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OCORRÊNCIA E DISTRIBUIÇÃÓ GEOGRÁFICA DO BACURIZEIRO (Platonia insignls

Men. )

Cartos Hans Müller:: Walnice Maria Oliveira do Nascimento e José Edmar Urano de,

Carvalho

O bacurizeiro é uma planta frutífera promissora, pelas amplas possibilidades que

apresenta como espécie de uso múltiplo, podendo vir a se constituir, em breve, em nova

alternativa de cultura perene para a Amazônia. A ocorrência e distribuição geográfica do

bacurizeiro, apresentadas neste trabalho, baseiam-se em grande parte nos levantamentos

sobre a vegetação efetuados pelo projeto RADAMBRASI L, por levantamentos em

herbáreos, além de informações através de inventários florísticos contidos na literatura. O

objetivo é registrar informações sobre a distribuição geográfica do bacurizeiro, visando

estudos de disponibilidade genética e coleta de material para definir procedimentos

adequados para seu cultivo e conseqüente redução da pressão sobre as populações

nativas. Não existem dúvidas sobre a origem amazônica do bacurizeiro, sendo

encontrado, no início do século, tanto na margem esquerda como na margem direita do

rio Pará, abundante na costa sudeste da ilha de Marajó, onde constitui-se em árvore

característica das matas marginais. A área de maior concentração da espécie é o estuário

do rio Amazonas. Do Estado do Pará se dispersou em direção ao nordeste do Brasil,

alcançando os cerrados e chapadões dos Estados do Maranhão e do Piauí. Na direção

sul, a dispersão atingiu os Estados do Tocantins e do Mato Grosso. Na direção norte

atingiu o Estado do Amapá embora de forma rara, no Estado do Amazonas chegando a

romper as fronteiras do Brasil.
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