentos 

de qualidade, práticas alimentares saudáveis, práticas sustentáveis de produção, cidadania e 

direitos humanos (KEPPLE; SEGALL-CORRÊA, 2011).  

Segundo Agostini-Costa (2000) o Ministério da Saúde do Brasil tem estimulado a 

implementação de programas de educação alimentar para incentivar o consumo de frutas 

nativas, que apresentam custo acessível, mesmo para as populações mais carentes. O uso 

sustentado destas fruteiras nativas pode ser uma excelente opção para melhorar a saúde da 

população brasileira e para agregar valor aos recursos naturais disponíveis, melhorando a 

renda das pequenas comunidades rurais e favorecendo a preservação das espécies nativas. 

O direito à aquisição de alimentos seguros também é garantido aos consumidores pelo 

Artigo 6º, do Capítulo III, do Código de Defesa do Consumidor. Da mesma forma, a lei 

define que a responsabilidade sobre a segurança dos produtos disponibilizados ao consumidor 

é do fabricante, produtor, construtor, nacional ou estrangeiro, e do importador. Além de 

responsabilidade civil, a oferta de alimentos seguros também se configura em uma 

responsabilidade social, uma vez que este conceito está associado a práticas éticas e 

transparentes em relação à comunidade, aos trabalhadores e as suas famílias, aos 

fornecedores, aos clientes, ao poder público e ao meio ambiente (PERETTI; ARAÚJO, 2010). 

Segundo Anjos e Burlandy (2010), os diferentes subgrupamentos temáticos 

pesquisados no Brasil e relacionados à Segurança Alimentar e Nutricional são: (a) segurança 

do alimento no que ser refere à qualidade sanitária; (b) alimentação saudável e estado 

nutricional de diferentes segmentos populacionais; (c) direito humano à alimentação adequada 

e análise de macropolíticas. 

Segundo o Ministério da Saúde (2015) uma pesquisa que revela que quase metade da 

população brasileira está acima do peso. Segundo o estudo, 42,7% da população estavam 
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acima do peso no ano de 2006. Em 2011, esse número passou para 48,5%. O levantamento é 

da Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico), e os dados foram coletados em 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal.  

O estudo também revelou que o sobrepeso é maior entre os homens. 52,6% deles está 

acima do peso ideal. Entre as mulheres, esse valor é de 44,7%. As mulheres por natureza têm 

maior adiposidade e menor massa muscular do que os homens e estas alterações são 

hormônios dependentes. Já os homens têm maior tendência à adiposidade visceral (gordura 

abdominal), mesmo quando em sobrepeso. “Isto é tão ou mais preocupante que o aumento de 

peso nas mulheres, já que é fato a relação da obesidade visceral e doenças cardiovasculares, 

diabetes, dislipidemias e alta mortalidade”, alerta a médica Rosana Radominski, presidente do 

Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo 

(SBEM). A especialista ainda cita dos prejuízos que esse aumento pode representar para 

saúde de um modo geral e para a qualidade de vida da população (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2015). 

A pesquisa do Ministério da Saúde (2015) revela também que 34,6% dos brasileiros 

comem em excesso carnes com gordura e mais da metade da população (56,9%) bebe leite 

integral regularmente, tornando esse fator um dos principais responsáveis do excesso de peso 

e da obesidade no Brasil. Além disso, 29,8% dos brasileiros consomem refrigerantes pelo 

menos cinco vezes por semana. Por outro lado, apenas 20,2% ingerem a quantidade 

recomendada pela Organização Mundial de Saúde de cinco ou mais porções por dia de frutas 

e hortaliças. 

Por isso, da importância de se manter hábitos alimentares saudáveis, consumindo mais 

frutas e verduras. Segundo Brack, et. al., (2007) no que toca às espécies frutíferas, utilizadas 

há milênios por populações indígenas, seu uso potencial é enorme, não somente pelo fruto in 

natura, mas também pelo uso de subprodutos, no caso de compostos em bebidas (licores, 

sucos), geleias, doces, sorvetes, picolés, condimentos, entre outras formas de uso. 

Segundo Kinupp (2008) as hortaliças e frutas são sabidamente ricas em minerais, 

conforme os resultados disponíveis nas tabelas de composição de alimentos. Especialmente 

quando se trata de hortaliças e frutas silvestres, geralmente os teores minerais são 

significativamente maiores do que em plantas domesticadas. Além dos minerais, em geral, 

frutas e hortaliças não-convencionais são mais ricas em fibras e compostos com funções 

antioxidantes e muitas são fontes de proteínas superiores às fontes vegetais convencionais. 

 



17 

 
 

3.4 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

 

O Brasil é rico em leis ambientais que visam a conservação dos recursos naturais 

dentre as quais se destaca o Código Florestal Brasileiro, que conceitua e regulamenta as Áreas 

de Preservação Permanente (APP) e a Reserva Legal (RL). 

 

3.2.1 Área de Preservação Permanente (APP) 

 

As APPs são áreas estratégicas e de alta fragilidade ambiental que desempenham papel 

importante na preservação de mananciais e recursos hídricos, para a estabilidade climática, 

hidrológica e geomorfológica, fluxo gênico de fauna e flora e proteção ao solo. As RLs são 

áreas, excetuadas as de preservação permanente, necessárias ao uso sustentável dos recursos 

naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da 

biodiversidade e da paisagem e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas (BRASIL, 1965). 

Esta gama de serviços ambientais, proporcionada por essas áreas protegidas, é considerada 

fundamental para o bem-estar da sociedade e o desenvolvimento econômico sustentável 

(SILVA, et al., 2011). 

As áreas de preservação permanente são aquelas que devem ser mantidas intactas pelo 

proprietário ou possuidor de imóvel rural, independentemente de qualquer outra providência 

ou condição em virtude da sua natural função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (BRASIL, 1965).    

A consolidação da utilização antrópica das APPs foi aspecto principal dos vetos da 

Presidente da República ao projeto de lei aprovado no Congresso Nacional. De acordo com 

Brasil, 1965 a regra geral é no sentido de que nas APPs é autorizada, exclusivamente, a 

continuidade das atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas 

rurais consolidadas até 22 de julho de 2008. Mas foram estabelecidas diversas condicionantes 

e limitações para a continuidade do uso dessas áreas. 

Segundo Pettenon (2002) maior parte das matas, onde as frutíferas nativas 

naturalmente ocorriam, foi devastada e o modelo predominante de produção de alimentos não 

as valoriza, nem as inclui. No entanto, esforços, estudos e espaços para construção de 

políticas públicas que regulamentem o uso sustentável das frutas nativas e promovam a 
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consolidação de sua cadeia produtiva aparecem cada vez mais nas pautas e projetos de 

organizações, universidades, grupos de agricultores e consumidores.  

Do ponto de vista dos especialistas em meio ambiente e segundo o Senado Federal 

(2011), a vegetação das APPs desempenha os importantes papéis ecológicos de proteger e 

manter os recursos hídricos, de conservar a diversidade de espécies de plantas e animais, e de 

controlar a erosão do solo e os consequentes assoreamento e poluição dos cursos d‟água. As 

APPs devem ser preservadas ou recuperadas como o uso de árvores nativas, as quais podem 

ser frutíferas, mas não podem ser exóticas. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este Trabalho abordou o tema do consumo de frutas nativas sendo de forma in natura 

ou em preparações culinárias e o emprego das frutíferas na recomposição e preservação das 

áreas de APP. Buscou-se informações sobre a legislação ambiental, como proceder para a 

recuperação ou reestruturação destas áreas, quais as espécies que podem ser utilizadas e a 

forma de plantio. 

Para atingir os objetivos propostos, aplicou-se um questionário a cinquenta (50) 

famílias rurais do município de Aratiba/RS. As entrevistas foram realizadas durante o mês de 

maio de 2016, pela Agente Comunitário de Saúde do município, que normalmente visita estas 

famílias, uma vez que conhece a realidade ambiental e de relevo das propriedades. A agente 

de saúde já possui um dialogo com a família sobre as questões da importância de uma boa e 

diversificada alimentação. A entrevista constou de um questionário semiestruturado 

constituído por doze (12) perguntas, como consta no (Apêndice A). Os entrevistados residem 

nas Linhas Santa Cecília, Lageado das Pedras, Rio Anta e Sede Dourado no município de 

Aratiba. As questões foram elaboradas afim de averiguar  sobre o conhecimento que as 

famílias entrevistadas apresentam  sobre o Novo Código Florestal e suas deliberações, sobre 

as áreas de APP das propriedades, se estavam preservadas ou não, e se sabiam sobre a 

importância da preservação destas. Também foi perguntado às famílias se nas propriedades 

existiam algum tipo de frutífera nativa, se eles consumiam estes frutos, qual a frequência, e 

por que consumiam, bem como se tinham alguma receita culinária que utilizava estas frutas. 

Por fim foi perguntado se tinham interesse em conhecer outros tipos de receitas e formas de 

preparo destes frutos.  

Depois de feitas as entrevistas os dados foram tabulados e tratados, sendo os 

resultados apresentados na forma de gráficos para facilitar o entendimento e a discussão, o 

que possibilita melhor avaliação dos resultados.  

 

 

 

 

 

 

 



20 

 
 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Em relação ao conhecimento sobre o novo código florestal e a nova area de 

preservação permanente (APP), todos os 50 proprietários informaram estarem inteirados das 

obrigações e possibilidades de usos. 

Importante às famílias saberem desta lei, pois as APPs são áreas estratégicas e de alta 

fragilidade ambiental que desempenham papel importante na preservação de mananciais e 

recursos hídricos, para a estabilidade climática, hidrológica e geomorfológica, fluxo gênico de 

fauna e flora e proteção ao solo (BRASIL, 1965). 

Todas as propriedades selecionadas na pesquisa possuem rios ou nascentes, e como 

segue na figura 01 as áreas de APP preservadas estão em 34% dos entrevistados, 22% 

disseram que não estão preservadas e em 44% das propriedades somente uma parte destas 

áreas estão preservadas. Percebeu-se durante a pesquisa que as áreas de APP preservadas 

localizavam-se nas propriedades onde o relevo era mais declivoso. Onde não havia 

conservação os terrenos eram propícios para a lavoura e outras plantações em função de 

serem predominantemente áreas planas. 

 

Figura 01: Conservação das áreas de APP das propriedades 
  

 

Fonte: Autores (2016). 
 

Com relação à conservação do meio ambiente a Embrapa (2016) estima que 1,44 

milhão de quilômetros quadrados (ou 16,94% do território nacional) deveria estar preservado, 
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porém, 43% desse total já foram desmatados. Pelo código atual, portanto, seria necessário 

recuperar mais de 620 mil quilômetros quadrados.  

Nesse sentido do total, 86% das pessoas declararam que fariam a recomposição com as 

frutíferas em caso de necessidade ou obrigatoriedade de recuperação das APPs, o que 

demostra que entendem seus benefícios. Contudo 14% disseram que não se interessariam em 

plantar este tipo de árvores, pois os tem em outras áreas da propriedade.  

A preservação ambiental com o uso de frutíferas nativas é importante, sobretudo para 

recuperar áreas degradadas e APPs, como beiras de sangas, fontes de água e encostas de 

morros, onde o uso é restrito, o que se torna uma alternativa para que o pequeno produtor 

rural aproveite o máximo a sua terra sem prejudicar os ecossistemas (ABDO, 2008). 

Esta ação de recuperar estas áreas com as frutas nativas pode ser observada e ser 

seguida como exemplo no Projeto CALELI, que é desenvolvido no município de Erechim, 

onde as propriedades beneficiadas que não estava de acordo com o que a legislação 

determina, foram entregues palanques e arames pra que os agricultores fizessem o isolamento 

das áreas, posteriormente foi distribuído mudas de arvores frutíferas para que fosse feito a 

recuperação ambiental destas áreas. 

Com relação a existência de frutíferas nativas nas propriedades, sendo que 96% dos 

entrevistados disseram que possuem a pitangueira, jabuticabeira, guabiroba, cerejeira, figo do 

mato, butiazeiro, goiabeira, ameixeira, araticum, guabiju e araçá, deste modo somente 4% 

declararam que não tem nenhum tipo de frutíferas nativas em suas propriedades. 

Segundo CETAP (2015) para que o processo de recuperação de áreas degradadas 

aconteça, é preciso valorizar as frutíferas nativas, aproveitar seu grande potencial de 

alimentação, propriedades terapêuticas e curativas, podem ter usos diversos, em humanos, na 

indústria, no tratamento de animais, e na agricultura. 

O habito de consumir frutas nativas é muito saudável, e estes frutos podem ser 

consumidos de varias formas como segue na figura 02, sendo que 82% disseram que 

consomem  de forma  in natura, e 10% falaram que não consomem e apenas 8% transformam 

estes frutos em derivados. 

De acordo com Cetap (2015) é necessário resgatar conhecimentos e usos tradicionais/ 

populares associados às frutas, também é necessário mais acompanhamento técnico na 

produção, colheita e estocagem das frutas e matéria-prima. A assessoria às famílias 

agricultoras também se faz necessária no processamento e comercialização das frutas colhidas 

e no processo de extração dos óleos essenciais. Outro aspecto é identificar a importância 
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ambiental das espécies frutíferas nativas. Ou seja, o quanto cada espécie cumpre com funções 

ecológicas importantes dentro dos espaços em que a mesma ocorre naturalmente ou em 

espaços manejados, especialmente nos aspectos ambientais relacionados à conservação dos 

solos, da água e alimento para a avifauna.  

 
Figura 02: Consumo dos frutos 

 

Fonte: Autores (2016). 
 

O motivo das pessoas consumirem estes frutos é por gostarem com 11%, por estarem a 

disposição perto da casa 4%, por serem saborosas com 10%, e outros 73% falaram que 

consomem por todos os motivos ,mas  2% nunca consomem, pois não possuem o habito,  e 

conforme  figura 03  ninguém dos entrevistados citou a importância nutritiva destas frutas, e 

suas contribuições para a saúde. 

De acordo com a ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (2016) ter uma 

alimentação saudável é de extrema importância para que o organismo seja capaz de defender-

se de doenças e viroses, ou seja, os frutos possuem um alto valor nutricional e possuem 

geralmente altos índices de fibras, água e vitaminas, contém também diversos fotoquímicos 

que são fundamentais para a saúde e preservação dos tecidos celulares e prevenção de 

doenças relacionadas com a má nutrição. O consumo regular de fruta está associado à redução 

do risco de cancro, de doenças cardiovasculares, da doença de Alzheimer, cataratas e de 

alguns dos declínios associados com o envelhecimento. 
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Figura 03: Motivos de consumirem estas frutas 

 

 
Fonte: Autores (2016). 

 

A frequência que são consumidas estas frutas, como demonstra a figura 04, é de 72%  

para o consumo em  todos os dias, 16% uma vez por semana, 10% quase nunca, e 2% dos 

entrevistados nunca consomem. 

 
Figura 04: Frequência que são consumidos 

 
Fonte: Autores (2016). 

 

 

A busca pela diversificação de sabores e de produtos tem impelido o cultivo de muitas 

espécies de frutas que no passado foram importantes e que hoje são categorizadas como novas 

frutas, somente no Brasil cerca de 120 espécies de frutas tropicais, incluindo nativas e 
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exóticas, disputam lugar nesse concorrido mercado, que é dominado por poucas espécies 

como a banana, a melancia, a uva, a laranja e o coco que são as cinco principais frutas 

produzidas no mundo e que em conjunto representam, aproximadamente, 55% da produção 

mundial de frutas  (CARVALHO, 2016). 

Estas frutas podem ser utilizadas para preparos culinários, sendo aprovados em testes 

físicos, químicos e sensoriais, e conforme figura 05, 4% das pessoas entrevistadas possuem 

receitas de schimias, 12% fazem licores com estas frutas, mas 84% das famílias não possuíam 

ou não faziam nenhum tipo de receita ou preparo com os frutos das árvores nativas. 

De acordo com CETAP (2016) a transformação e processamento das polpas de frutas 

nativas em produtos elaborados, como sorvetes, doces, salgados, sucos, etc., e a distribuição 

desses alimentos pode vir a ser uma opção de geração de emprego ou, ainda, motivar a 

organização de consumidores que querem apoiar projetos de preservação. 

 

Figura 05: Utilização dos frutos nativos em alguma receita culinária  

 
Fonte: Autores (2016). 

 

Mas, 2% dos entrevistados gostariam de conhecer receitas de geleia de guabiroba, 10 

% tiveram interesse nos bombons recheados com polpa de frutas nativas, 4% em possuírem 

receitas de sorvetes, 6% gostariam de saber mais sobre os licores que podem ser feitos, 70% 

dos participantes da pesquisa se interessaram por todas as receitas e formas de preparos 

apresentadas, e 8% relataram que não tem interesse em conhecer os mesmo, de acordo com a 

figura 06. 
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Figura 06: Novas receitas e formas de preparo 

 
Fonte: Autores (2016) 

 

Sendo que foram desenvolvidas e testadas receitas que utilizam estas frutas como 

ingredientes, como seguem no (anexo A) as mesmas foram desenvolvidas no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Erechim, durante a 

execução do Projeto de Extensão “Processamento de Frutas Silvestres como Fonte de Renda 

para Famílias de Agricultores Participantes do Projeto „CALELI‟ no Município de 

Erechim/RS”, coordenado pela professora Marilia Assunta Sfredo, com a colaboração da 

professora Marlice Salete Bonacina e que teve como bolsistas de extensão as estudantes 

Gisemara Polli Ostrovski e Silviani Letícia Freitas de Mélo. 

O consumo de frutas nativas deve estar presente no dia-a-dia das pessoas, pelo seu 

valor nutricional e alimentício, o que auxilia na soberania alimentar, pois além de poder ser 

consumidas da forma in natura podem ser confeccionadas com as mesmas inúmeras receitas e 

preparos, mas principalmente, pois podem plantar as mesmas nas áreas de APP, que devem 

ser preservadas. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Com esta pesquisa concluiu-se que as pessoas estão conscientes sobre as leis 

ambientais vigentes para as áreas de APP, as mesmas concordaram que é interessante a 

recuperação de áreas de APP com a introdução de árvores frutíferas nativas, pois estariam 

respeitando a natureza, as leis que as regem e ainda poderiam consumir os frutos, mas é claro 

de uma forma sem agredir estas áreas. Sendo que, nas propriedades entrevistadas quase que 

na totalidade dos casos já se observa a presença de árvores frutíferas, as quais fazem parte da 

alimentação das pessoas, sendo consumidas principalmente de forma in natura. 

Mas, o conhecimento dos entrevistados sobre receitas culinárias que utilizem estes 

frutos revelou que são poucos os usos em preparos. Contudo, quando perguntado se teriam 

interesse em conhecer receitas e formas de preparo, com estas frutas, as respostas revelaram 

que uma grande porcentagem das famílias se interessa. Sendo variadas as receitas, 

caracterizando deste modo uma complementação na alimentação, e de renda se forem 

vendidos os produtos confeccionados, se aprende receitas saudáveis usando alimentos 

ecológicos, o que melhora a qualidade nutricional dos mesmos,  
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Apêndice A: Questionário aplicado aos entrevistados, 2016. 

 

UNIVERIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

UNIDADE SANANDUVA 

ESPECIALIZAÇÃO EM AGRICULTURA FAMILIAR E                     

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

1: Você já ouviu falar sobre a lei n° 12.727/12 denominado o Novo Código Florestal? 

 Sim   não  

2:  Você sabe o que é Área de Preservação Permanente (APP)  

 Sim                               Não  

3:  Você sabe para que ela serve, ou quais os seus usos? 

 Sim   não  

4:  A APP da sua propriedade esta protegida , conservada? 

 Sim   não          Em parte  

5: Se a APP de sua propriedade pudesse ser recuperada, preservada  com a introdução no local 

de arvores nativas que fossem frutíferas você faria isso? 

  sim  não  

6: Em sua propriedade existe algum tipo de arvore frutífera nativa da qual os frutos são 

consumidos? 

  sim  não  

7: Quais são as espécies? 

 

8: Como é feito o consumo destes frutos? 

A) Somente in natura        

B) In natura, feito geleias, doces e outros 

C) Não são consumidos 

 

 

9: Por que consomem estas frutas? 

A) Gostam;                                                            D) Por estar à disposição; 

B) Conhecem a importância nutritiva;             E) Todos os motivos acima; 

C) São saborosas; 

 

10: Qual a frequência que são consumidos? 

A) Todos os dias;                                                        D) Uma vez por semana; 

B) Uma vez por semana eventualmente;               E) Somente na safra; 

C) Quase nunca;                                                          F) Nunca; 

 

11: No uso pra a culinária tem alguma receita que utiliza estes frutos? 
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A) Schimias                       D) licor 

B) Geleia                            E) outras(listar quais) 

C) Conservas                     F) não tem nenhuma 

 

 

12: Gostaria de conhecer receitas e formas de preparo? 

 
A) Geleia de gabiroba; 
B) Bombons de chocolate com recheio de frutas regionais; 

C) Sorvetes; 
D) Licores;  

D) Não gostaria; 
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Anexo A: Receitas de frutas nativas, 2016.                                    

BOMBOM DE NÊSPERA 

Recheio: 

 

1 lata de leite condensado (395 g)  

395 g de polpa de nêspera  

Levar ao fogo mexendo sempre até começar a desgrudar da panela. 

Bombom: 

 

500 g de chocolate ao leite para derreter 

Forminhas para bombom 

 

Derreter o chocolate conforme as instruções da embalagem e colocar o 

chocolate derretido nas forminhas para obter a camada externa do bombom. Esperar 

endurecer em temperatura ambiente e rechear com o recheio de nêspera também na 

temperatura ambiente. Cobrir com uma camada de chocolate derretido para formar a 

base do bombom e levar ao refrigerador para solidificar. Assim que os bombons 

começarem a soltar das forminhas pode-se desenforma-los. 

 
 

Figura 07: Preenchimento das cavidades com o recheio 

 

 

Fonte: IFRS, 2016.                                      
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Figura 08: Bombons de ameixas decorados com chocolate branco 

 
Fonte: IFRS, 2016. 

 

LICOR DE PITANGA 

 

- 3 kg de polpa de pitanga  

- 3 litros de cachaça ou vodca 

- 750 g de açúcar 

Adicionar a polpa de pitanga e a cachaça em um recipiente de vidro com tampa. Agitar 

vigorosamente para promover a mistura e a maceração dos dois líquidos. Após manter o 

recipiente em repouso, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz. Durante sete dias o 

preparado do licor deve ser agitado a cada 24 horas. Após, por oito dias a mistura deve 

permanecer em repouso completo até o final da maceração. Após decorridos quinze dias de 

maceração, realiza-se a primeira trasfega, separando o líquido mais límpido da borra 

depositada no fundo do recipiente.  

Após a primeira trasfega, é realizado o açucaramento do licor adicionando-se 250 g 

açúcar líquido para cada litro de licor primário. Como deve-se produzir aproximadamente 4,5 

L de licor, prepara-se 1.125 g de açúcar líquido, mantendo-se a proporção de duas partes de 

açúcar para uma parte de água (375 g água e 750 g de açúcar).  

O licor açucarado é adicionado novamente no recipiente de vidro, mantido em 

repouso, em temperatura ambiente e ao abrigo da luz. O licor deverá permanecer em repouso 

por mais 15 dias, passar por uma segunda trasfega e depois ser envelhecido durante 45 dias 

em garrafas de vidro, antes do consumo. 
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Figura 09: Licor de pitanga engarrafado 

 

Fonte: IFRS, 2016. 

 

DOCE EM MASSA DE PITANGA 

  

- polpa de pitanga 

 - açúcar 

 Adicionar no recipiente de cocção uma parte de polpa de pitanga para uma parte de 

açúcar, ou seja, para cada quilograma de polpa adicionar um quilograma de açúcar. A massa 

açucarada deve ser aquecida até 104ºC, para atingir o ponto de doce em massa, que 

corresponde a 68ºBrix.  

Figura 10: Doce em massa de pitanga 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
                             

                      

Fonte: IFRS, 2016. 


