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O Bioma Mata Atlântica é um dos ecossistemas de maior biodiversidade e que sofre 
maior pressão antrópica do planeta. Por isso, ele é uma área prioritária para 
conservação. Uma estratégia para ampliar a conservação de espécies ameaçadas é 
torna-las úteis às comunidades, o que é denominado conservação pelo uso. 
Considerando a diversidade de frutas nativas de floresta atlântica e o potencial dessas 
frutas para uso e geração de renda, esta estratégia deve ser incentivada por meio de 
políticas públicas e adotada por produtores e organizações civis. O objetivo desse 
trabalho foi realizar a prospecção, coleta, caracterização físico-química dos frutos e 
avaliar a diversidade genética de espécies frutíferas nativas do Bioma Mata Atlântica 
no estado do Espírito Santo. Foi realizada uma prospecção junto a produtores rurais 
do Espírito Santo em busca de frutas nativas da Mata Atlântica, juntamente com um 
questionário sobre os usos habituais dessas espécies. Com base nesse questionário, 
foram programadas coletas de frutos, de acordo com a época de maturação de cada 
espécie. Os frutos foram levados ao laboratório para avaliação de massa, tamanhos, 
percentual de polpa, número e massa de sementes e características físico-químicas. 
Com base nesses resultados, foi realizado o estudo da divergência genética, 
utilizando matriz de dissimilaridade genética pela Distância de Mahalanobis e o 
agrupamento dos genótipos pelo método hierárquico da ligação média entre grupo 
(UPGMA). Foram entrevistados 72 produtores e 73,6% do total afirmaram ter espécies 
nativas em suas propriedades, porém, alguns entrevistados desconhecem as frutas 
nativas da Floresta Atlântica, apesar de possuírem pomar com várias espécies 
exóticas. Foram prospectadas 6.694 plantas de de juçara (Euterpe edulis), uvaia 
(Eugenia pyriformis), cabeludinha (Myrciaria glazioviana), grumixama (Eugenia 
brasiliensis), araçaúna (Psidium myrtoides), jabuticaba (Plinia cauliflora), cereja-do-
rio-grande (Eugenia involucrata) e pitanga (Eugenia uniflora). Os principais usos 
identificados foram o consumo in natura, sucos, sorvetes, geleias, drinks, doces, 
licores e no paisagismo. Destas foram coletadas 93 matrizes (31 de araçaúna, 13 de 
cabeludinha, nove de jabuticaba; nove de juçara; e 11 de uvaia e 20 de grumixama) 
em 35 diferentes localidades/propriedades de oito municípios. Para todas as espécies, 
os frutos avaliados possuem grande variação de massa, formas e tamanhos. Suas 
polpas têm qualidade potencial para serem exploradas comercialmente, 
especialmente em produtos processados, devida a rápida perda de qualidade após a 
colheita, além disso, tem alto conteúdo de ácido ascórbico. A análise de divergência 
indicou que as frutas avaliadas possuem ampla diversidade genética a ser conservada 
em bancos de germoplasma e usada como fonte de variabilidade em programas de 
melhoramento. Conclui-se que o Espírito Santo possui uma grande variedade de 
frutas nativas da Mata Atlântica com potencial para ser conservada e explorada 
comercialmente. Para isso, é preciso intensificar os estudos de melhoramento 
genético e de técnicas de manejo para aperfeiçoamento do sistema produtivo. Faz-se 
necessário também, ampliar os conhecimentos e a divulgação sobre as frutas nativas 
do Bioma Mata Atlântica para incentivar o seu cultivo e consumo. 
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