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Roraima  é  um  dos  poucos  estados  da  região  Norte  onde  ocorre  grande  diversidade  de
fisionomias  vegetais,  caracterizando  aspectos  climáticos  diferenciados  regionalmente,
sendo  inegável  o  potencial  econômico  de  sua  flora.  Entretanto,  verifica-se  ausência  de
informação  ou  divulgação  sobre  o  aproveitamento  de  várias  fruteiras  nativas.  Neste
trabalho  foram  localizadas  e  catalogadas  especimenes  de  Platonia  insignis  (bacuri)
ocorrentes em alguns municípios de Roraima. O bacuri é uma espécie arbórea de múltiplas
utilidades, nativa da Amazônia Oriental Brasileira. Seus frutos são muito consumidos nos
estados  do  Pará,  Piauí,  Maranhão  e  Tocantins,  onde  formam  densas  e  diversificadas
populações  naturais.  No  entanto,  quase  a  totalidade  da  produção  é  de  exploração
extrativista,  devido  ao  longo  período  que  vai  do  plantio  a  produção  e  à  baixa
produtividade das plantas cultivadas. A coleta e identificação dos indivíduos de Platonia
insignis  foram  baseadas  na  literatura  especializada  e  o  material  botânico  coletado  foi
prensado  em  exsicatas  de  acordo  com  as  metodologias  convencionais,  para  posterior
depósito no Herbário do Museu Integrado de Roraima. Paralelamente à coleta do material
botânico, foram aplicados questionários e entrevistas junto aos moradores das localidades,
visando  levantamento  etnobotânico.  O  bacuri  foi  encontrado  de  forma  nativa  nos
municípios de Caracaraí, Rorainópolis, São Luís do Anauá, São João da Baliza e Caroebe,
tanto  em  áreas  de  vegetação  primária  quanto  em  áreas  com  considerável  alteração
antrópica.  Mesmo  utilizada  como  alternativa  econômica  em  outras  regiões  do  país,  o
desconhecimento  sobre  a  ocorrência  e  o  potencial  de  utilização  de  Platonia  insignis  em
Roraima torna seu uso inexpressivo, restringindo-se apenas ao consumo doméstico de seus
frutos  nas  áreas  de  ocorrência  da  espécie.  Estão  em  andamento  estudos  de  distribuição
espacial e manejo, que viabilizem o aproveitamento racional da espécie como alternativa
de renda para as comunidades desta região.
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