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Resumo 

O araçá amarelo e vermelho (Psidium cattleyanum) é uma espécie nativa e endêmica 

do Brasil. Esta espécie ocorre na Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado e distribui-se 

nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul. Em geral os frutos são obtidos de forma 

extrativista, normalmente consumidos in natura ou processados em sucos, geléias, 

doces, sorvetes, etc. O sabor é bastante apreciado pelos regionalistas, o que reforça a 

importância da produção de base extrativista para fins de conservação da espécie. O 

presente trabalho teve como objetivo analisar por meio de levantamentos 

bibliográficos, disponíveis na base Scopus, da plataforma Capes, através da 

bibliometria, os múltiplos potenciais de P. cattleyanum para conservação da espécie. 

As palavras chave de busca foram: “araçá”, “cattleianum” e “fruits”, o que resultou 

em 33 documentos sobre a espécie. Desses, 10 trabalhos foram apontados entre os 

mais citados, apresentando 87 citações em 2014, 76 citações em 2015 e 61 em 2011.  

Entre os autores com maior número de pesquisas sobre P. cattleyanum, destacaram-

se Vizzoto M, Franzon RC, Rombaldi, Vinholes e Barbieri. Do total de 27 fontes 

encontradas, 10 (37,3 %) correspondem a fontes relevantes, das quais, 16 (51,1%) 

dos 33 documentos foram publicados. Apesar da importância medicinal, 

nutracêutica, econômica e alimentícia pela planta, o que reforça o potencial para 

sociobiodiversidade, não foi encontrado nenhum trabalho acadêmico na base Scopus 

sobre sociobiodiversidade e araçazeiro, o que reforça a necessidade de mais pesquisa 

de enfoque socioambiental para fins conservacionistas da espécie.  

Palavras- chaves: Araçá; Cattleyanum, Bibliometria; Sociobiodiversidade; Conservação. 

 

 

 

 

 



11 

 

1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

O Brasil é considerado o País de maior Biodiversidade do mundo (Mittermeier 1997, 

Brandon et al. 2005), com rica diversidade em espécies da flora, destaca-se ainda pela elevada 

diversidade sociocultural, representada por 240 povos indígenas (Brasil 2019) e várias outras 

comunidades tradicionais, reconhecidos como guardiões de um vasto acervo de 

conhecimentos tradicionais (costumes, crenças e saberes) sobre conservação e uso da 

biodiversidade (Seppir 2018, MMA 2018). 

Todavia, essa riqueza socioambiental tem sido ignorada pelo avanço da fronteira agrícola, 

que ao limitar-se a um sistema de produção com base em monoculturas, foi apontada como 

inimiga da diversidade (Makuta 2018) que representa um grande desafio para sustentabilidade 

ambiental e social (Ribeiro et al. 2008). Diante desse cenário, tornou-se imprescindível, o 

desenvolvimento de estratégias com o uso racional dos recursos vegetais capaz de conciliar 

economia, preservação da cultura e a saúde humana (Makuta 2018). 

Desse modo, a sociobiodiversidade, na esfera das políticas públicas, surge como 

ferramenta para fins conservacionistas dos ecossistemas naturais (Ramos et al. 2017). Tal 

perspectiva relaciona-se à geração de renda para agricultores familiares e comunidades 

tradicionais, as quais desempenham papel essencial para conservação dos ecossistemas, 

através do íntimo convívio com os biomas em que residem (Brasil 2019).  

Nesse contexto, convém citar que uma parte significativa da biodiversidade se refere a 

espécies nativas vegetais de valor ou potencial, todavia, embora algumas espécies apresentem 

grande potencial de uso são empregadas apenas em âmbito local ou regional (Santigo & 

Coradin 2018), logo, o uso é restrito e utilizada pela própria comunidade, de forma 

extrativista (Almeida 1998).   

Nesse viés, o debate sobre extrativismo no Brasil surgiu em meados dos anos 2000 e 

destacou a importância econômica, ambiental, social e culturas dessas atividades, o que 

demonstra a importância sobre o uso sustentável dos recursos naturais, principalmente, no 

âmbito da Mata Atlântica, que por meio de atividades extrativistas, as comunidades 

conseguem fonte de renda e contribuem para a conservação dos ecossistemas através da 

valorização da biodiversidade, apesar de terem sido por muito tempo negligenciadas e 
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ignoradas por parte das políticas públicas assim como os próprios recursos não florestais, dos 

quais, fazem uso (Diegues e Viana 2000, Reis 2006).  

Portanto, embora a agricultura familiar seja responsável por 70% do alimento consumido 

pelos brasileiros (MMA 2020), informações restritas e difusas relacionadas aos sistemas de 

produção de base agroextrativista ecológica no Brasil são frequentes (Keple 2016). Por isso, 

torna-se importante o incentivo do uso das frutas nativas, que permite a diversificação de 

espécies e enriquece a alimentação da população devido ao valor nutricional (Aquino & 

Oliveira 2006). Assim, aprofundar-se a respeito de cadeias de produtos da 

sociobiodiversidade, é uma das maneiras de se avançar nessa lacuna de conhecimento (Ramos 

et al. 2017). 

Nesse sentido, dentre as espécies nativas da sociobiodiversidade brasileira com valor 

alimentício instituídas pelo Ministério do Meio Ambiente e de integração em programas 

voltados para agricultura familiar (Brasil 2018), destaca-se o Araçá (P. cattleyanum), 

popularmente conhecido, como araçá amarelo ou araçá vermelho, de ocorrência registrada na 

Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica (Flora do Brasil em Construção 2020).  

Convém ressaltar que a referida espécie foi priorizada em função de seu uso e potencial em 

uma iniciativa denominada “plantas para o futuro das Regiões Nordeste e Sul de valor 

econômico (Coradin et al. 2011, Coradin et al. 2018). Por conta dessas informações e de 

outras que serão citadas no decorrer do trabalho, constatou-se a importância dessa espécie 

como enfoque de pesquisa, de modo que seja possível verificar por meio de levantamentos 

bibliográficos seus múltiplos potenciais. Afinal, é preciso conhecer para conservar. Como 

conservar o que não se conhece? Como valorizar o que não se tem conhecimento? Não tem 

como conservar o que não se conhece, por isso a importância em catalogar e conhecer as 

espécies nativas dos Biomas para fins conservacionistas.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1. BIODIVERSIDADE: O  SISTEMA DE SUSTENTAÇÃO DA VIDA 

Para compreender qualquer processo que norteia a vida, devem ser levadas em 

consideração, as interações que plantas, animais, solos, rochas, microorganismos, 

energias e seres humanos estabelecem entre si (Boff 1997, Shiva 2002, Townsend et 

al. 2010). 

A floresta não se resume à soma de suas árvores (Boff 1997), mas é constituída 

por uma complexa teia formada pelo conjunto de fatores bióticos e abióticos em 

constante interação (Begon et al. 2007) relacionados e interconectados, integrados 

em um sistema ecológico complexo de inter-retro-relações (Boff 1997).  

Nesse sistema, cada organismo desempenha alguma função, nenhum é inútil, 

nocivo ou assassino, há consumidores, produtores, decompositores, dispersores, 

polinizadores, que interagem entre si e formam teias alimentares (Begon et al. 2007), 

enquanto beneficiam-se com a energia solar e dos minerais do solo.   

Por exemplo, em plantas, o néctar serve de recurso atrativo para insetos 

polinizadores, que ao visitar as flores transportam o pólen e possibilitam assim sua 

dispersão, desse modo, espécies vegetais são dispersadas por animais e estes 

beneficiam-se das recompensas que as plantas oferecem (Begon et al. 2007), logo, a 

sua sobrevivência exige limites, necessidades, tolerâncias, condições e recursos 

(Townsend et al. 2010). 

Quanto maior diversidade, maior é a função do ecossistema e garantia de 

estabilidade. Em suma, o sistema ecológico depende da biodiversidade para 

manutenção da dinâmica, funcionamento e a persistência das comunidades (Primack 

& Rodrigues 2001), como também é uma indicadora de saúde no ecossistema, de 

modo que, quanto mais saudável este for, melhor resposta terá diante de perturbações 

(Makuta 2018).  

Nesse viés, a diversidade biológica, é considerada um sistema de sustentação da 

vida em todas suas formas, pelo seu valor ecológico-ambiental, vital para os habitats 
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(Begon et al. 2007), de importância socio econômica e cultural (Shiva 2002) a 

Biodiversidade deveria, então, ser tratada como um recurso de proporção global, 

registrada e preservada (Wilson 1997). 

Em contrapartida, diferentemente dos animais e plantas que interagem em 

cooperação, garantindo a estabilidade ecossistêmica (Primack & Rodrigues 2001) e 

assim protegem seu habitat, os humanos modernos, apesar de também, necessitar dos 

serviços ecossistêmicos para sua sobrevivência, saúde e sustento, têm contribuído 

para seu declínio, destruindo seu próprio habitat e contaminando as terras férteis 

substituindo com agrotóxicos e fertilizantes (Makuta 2018).  

Shiva (2002) afirma que é o modo de pensar em termos de monoculturas, 

denominado como Monoculturas da Mente, que representa a principal causa de 

desaparecimento de várias espécies, ameaçando assim a biodiversidade. Lógica 

percebida pelos padrões insustentáveis de consumo, pelos modos de produção 

insustentáveis e pela obsessão pela produtividade (Moscovici 2007). 

O sistema agrícola como base em monoculturas, segue uma lógica contrário a de 

diversidade (Shiva 2002), desequilibrando os ciclos naturais da água e do carbono, 

por exemplo, pela utilização de grande demanda de água para irrigação, como 

também, pela degradação dos corpos hídricos superficiais e subterrâneos em virtude 

da utilização de produtos químicos, como fertilizantes, que são depositados nos solos 

(Tundisi 2008), que ao se restringir ao uso de espécies exóticas, sendo 69% da 

alimentação do mundo resumida a trigo, arroz e milho (Makuta 2018), foi apontado 

como inimigo da diversidade e ameaça a segurança alimentar (Coradin 2006, 

Coradin et al. 2011).  
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2.2. É PRECISO CONHECER PARA CONSERVAR: 

 

▪ Sociobiodiversidade como ferramenta de conservação de ecossistemas  

Emerge-se assim, com base nos cenários que norteiam as preocupações dos 

estudos da relação homem e natureza (Cortez 2011, Tres 2011, Beck & Pereira 2012) 

fatores que envolvem o desenvolvimento de estratégias com o uso racional dos 

recursos vegetais, que sejam capazes de conciliar desenvolvimento humano, 

preservação da cultura e a saúde humana (Hamilton et al. 2008, Makuta 2018).  

Afinal, quando se trata de Diversidade Biológica, o autêntico desenvolvimento, 

precisa ter um caráter ecológico e socialmente sustentável, que considere a relação 

sociedade humana com a natureza, ecologia e ecossistemas, que dão suporte à vida 

(Shiva 2002).  

Desse modo, a sociobiodiversidade, funciona como ferramenta de conservação 

de ecossistemas (Cruz 2017, Brasil 2019), podendo-se garantir o futuro da 

humanidade (Rosa et al. 2017) cuja proteção dos seus direitos representa uma 

proteção da diversidade biológica (Araujo 2013, Irigaray& Martins 2016). 

Nesse sentido, a biodiversidade tem sido trabalhada no contexto da 

agroecologia, que unifica aspectos agronômicos, econômicos, ecológicos, políticos, 

sociais, científicos e possibilita o resgate da sabedoria tradicional e a valorização da 

biodiversidade (Ramos et al. 2017, Makuta 2018) que representa uma alternativa 

sustentável aos sistemas agrícolas (Makuta 2018).  

Sabe-se que o conhecimento acumulado pelas sociedades tradicionais, através 

de séculos de estreita relação com a natureza, assim como agricultores familiares de 

produção da sociobiodiversidade, desempenham papel essencial para a manutenção 

da diversidade biológica nativa, valorizando-a, que asseguram formas de uso 

sustentável dos recursos naturais (Rosa 2014, Irigaray & Martins 2016, Brasil 2019), 

em oposição ao modelo agroalimentar insustentável que predomina no mundo do 

agronegócio neoliberal. 

Outro ponto importante, que vale ser citado, é sobre as valiosas informações 

que pessoas residentes em áreas protegidas podem oferecer para fins de estudos 
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etnobotânicos (Hamilton et al. 2004), que através de pesquisas participativas (Seixas 

2005) para coleta de informações sobre plantas utilizadas ou existentes nos 

ecossistemas, contribui tanto com o comprometimento dessas pessoas com a 

conservação da natureza, como possibilita o resgate desses conhecimentos tão 

importantes.  

É nesse cenário, que visa ser importante, a construção e o conhecimento de 

cadeias produtivas da sociobiodiversidade, que possibilita o desenvolvimento rural, 

recuperação ambiental e alimentos mais saudáveis (Ramos et al. 2017) e a valorização 

dos conhecimentos tradicionais (Brasil 2019).  

Nesse sentido, convém citar a definição de Produtos da Sociobiodiversidade, 

estabelecida pelo Plano Nacional de Promoção de Cadeias de Produtos da 

Sociobiodiversidade como:  

“[...] bens e serviços (produtos finais, matérias-

primas ou benefícios) gerados a partir de recursos 

da biodiversidade, voltados à formação de cadeias 

produtivas de interesse dos povos e comunidades 

tradicionais e de agricultores familiares, que 

promovam a manutenção e valorização de suas 

práticas e saberes, e assegurem os direitos 

decorrentes, gerando renda e promovendo a 

melhoria de sua qualidade de vida e do ambiente 

em que vivem” e são considerados apenas aqueles 

produtos florestais não madeireiros (PFNM), tais 

como: frutas, folhas, seivas, cascas, castanhas, entre 

outros (Brasil 2009). 

E referentes às cadeias de produtos da sociobiodiversidade, denomina-se como o 

sistema integrado que configura da participação ativa de povos, comunidades 

tradicionais e agricultores familiares através de práticas sustentáveis de coleta, 

manejo, produção, beneficiamento, comercialização, consumo de produtos e serviços 

bem como a garantia de seus direitos e interesses, a valorização da identidade 

cultural e o estabelecimento de valores ditados pela própria comunidade, de forma 
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equitativa e justa (Brasil 2009).  

Assim, a sociobiodiversidade sob adoção de uma democracia alimentar (Jacob & 

Chaves 2019) que contempla produtos bons, limpos e justos (Rosa et al. 2017) bem 

como promove a segurança alimentar e nutricional (Ramos et al. 2017) e possibilita 

alternativas de inclusão social  para geração de renda das famílias envolvidas nessas 

cadeias de produção (Brasil 2019). 

▪ Conhecendo o araçá amarelo ou vermelho: Do fruto da biodiversidade a produto 

da sociobiodiversidade 

A espécie Psidium cattleyanum Sabine pertence à familia Myrtaceae e ao gênero Psidium, 

o qual representa os araçazeiros ou araçás. O araçá vem do tupi “ara’ as” e do guarani “ara” 

que significa céu e “aza” (olho), definido assim, na língua tupi guarani como “fruta com olhos 

virados para céu” (Donadio et al. 2002, Silva Júnior 2005). 

No gênero Psidium encontram-se aproximadamente 100 espécies (Landrum & Kawasaki 

1997), dentre essas, as que apresentam maior destaque são as goiabeiras (Psidium guajava L.) 

e os araçazeiros ou araçás por conta das características dos frutos, sabor e valor nutricional, os 

quais lhes possibilitam a utilização em programas de recursos genéticos e melhoramento da 

Embrapa (Franzon et al. 2004), como é o exemplo da P. cattleyanum e Psidium guineense 

Swarts  (Manica 2000; Bezerra et al. 2006). 

 Essa espécie tem como principais características as flores na coloração branca, 

hermafroditas, com estames numerosos, ovário ínfero, comumente com três a quatro lóculos 

(Sanchotene 1989), com mais de 100 óvulos, apesar de já terem sido encontrados até 200 

óvulos por flor em diferentes tipos de P. cattleyanum, em testes realizados pela Embrapa 

Clima Temperado, no Rio Grande do Sul, grãos de pólen em diferentes formas e frutos com 6 

a 100 sementes (Raseira & Raseira 1996). 

Para Rocha et al. (2008), a espécie P. cattleyanum possui denominações taxonômicas 

específicas distintas, uma explicável viável é pela ausência de consenso por parte dos 

especialistas, além disso, as categorizações não são utilizadas no momento das determinações 

e que segundo algumas análises prévias foram indicadas a ocorrência de diferenças na 

anatomia do lenho bem como na morfologia foliar e na coloração dos frutos. Os frutos podem 

apresentar a cor tanto amarela como vermelha, o que indica que a espécie pode ser dividida 
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em dois morfotipos: araçá-amarelo e araçá-vermelho (Lorenzi 1992) que corrobora com Pio 

Correa (1926), embora haja divergências entre Mattos (1978) que apresenta a espécie como 

produtora de epiderme amarela e Popenoe (1920) com epiderme vermelha. Por isso, é 

popularmente conhecido como araçá amarelo ou araçá vermelho.  

Quanto a nomenclatura encontra-se tanto como P. cattleianum com i como P. cattleyanum 

com y, apesar de no Flora do Brasil 2020 constar que o nome aceito é com y. É uma espécie 

arbustiva, podendo atingir até 2,5 a 6m de altura.  

Tem origem no Sul do Brasil e distribui-se do Rio Grande do Sul até a Bahia e em outros 

países da América do Sul. Possui ocorrência em floresta latifoliada semidecídua, matas 

ciliares, matas de altitude e em restingas localizadas no Sul do País (Brandão et al. 2002). 

Apesar de Brandão et al. (2002), descrever a ocorrência da espécie até a Bahia, Coradin et al. 

(2018), cita a distribuição também no Norte (AC, AM, AP, PA); Centro- Oeste (DF,GO, MS, 

MT); Sudeste (ES, MG, RJ, SP); Nordeste (AL, BA,CE, MA, PB, PE, RN, SE) e Sul (PR, RS, 

SC) e no Flora do Brasil em Construção 2020 (2021) confirma a ocorrência no 

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe), Sudeste (Espírito Santo, Minas 

Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo) e Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina).  

Na plataforma Flora do Brasil em Construção 2020 (2021) é citado a espécie P. 

cattleyanum como nativa e endêmica do Brasil, de domínios fitogeográficos: Caatinga, 

Cerrado e Mata Atlântica, embora os frutos sejam apontados como nativos em diferentes 

ecossistemas (Franzon 2009), tanto de Mata Atlântica (Coradin et al. 2018), Caatinga (Brasil 

2019) como Cerrado (Bailão et al. 2015, Mackenzie 2018). 

Suas flores apesar de serem visitadas por vários organismos generalistas, a síndrome 

predominante corresponde a melitofilia, estabelecendo interações com abelhas (Costa et al. 

2015). A polinização por abelhas é o sistema de interação predominante entre as mirtáceas 

(Lughada & Proença 1996), cuja pétalas e estames funcionam como atrativos visuais e 

olfativos fundamentais para os visitantes, já em relação aos dispersores de suas sementes cabe 

as aves essa função (Gressler et al. 2006). Apesar das abelhar auxiliarem na fertilização, P. 

cattleyanum tem a capacidade de produzir frutos a partir de autopolinização, por conta disso, 

é reconhecida como xenagâmica facultativa (Fidaldo & Kleinert 2009).   

 Convém citar que em testes de polinização feitos pela Embrapa Clima Temperado para P. 
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cattleyanum, verificou-se que a porcentagem de frutificação por autopolinização foi menor do 

que a polinização realizada de forma livre bem como que ocorreu formação de frutos na 

ausência de polinização, logo, sem fertilização, o que demonstra a ocorrência de partenocarpia 

ou apomixia (Raseira & Raseira 1996, Franzon et al. 2004). 

A propagação de sementes não é um problema para essa espécie, conforme foi 

comprovado no trabalho de Raseira & Raseira (1996) que confirmaram taxas de germinação 

acima de 95% bem como as sementes são viáveis no prazo de até um ano de armazenamento.  

Ainda há poucos estudos sobre a propagação e manejo de espécies do gênero Psidium, 

principalmente em relação a P. cattleyanum, todavia, a propagação por sementes ainda é a 

opção de preferência (Facchinello 1994), embora apresente pouca variabilidade por conta das 

sementes serem produzidas por apomixia (Raseira & Raseira 1996). 

Alguns trabalhos têm demonstrado que essa espécie apresenta difícil enraizamento, abaixo 

de 3% bem como a ausência de raízes e de calos (Coutinho et al. 1992, Fachinello et al. 1993, 

Raseira & Raseira 1996). Por outro lado Nachtigal et al. (1994) obteve resultados superiores a 

50%  nas taxas de enraizamento, todavia, o sombreamento da planta matriz pode funcionar 

como alternativa para esse problema (Voltoline e Fachinello 1997), porque diminui o acúmulo 

de compostos fenólicos existentes em mirtáceas, cujo contato com o ar provoca oxidação dos 

tecidos (Dutra et al. 2000, Franzon et al. 2009). 

O Brasil é privilegiado pela posição geográfica o qual está inserido que lhe proporciona a 

posição de maior retentor de biodiversidade bem como possibilita que apresente grande 

potencial em relação às plantas medicinais, principalmente no que diz respeito da presença de 

alcalóides serem duas vezes maior em comparação aos países temperados, substâncias essas 

de grande importância na medicina (Amorozo & Gely 1988).  

A espécie P. cattleyanum, pode ser classificada no rol de plantas medicinais (Medina et al 

2011), cuja presença de compostos bioativos foi verificada em geleias naturais feitas com seus 

frutos (Denardin et al. 2015, Reisig et al. 2016). Além dessa relevante informação, algumas 

publicações científicas demonstraram que essa espécie apresenta propriedades antioxidantes, 

antimicrobianas, antiproliferativas e compostos bioativos (Patel 2012; Denard et al. 2015; 

Ismael et al. 2018; Vinholes et al. 2019; Zandoná et al. 2020) como também alto teor de 

vitamina C (Raseira & Raseira 1996). 
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As frutas de P. cattleyanum são consideradas as melhores dentre os araçazeiros conhecidos 

(Bezerra et al. 2006; Santiago & Coradin 2018). Geralmente são utilizadas na produção de 

doces, como doces de pasta e de corte (conhecido como marmelada-de-araçá) e geléias com 

sabor similar aos doces de goiaba e goiabadas (Brasil 2015), feitos em quantidades ainda 

pequenas por agricultores familiares (Bezerra et al. 2006). Quanto ao valor nutricional, o suco 

do araçá apresenta baixos índices de açúcar, elevado teor de fenólicos, vitaminas e sais 

minerais. Referente ao armazenamento e processamento mostrou-se satisfatórios, o que lhe 

confere potencial tecnológico aos seus frutos (Santos et al. 2007).  

 Essas frutas foram utilizadas como um dos ingredientes protagonistas na 

apresentação de receitas doces e salgadas no relatório apresentado ao fundo 

Mackenzie de pesquisa (2018) intitulado como: Valorização da biodiversidade 

brasileira através da gastronomia e no trabalho Biodiversidade Brasileira: Aromas e 

Sabores de Santiago & Coradin (2018).  

Diante dessas valiosas informações sobre a qualidade nutricional e gastronômica 

dos frutos do araçá amarelo ou vermelho, essa espécie prefigura entre os produtos da 

sociobiodiversidade Brasileira, para fins de comercialização in natura e de seus 

derivados, no âmbito das operações realizadas pelo Programa de Aquisição de 

Alimentos - PAA conforme Portaria Interministerial nº 284, de 30 de Maio de 2018.  

No trabalho de Ramos et al. (2017), que teve como objetivo discutir o conceito 

de cadeias de produtos da sociobiodiversidade e a valorização de frutas nativas da 

Mata Atlântica, realizado no Rio Grande do Sul, citou que é importante a análise no 

que diz respeito à evolução socioprodutiva desses arranjos e como perguntas 

interessantes que cabem ser citadas, originais ao artigo, questionou-se:  

“Que produtos têm sido gerados? Em que quantidade? 

Com que qualidade? Qual o valor econômico desses pro-

dutos e como este se tem distribuído ao longo das 

cadeias? A demanda pelas frutas nativas tem crescido? 

Quais os mercados onde elas estão sendo inseridas? Há 

ameaças que rondam as experiências? Quais os principais 

desafios e oportunidades para a consolidação dessas 
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cadeias?” 

Diante dessas perguntas de respaldo essencial como forma de compreender o 

cenário entorno do uso de frutas nativas, o autor elaborou algumas informações de 

enorme relevância para este estudo, sobre cadeias produtivas de espécies nativas ( 

devidamente mapeadas quanto a disponibilidade, experimentações de manejo, 

processamento, produção e comercialização, analisadas entre os anos de 2012 a 2016 

em conjunto com Cadeias Solidárias do RS), incluindo o araçá vermelho, citada 

como uma das espécies priorizadas devido a maior disponibilidade, manejo e 

processamento.  

▪ Bibliometria como ferramenta de Análise da Produção Acadêmica 

A bibliometria surgiu com a finalidade de avaliar as produções científicas e proporcionar o 

reconhecimento de pesquisadores e autores através da divulgação de estudos científicos 

(Costas 2017) bem como contribuir para a evolução da tecnologia, comunicação e ciência 

(Marques 2010).  

Para Pritchard (1969), a bibliometria é um método que funciona como forma de obtenção 

de informações científicas através da quantificação de processos de comunicação escrita por 

meio da matemática e estatística.  

Essa metodologia de pesquisa passou a ter maior interesse no meio acadêmico após o 

advento da internet, que possibilitou o aperfeiçoamento das tecnologias digitais e 

disseminação de informações, cuja expansão deu-se após a criação de bancos de dados 

(Pimenta et al. 2017). 
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3. PROBLEMÁTICA 

Embora o Brasil corresponda como um dos berçários da maior Biodiversidade 

do Planeta, essa diversidade não tem sido valorizada, pelo contrário, evidencia-se 

que esta é pouco conhecida, subutilizada e negligenciada, de repercussão nítida no 

atual sistema econômico, que agrega valor apenas a poucas espécies exóticas de 

valor econômico (Coradin et al. 2018). 

Logo, tornou-se claro que quanto ao potencial de espécies nativas carece de 

divulgação de informações no País, consequentemente, os Brasileiros não se 

beneficiam das frutas existentes na biodiversidade nativa em seu próprio território 

(Coradin et al. 2018).  

Há desafios quanto ao conhecimento, consumo e comercialização de espécies 

nativas tanto de forma científica como no âmbito social. A população urbana 

residente no entorno de Mata Atlântica, pouco conhece a respeito das frutas nativas 

desse Bioma (Ramos et al. 2017), o que limita a diversificação na alimentação 

(Santiago & Coradin 2018), como poderia estar relacionado à sua quase extinção 

(Ramos et al. 2017).  

Como valorizar aquilo que não se tem conhecimento? Não tem como conservar 

aquilo que não se conhece, por isso a importância em catalogar e conhecer as 

espécies nativas dos Biomas. Principalmente, em estados como Sergipe, que restam 

apenas 6,8% da cobertura de Floresta Atlântica no território (Santos et al. 2013) e 

quanto à diversidade florística, o Estado apresenta poucos estudos ( Prata et al. 

2015).  

Tratando-se do que já se conhece sobre os sistemas de produção de base 

agroextrativista e ecológica no Brasil, as informações são restritas e difusas ( Keple 

2016). Logo, aprofundar-se sobre Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade, ainda 

pouco conhecidas (Coradin et al. 2011) é uma das maneiras de se avançar nessa 

lacuna de conhecimento, tão importante para o País (Ramos et al. 2017).  

Nesse viés, embora existam frutos nativos que são conhecidos, estes não são 

explorados e por isso necessitam de atenção em pesquisas científicas, 
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principalmente, ao que refere-se a pressões antrópicas nas regiões de sua ocorrência 

(Goldert 2007), é o caso do Araçá Amarelo e vermelho (P. cattleyanum). 

 

4. HIPÓTESE 

Hipótese um: O conhecimento científico sobre os múltiplos potenciais do araçá amarelo 

e vermelho no Brasil é restrito e difuso.  

Hipótese dois: Há poucas publicações acadêmicas sobre a relação entre 

sociobiodiversidade e araçá no País. 

 

5. JUSTIFICATIVA DO TRABALHO 

Diante da problemática citada anteriormente, quando se trata da Biodiversidade 

Brasileira, o uso é restrito, de utilização pela própria comunidade, e de forma 

extrativista (Almeida et al. 1998), o que demonstra a necessidade do conhecimento 

científico aliado ao tradicional ou popular, como também propostas de novos hábitos 

e mudança de paradigmas (Irigaray & Martins 2016) 

Portanto, é preciso conhecer a Biodiversidade Nativa quanto ao seu potencial 

medicinal, alimentício, gastronômico como também para sociobiodiversidade, que 

proporcione a integração da questão social com ambiental sob aspecto da 

sustentabilidade, através da identificação, conhecimento e análise de suas espécies 

para conservação dos ecossistemas. Afinal, não tem como conservar aquilo que não 

conhece, logo é preciso conhecer para conservar. 

A escolha dessa espécie como foco de estudo, se deu inicialmente, por ser 

endêmica e nativa do Brasil (Flora do Brasil em construção 2020), como também 

pelo seu reconhecimento como uma das espécies priorizadas nas Cadeias de 

Produção da Sociobiodiversidade, por conta da disponibilidade, manejo e 

processamento (Ramos et al. 2017) e incluída no Catálogo de Produtos da 

Sociobiodiversidade do Brasil ofertadas pelos povos e comunidades tradicionais em 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável do ICMBio, em Pernambuco e Minas 
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Gerais (Brasil 2019). 

 Outro fator relevante refere-se a sua inclusão a lista de espécies da 

sociobiodiversidade, para fins de comercialização in natura ou de seus produtos 

derivados, no âmbito das operações realizadas pelo Programa de Aquisição de 

Alimentos-PAA, da Portaria Interministerial Nº 284, 2018 (Brasil 2018). 

Todavia, apesar dessas informações, necessita-se de estudos referentes ao 

potencial para sociobiodiversidade dos frutos nativos no País. Em Sergipe, o trabalho 

de Silva & Gomes (2020) demonstrou que dentre as 64 espécies com potencial para 

sociobiodiversidade, 43 não constam na lista do Ministério do Meio Ambiente, o que 

requer essa inclusão bem como a divulgação de resultados como forma de 

fortalecimento da cadeia produtiva de comunidades locais.  

6. OBJETIVO GERAL 

Diante do exposto, o objetivo do trabalho é analisar por meio de levantamentos 

bibliográficos os múltiplos potenciais de Psidium cattleyanum (Araçá amarelo e 

vermelho) a fim de subsidiar futuras medidas de conservação da espécie.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

✓ Realizar uma avaliação bibliométrica das produções científicas sobre a 

espécie; 

✓ Organizar uma coletânea bibliográfica acadêmica sobre a espécie com 

levantamentos científicos da base de dados SCOPUS da Plataforma CAPES.  
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7. MATERIAL E MÉTODOS 

▪ A pesquisa foi dividida em coleta, organização e análise dos dados, adaptado dos 

trabalhos de Rodrigues et al. (2016) e  Oliveira et al. ( 2017).  

7.1. Análise dos dados 

Para o levantamento quali-quantitativo dos trabalhos acadêmicos publicados e disponíveis 

até o momento sobre araçá, a pesquisa foi feita na base de dados da SCOPUS no Portal da 

CAPES, no mês de Janeiro de 2021 (http://www.periodicos.capes.gov.br).  

7.1.1. Portal de busca acadêmica: Base de dados Scopus 

       A base de dados utilizada foi a Scopus, marca registrada da Elsevier BV, e considerada 

umas das melhores bases de dados, apontada com 100% em eficiência por apresentar ótimo 

desempenho em busca e impossibilitar a existência de artigos repetidos, além de ótima 

organização na lista dos arquivos através de uma pesquisa didática e fluída (Figueiredo et al. 

2017). Essa base de dados é atualizada diariamente e conta com a análise do conselho 

consultivo de seleção de conteúdo (CSAB) para inclusão de publicações, a cada 1.200 títulos 

que atendem aos critérios técnicos, apenas 50% são aceitos.  

Além disso, mais de 4,5 milhões de artigos foram reprocessados para indexar mais 

referências citadas no Scopus, adicionando 7,5 milhões de artigos anteriores a 1996.Possui 

mais de 1,7 bilhão de referências citadas, cada artigo indexado tem, em média, 10 a15% mais 

citações do que um outro banco de dados, mais de 5 mil publicações, mais de 150 mil livros e 

engloba as áreas de conhecimento de: Ciências, humanas, medicina, ciências sociais, 

tecnologia e artes (Content - Scopus - Solutions | Elsevier 2020).  

Nesse contexto, através da bibliometria foi realizada a avaliação de publicações 

acadêmicas a respeito da espécie de estudo araçá (Psidium cattleyanum) disponíveis no portal 

de periódicos da Plataforma Capes, por meio da base de dados Scopus.   

As palavras chaves utilizadas foram separadas em três grupos de buscas como modo de 

procurar o maior número de trabalhos acadêmicos publicados sobre informações da espécie 

de estudo bem como verificar as informações mais específicas, sendo o primeiro grupo de 

busca o selecionado para análise: 

1)“araça”, “cattleianum” OR “fruits”/ “araça”, “cattleianum sabine” OR “fruits” 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
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2)“araça”, “psidium cattleyanum” OR “brazil” 

3)“araça”, “sociobiodiversity” OR “brazil” 

 

Buscou-se tanto Psidium cattleianum como Psidium cattleyanum, já que encontram-se 

informações da espécie tanto escrito com i como por y, conforme explicado anteriormente.  

O limite de tempo escolhido foi de todos os anos anteriores até o presente (15 de Janeiro de 

2021), convém citar a data da pesquisa porque essa base atualiza os dados diariamente.  

O motivo para escolha de todos os anos até o presente, sem se limitar a um determinado 

tempo e por todos os tipos de documentos, deu-se porque a busca é por todas as informações a 

respeito do araçá, como também em quais áreas essa espécie é citada .   

Posteriormente, na base da Scopus foi criada uma lista personalizada para ter a 

possibilidade de filtrar os documentos em desacordo com o estabelecido por esse estudo, os 

trabalhos foram devidamente filtrados e aqueles que apenas citavam a espécie, ou que se 

tratavam de outras informações diferentes da pesquisa foram excluídos, tais como: araçá boi, 

psidium guineense, araçá pera, serra do araçá, levando em consideração apenas estudos 

relacionados a espécie de estudo araçá amarelo ou araçá-vermelho (Psidium cattleyanum/ 

Psidium cattleianum).  

Para exportação do arquivo foram selecionadas todas as informações listadas no formato 

Bib TeX (que faz parte dos comandos que possibilita rodar os dados no R Studio).  

 

7.2. Organização dos dados 

 

       Após obtenção da lista (criada na própria base da Scopus), devidamente filtrada e 

exportada, como já descrito anteriormente, essa mesma lista foi utilizada tanto nas análises 

estatísticas do Programa RStudio, como para análise qualitativa (Todos os trabalhos científicos 

foram digitalizados, tais como: Título, autores, ano, área de conhecimento, idioma e assunto 

abordado, em uma lista em formato Excel e organizados por ordem cronológica, lidos um por 

um, para obtenção de informações, tais como: o que cada trabalho abordou, a compreensão das 

análises quantitativas, auxílio na contextualização e na discussão bem como para o 

conhecimento das regiões e em quais biomas a espécie é citada).  
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Para análise quantitativa, através do programa R Studio, pretendeu-se verificar a produção 

científica anual, número de citações por ano, número de trabalhos científicos mais citados, 

autores com maior número de artigos e a identificação de fontes mais relevantes.  

 

7.3. Análise dos dados 

  

Para a análise dos documentos científicos foi utilizado a técnica de bibliometria, que 

conforme procedimento metodológico do professor Roquemar de Lima Baldam, do Instituto 

de Tecnologia do Espírito Santo (IFES) via live titulada como: Oficina Science Mapping 

(Bibliometria) ministrada em 28/08/2020 na plataforma do Youtube 

(https://youtu.be/jFnXexMbiqE) foi possível a união de arquivos da base SCOPUS no 

programa Rstudio, para auxílio da análise dos dados.  

O banco de dados exportado para o Rstudio foram referentes às palavras - chaves utilizadas 

na busca: “araça”; “cattleianum”, “fruits”. Foi utilizado um script devidamente digitado com 

comandos específicos, adaptado conforme o script disponível na aula de união de arquivos  

Scopus no RStudio, na plataforma youtube (https://youtu.be/9HwLqPCVY_A), com os 

pacotes bibliometrix e openxlsx que serviram como o conjunto das funções específicas para 

devidas  análises que serviram de respostas para o trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/jFnXexMbiqE
https://youtu.be/9HwLqPCVY_A
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8. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram encontrados 33 documentos, após triagem das buscas, com apenas 

informações especificas sobre Psidium cattleyanum. Dos quais, 30 são artigos 

científicos, (um) capítulo de livro e (dois) artigos de conferência. A maioria dos 

artigos estão no idioma inglês, que correspondem a 90,3% (28 publicações) e apenas 

(três) em português e (dois) em espanhol.  

Sobre os títulos dos trabalhos científicos, oito publicações (Marin et al. 2018; 

Silva et al. 2014; Denardin et al. 2015; Bailão, et al. 2015; Reissig, et al. 2017;  

Ismael et al. 2018; Chaves et al. 2018; Ponzilacqua, et al. 2019) não constaram 

nenhuma citação da espécie, nem o nome popular, apenas no texto do artigo, (sete) 

publicações (Medina et al. 2011; Ramirez et al. 2012; Kobelnik et al. 2012; 

Rodriguez et al. 2016; dos Santos Pereira et al. 2018; Battisti et al. 2019; Rocha et al. 

2020) estiveram relacionadas à Psidium cattleianum Sabine, sendo apenas (um) 

escrito com y, que consta no Flora do Brasil em Construção 2020 com o nome aceito 

da espécie, (cinco) mencionaram o nome araçá seguido pelo nome científico da 

espécie Psidium cattleianum Sabine (Vinholes et al. 2019; Lima et al. 2020; Schulz 

et al. 2020; Pereira et al. 2020; Zandoná et al. 2020), dos quais, (um) citou a palavra 

araçazeiro (Zandoná et al. 2020) e (um) goiaba amarela (Schultz et al. 2020).  

(Seis) fizeram menção do nome araçá vermelho (Drehmer et al. 2008; Amarante 

et al. 2009; Reisig et al. 2016; Bombardelli et al. 2019; Coelho et al. 2020; Rosário et 

al. 2020; Camargo et al. 2020), desses (três) se referiram a morango goiaba (Reisig et 

al. 2016; Coelho et al. 2020; Camargo et al. 2020). (Dois) artigos citam apenas o 

gênero Psidium spp (Santos et al. 2008; Gomes et al. 2017) e (três)  apenas araçá, 

sem nome popular e nem citação do nome científico, informações essas mencionadas 

no texto dos artigos (Corrêa et al. 2008; Vinholes et al. 2017; Chendynski et al. 

2020). 
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a) Palavras-chaves mais relevantes 

A maior quantidade dos trabalhos científicos publicados estava relacionado com a palavra 

“fruit”, com 17 artigos (54,8%), dado esse que relaciona com estudos feitos com frutos do 

araçá por conta de suas características específicas e dignas de pesquisa, seguido pelo nome do 

gênero “Psidium”, com 12 (38,7%) publicações, 11 (35,5%) publicações para “Phenols”, que 

corresponde à composição química da espécie, o qual determina uma de suas características 

mais importantes: a presença de compostos fenólicos, 10 (32, 2%) para “ Antioxidants”, 

atividade biológica que tem relação com a composição fenólica da espécie, “Brazil” e 

“Fruits”, nove (29%) para “Phenol derivative” e seis (19,3%) resultados para o nome 

científico da espécie Psidium cattleianum.  

b) Produção Anual Científica 

      Os documentos disponíveis na base de dados datam entre os anos de 2008 a 2020 

(Figura 1). O aumento do número de publicações deu-se uma década depois, em 2018, 

todavia, o ápice foi no ano de 2020, sendo esse ano nitidamente de maior 

expressividade na produção científica sobre araçá, com 29% publicações. O que já 

demonstra que correspondem a estudos relativamente recentes e ainda em progresso 

sobre Psidium cattleyanum, dos quais: nove em 2020, 2019 (quatro), 2018 (quatro), 

2017 (três), 2016 (dois), 2015 (dois), 2014 (um), 2012 (três), 2011(um), em 2009 (um) e 

(três) em 2008. Os anos de 2010 e 2013 foram os anos ausentes de publicações.    
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Figura 1- Produção Acadêmica sobre a espécie Psidium cattleyanum entre os anos 2008 a 2020 para 

artigos disponíveis na base de dados Scopus (Elsevier) 

 

Fonte: Base de dados Scopus e R Studio 

Os anos de 2011, 2014 e 2015 (Figura 2) foram que tiveram um maior número de citações. 

Dos quais, os anos de 2014 e 2015 apresentaram maior expressividade no número de citações 

e em 2014, o ápice no número de citações.   

Figura 2- Número de citações dos anos de 2008 a 2020 para documentos disponíveis na base de 

dados da Scopus sobre a espécie Psidium cattleyanum 

 

Fonte: Base de dados Scopus e R Studio 
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c) Trabalhos científicos mais citados por ano 

Para melhor compreensão de possíveis explicações para esses resultados de produção anual 

e os anos que destacaram-se entre os mais citados, é preciso levar em consideração a evolução 

no cenário do conhecimento científico através de pesquisas que contribuíram para as 

descobertas dos múltiplos potenciais da espécie P. cattleyanum. 

 Para isso é necessário a explanação das pesquisas sobre esse araçazeiro contidas na 

identificação dos trabalhos científicos mais citados (Figura 3). Logo, cabe contextualizar a 

respeito dos artigos no ranking TOP como trabalhos científicos mais citados no ano (Figura 

3). Assim, convém apresentar as pesquisas desses trabalhos científicos (Figura 3), dos quais, 

10 foram os mais citados: Silva NAD (2014), com 87 citações em outros trabalhos, Denardin, 

CC (2015), com 76, Medina, AL ( 2011), com 61, Bailão, EFLC ( 2015), com 46, Marin, R ( 

2008) com 42, Vinholes J ( 2017) com 19, Dos Santos Pereira E ( 2018), com 14, Drehmer 

AMF (2008) com 13, Ponzilacqua B, 2019 e Chaves VC, com 12 citações em trabalhos. 

         Figura 3- TOP 10 dos Trabalhos científicos sobre Psidium cattleyanum mais citados  

 

Fonte: Base de dados Scopus e R Studio 
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Por número decrescente de citações (Figura 3): Silva (2014), no trabalho intitulado 

como: O trabalho intitulado “Compostos fenólicos e carotenóides de quatro frutas 

nativas da Mata Atlântica brasileira”, apresenta em suas pesquisas, a composição de 

carotenóides e composição fenólica presentes no araçá, sendo o ácido gálico o principal 

composto fenólico desse araçazeiro. Esse trabalho foi visualizado 8600 vezes (Agri. 

Food Chem 2014) e teve um grande número de citações, provavelmente sua importância 

é devido ter sido um dos primeiros, juntamente com Medina et al. (2011) a divulgar 

conhecimento sobre a composição fenólica no araçá amarelo e vermelho. Isso explica 

que as pesquisas e novas descobertas sobre as propriedades fenólicas e compostos 

bioativos pode ter possibilitado o conhecimento dos múltiplos potenciais do araçá 

amarelo e vermelho, ainda em crescimento quanto ao conhecimento científico. 

No trabalho intitulado como: Capacidade antioxidante e compostos bioativos de 

quatro frutas nativas brasileiras, que aparece no ranking como 2º colocado dentre os 

trabalhos mais citados, com 76 citações, de Denardin et al. (2015), as pesquisas 

resultaram em evidências que confirmam que algumas frutas cultivadas no sul do Brasil, 

dentre elas o araçá amarelo e vermelho, são fontes riquíssimas de compostos fenólicos 

como também apresentam abundante atividade antioxidante.  

Ainda nesse mesmo ano, foi publicado o artigo de Bailão et al. (2015), 4º maior 

dentre os trabalhos mais citados, com 46 citações, o único dentre todos os documentos 

encontrados, que pesquisou sobre os frutos do cerrado como fontes de substâncias 

bioativas, principalmente compostos fenólicos, o que possibilita serem considerados 

como alimentos funcionais, logo, que reduzem riscos de doenças crônicas e promovem 

saúde humana, dos quais, P. cattleyanum, foi mencionada.  

No trabalho Extratos de frutas de Araçá (Psidium cattleyanum Sabine) com atividade 

antioxidante, antimicrobiana e antiproliferativa em células cancerígenas, de Medina et 

al. (2011), identificado como o 3º mais citado, com 61 citações e no trabalho 

Componentes voláteis e atividade antioxidante de algumas frutas mirtáceas cultivadas 

no Sul do Brasil, de  Marin et al. (2008), apontado como o 5º mais citado, com 42 

citações,  respaldam pesquisas sobre a capacidade antioxidante do araçazeiro, essa 

atividade está atribuída a bioatividade e a composição fenólica da espécie, conforme dos 

Santos Pereira et al. (2018).  



33 

 

Ainda sobre o trabalho científico de Medina et al. (2011), convém citar a importância 

dessa pesquisa, porque apresentou a correlação positiva de compostos fenólicos com a 

atividade antioxidantes, os efeitos antimicrobianos e antiproliferativos, porque sabe-se 

que espécies ricas em compostos fenólicos, em ácido ascórbico e em carotenos estão 

relacionados a proeminentes propriedades biológicas, tais como: maior proteção contra 

a oxidação celular, atividades antimicrobianas e anticarcinogênicas ( Katalinić et al. 

2010 , Link et al. 2010 ,Proteggente et al. 2002 ) e comprovou que os araçazeiros 

diminuem as taxas de sobrevivência de células de câncer de mama e cólon.  

Como também citou o potencial nutracêutico e terapêutico dos extratos aquoso e 

acetônico do araçá vermelho e amarelo, embora os autores tenham sugerido a ausência 

de caracterização do araçá de forma mais detalhada, devido às limitações de 

informações científicas disponíveis e que há poucas investigações sobre o potencial 

nutricional e funcional desses frutos (Coelho de Souza et al. 2003, Galho et al. 2007). 

Por isso, afirmaram que foram os estudos exploratórios preliminares do próprio grupo 

de pesquisadores que apontaram para a abundante atividade antioxidante e altos níveis 

de compostos fenólicos nos frutos de araçá, até 768 mg/100 g – 1 polpa de fruta fresca. 

Assim, embora Denardin et al. (2015), tenha afirmado que não foi encontrado na 

literatura nenhum estudo referente ao teor de compostos fenólicos e atividade 

antioxidante dos frutos de araçá, anteriores a 2015, foram encontrados os trabalhos de  

Marin et al. (2008), de Medina et al. ( 2011) e de Silva et al. ( 2014).  

Outras pesquisas anteriores a 2014, são sobre caracterização química e bioquímica da 

espécie (Correa et al. 2012), comportamento térmico do óleo de araçá (Kobelnik et al. 

2012), Expressão gênica de ratos tratados com P. cattleyanum (Ramirez et al. 2012), a 

qualidade e refrigeração dos frutos (Amarate et al. 2009), caracterização preliminar do 

germoplasma do género Psidium ( Santos et al. 2008) e conservação e armazenamento 

(Drehmer et al. 2008), 8º colocado dentre os trabalhos mais citados, com 13 citações. 

Como resultado dessa pesquisa obteve que a colheita dos frutos de araçá-vermelho deve 

ocorrer ainda no estádio maduro e imediatamente armazenados a temperaturas próximas 

a 0ºC, o que prolonga a conservação, uma vez que apresentam taxas respiratórias 

elevadas e amadurecimento rápido em temperatura ambiente de 20ºC.  
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Logo, observa-se que a evolução do conhecimento sobre a presença de compostos 

fenólicos em araçá associada às atividades antioxidantes parece ter uma relação com o 

aumento de pesquisas e consequentemente o aumento no número de publicações, como 

já citado anteriormente no trabalho de Medina et al. (2011), sobre as limitações a 

respeito da caracterização dos frutos do araçá bem como a escassez de informações 

científicas. Que ainda em 2018, Bombardelli et al. (2018), afirmou que um pequeno 

número de pesquisas analisou a composição química e a atividade antioxidante do 

araçá. 

E como observação importante, em 2020, o ano que se destacou pela maior 

publicação de artigos sobre o tema, dos nove trabalhos, seis (66,6%) fazem menção as 

atividades antioxidantes e a capacidade fenólica da espécie.  

Não é por acaso que dentre as palavras chaves, logo as palavras de buscas mais 

procuradas, “Phenols” corresponde a 35,5%, “phenol derivate” (29%) e “antioxidants” 

(32,2%). O que demonstra a relação entre essas propriedades e os frutos de 

P.cattleyanum Sabine.  

Supõe-se que a evolução em pesquisas e estudos sobre compostos fenólicos e 

atividades antioxidantes em araçá funcionou como o grande insight científico para o 

conhecimento dos múltiplos potenciais da espécie.  

Em publicações mais recentes, Vinholes et al. (2017), identificado como o 6º mais 

citado, com 19 citações no trabalho intitulado como: Avaliação in vitro das 

propriedades anti-hiperglicêmicas e antioxidantes do araçá, butiá e pitanga, apresentou 

resultados promissores ao comprovar que os compostos fenólicos do extrato do fruto do 

araçazeiro possuem propriedades com a capacidade de inibição  da α-glucosidase, após 

digestão gastrointestinal, demonstrando assim seu potencial no controle da glicemia em 

pacientes com Diabetes tipo II, trabalho pioneiro sobre esse dado de imensa relevância 

científica.  

Apesar de Soliman et al. ( 2016) citar que na medicina popular, as folhas dos araçás, 

são utilizadas para reduzir os níveis de glicose no sangue em pessoas com diabetes, 

como também, em tratamento de diarréias, úlceras e alívio de dores nos dentes. Logo, 

estende o uso de partes do araçá além dos frutos para as folhas também, que apresentam 
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propriedades funcionais como fontes de bioativos (Vinholes et al. 2017, Zandona et al. 

2020), propriedades antioxidantes (Coelho et al. 2020) e composição de óleos (Rocha et 

al. 2020). Para Kobelnik et al. (2012), o óleo de araçá, extraídos do fruto vermelho, 

possui alto teor de ácido linoléico, o que o torna útil para consumo humano e para 

outros fins industriais, tais como: cosméticos e varizes, o que tem impulsionado o 

interesse de mais estudos. Há relatos de óleos essenciais confeccionados pela 

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Distrito de Timorante, na Área de 

Proteção Ambiental da Chapada do Araripe, no Município de Exu, em Pernambuco. 

Já em 2018, no trabalho Frutos de Psidium cattleianum: Uma revisão sobre sua 

composição e bioatividade, de Dos Santos Pereira et al. (2018), 7º colocado entre os 

mais citados, com 14 citações, mencionou outros nomes comuns além de araçá amarelo, 

araçá vermelho, tais como: araçá rosa, araçá de comer, araçá da praia, araçá de coroa e 

araçá do campo e em outros Países são conhecidos como: goiaba bovina, goiaba 

chinesa, goiaba roxa, goiaba morango amarela, goiaba morango vermelha, goiaba cereja 

e goiaba limão (Bezerra et al. 2010 , Lisbôa et al. 2011 , Mitra et al. 2012 ).  

Nesse artigo, relatou que o alto teor de vitamina C e antioxidantes está relacionado à 

bioatividade, atribuída aos efeitos antiprolifetativos, antidiabéticos e antimicrobianos do 

extrato da fruta, nesse sentido, sua inclusão na alimentação humana contribui para 

redução no desenvolvimento de doenças degenerativas, tais como: aterosclerose, câncer 

e doenças cardiovasculares, efeitos antiinflamatórios e antienvelhecimentos, além de 

conter minerais, ácidos graxos, açucares, carotenóides, que auxiliam na saúde humana. 

Esse é o trabalho destaca-se, dentre os outros, já citados anteriormente por apresentar o 

alto potencial do araçá para o setor agroalimentar, que as frutas consumidas in natura ou 

processada (doces, sucos, geléias) apresentam ( Reissig et al. 2016 , dos Santos Pereira 

et al. 2018 ) 

Outro artigo que vale cabe ser mencionado é de Ponzilacqua et al. ( 2019), como 9º 

colocado entre os 10 artigos mais citados em outros trabalhos, com 12 citações, 

juntamente com Chaves et al. ( 2018), como o 10º colocado, também com 12 citações. 

Ponzilacqua et al. (2019) pesquisou sobre o efeito da descontaminação de micotoxinas, 

que são metabólicos secundários produzidos por fungos filamentoso, que causam 

problemas de saúde tanto em humanos como em animais em perdas econômicas. Como 
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resultado, foi o primeiro relato de degradação de AFB, utilizando o extrato de folhas de 

P. cattleyanum, dentre outras espécies que utilizou no estudo. 

Já, Chaves et al. (2018) em seu trabalho Bagas cultivadas no Brasil: perfis de 

antocianinas e propriedades biológicas, demonstrou que há uma correlação positiva com 

o total de antocianinas das frutas que foram testadas com a atividade de eliminação de 

radicais livres e não com conteúdo total de fenólicos, por conta disso, a sugestão é que 

são as antocianinas as principais contribuintes para o potencial antioxidante do araçá.  

Ao contextualizar todos os 10 trabalhos, identificados dentre os mais citados em 

outros trabalhos, nota-se a evolução do conhecimento científico através da publicação 

dos artigos, em que cada pesquisa contribuiu para o incremento de mais informações, 

ainda em desenvolvimento, sobre P. cattleyanum.  

d) Autores com maior número de artigos 

  Foi encontrado um total de 162 autores, desses 10 autores (Figura 4) destacaram-se entre 

os que publicaram mais artigos científicos sobre P. cattleyanum Sabine: Vizzoto, M com sete 

artigos científicos, Franzon, RC; Rombaldi, CV e Vinholes, J. ambos com quatro artigos, 

Barbieri, R.L; Henriques, A.T; Lemos, J; Nora, L., com três artigos e Da Silva, W.P., e 

Amarante, C.V.T, com dois artigos 

Figura 4 - Autores com maior número de artigos científicos sobre Psidium cattleyanum  

 

Fonte: Base Scopus e RStudio 
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Para compreender porque esses autores e autoras destacaram-se nas pesquisas sobre 

araçazeiros, a sugestão relaciona-se às empresas ou instituições ao qual estão afiliados, 

porque observou-se uma relação entre os autores, as afiliações e as pesquisas realizadas. 

Nesse sentido, convém citar que dos trabalhos publicados a maioria possui afiliação 

com a Universidade Federal de Pelotas e com a Embrapa Clima Temperado, 

geralmente, ambos em parcerias entre os autores e co autores, com 10 (32,2%) 

publicações.  

Em seguida, a Universidade Estadual de Santa Catarina (cinco), Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (quatro), Universidade Federal de Santa Catarina (três) e 

Embrapa e Universidade Federal Paulista –UNESP (três) e Universidade Federal de São 

Paulo (dois), Universidade de Passo Fundo (2)  

E os trabalhos publicados em outras instituições além das regiões Sul e Sudeste e 

com menor número de publicações por afiliação foi: (um) na Amazônia, da 

Universidade Federal de Roraima e da Embrapa de Roraima (Ismael et al. 2019), (um) 

em Goiás, da Universidade Federal de Goias (Bailão et al. 2015) e (dois) fora do Brasil, 

da Universidade Federal da Fronteira Sul (Rosario et al. 2020) e outro da Universidade 

de Missouri, nos Estados Unidos (Ponzilacqua et al. 2019).  

É nítido que as pesquisas sobre araçá vermelho e amarelo, destacaram-se em Pelotas, 

no Rio Grande do Sul, por conta da Universidade Federal de Pelotas e da Embrapa 

Clima Temperado e em Santa Catarina, no Paraná. Não foram encontradas pesquisas no 

Nordeste, embora também seja uma das regiões de ocorrência, logo, o conhecimento 

científico publicado sobre a espécie está restrito a região Sul e no Sudeste, em São 

Paulo.  

Demonstrando assim, que ao tratar-se de pesquisas sobre P. cattleyanum, a Embrapa 

Clima Temperado bem como Instituições parceiras a essa empresa, como o caso da 

Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, encontrada entre as afiliações 

com maior número de publicações sobre a espécie, exercem maior atenção em estudos 

científicos sobre a espécie.  
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Diante dessa perspectiva, observa-se que dentre as autoras e os autores que 

publicaram o maior número de documentos sobre P. cattleyanum, Vizzoto M, Vinholes 

J, Barbieri RL, Lemos G e Franzon RC, são todos pesquisadores da Embrapa Clima 

Temperado de Pelotas, Rio Grande do Sul e Rombaldi CV, da Silva, Nora L, possui 

afiliação com a Universidade Federal de Pelotas, RS. Já Henriques AT, é pesquisadora 

de afiliação com a Universidade Federal de Rio Grande do Sul 

Diante desse resultado, convém citar que foi exatamente na Embrapa Clima 

Temperado, que foi analisado que dentre as espécies mantidas no Banco de Dados de 

Germoplasma de frutas nativas da região Sul do País, a P. cattleyanum apresentou 

maior potencial para exploração dos produtores, principalmente por conta de fácil 

adaptação (Franzon et al.2014). 

Entretanto, ainda assim, essa espécie foi apontada com menor expressão e sem exploração 

econômica em plantio comerciais (Franzon et al. 2009), Raseira & Raseira (1996) enfatiza 

que embora espécies nativas apresentem potencial econômico, poucas espécies recebem 

atenção quanto ao seu aproveitamento e quando são explorados, a produção é restrita e 

limitada a determinadas regiões, a exemplo do araçá amarelo e vermelho, que já foi 

comprovado diante dos resultados obtidos nesse estudo, que pesquisas sobre a espécie ainda 

estão restritas a região Sul e Sudeste, nesse sentido, a respeito do conhecimento científico 

publicado, ainda é limitado e difuso, embora encontra-se em evolução, resultados esses que 

corroboram com a hipótese do trabalho.  

Até o momento múltiplos potenciais tais como: Medicinal, farmacêutico, terapêutico, 

nutracêutico, alimentício e econômico foram citados e devidamente comprovados por 

meio de pesquisas científicas e divulgadas por meio de publicações. Para avaliação em 

quais áreas esses trabalhos estão sendo divulgados, cabe o conhecimento sobre as fontes 

(quais jornais e revistas) há publicações sobre o araçá, levando em consideração os 

documentos encontrados como também a relevância dessas fontes.   

e) Identificação de fontes mais relevantes 

Foram encontradas um total de 27 fontes. Dessas, 10 são fontes de maior relevância ( 

Figura 5), que corresponde a 16 trabalhos publicados. Ou seja, do total de fontes verificadas 

de acordo com todos os documentos publicados, 37,3% correspondem a fontes de maior 
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relevância científica, das quais, 51,1% dos trabalhos científicos foram publicados. 

 Cabe citar que a Revista Brasileira de Fruticultura, da Scielo, destacou-se dentre as fontes 

mais relevantes com mais número de artigos publicados, com três.  

 Aquelas que apresentaram duas publicações foram: Food and Function, jornal da Royal 

Society of Chemistry, vinculado a nomes importantes como British Library e MEDLINE, que 

relaciona química e a física dos alimentos com saúde e nutrição, com dois artigos; Food 

Bioscience, jornal da Science Direct, marca da Elsevier BV, que concentra-se na pesquisa de 

aspectos étnicos e culturais da biopesquisa de alimentos, Food Chemistry, sobre química 

alimentar e o Jornal of the science of food agriculture,sobre alimentação e agricultura.  

E sendo um publicação por cada fonte: Bioactive Compounds: Sources Properties and 

Applications (um), Chemical engineering communications (um), Chemical Engineering 

Transations (um), Boletin LatinoAmericano y Del Caribe de Plantas Medicinales y 

Aromaticas (um) e na renomada Acta horticulture (um), de Correa et al. (2012).   

Figura 5- Fontes mais relevantes dos artigos publicados sobre a espécie Psidium cattleyanum 

 

Fonte: Número de Artigos Publicados em Fontes de maior relevância científica. Legenda: RVB 

(Revista Brasileira de Fruticultura), JOS (Boletin LatinoAmericano y Del Caribe de Plantas Medicinales 

y Aromaticas), FOODF (Food e Function), FOODC (Acta horticulture), FOODB (Food  Bioscience), 

CTA ( Food chemistry), CHEMT (Chemical Engineering Transations), CHEMC (Chemical engineering 

communications), BIOAC (Compounds: Sources Properties and Applications), ACT (Journal of the 

Science of food and agriculture).  
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Ao separar as fontes por categorias (alimentação e nutrição, horticultura, medicina, 

engenharia e química), observa-se que: 11 artigos, que corresponde a 68,7 dos artigos 

publicados nas fontes mais relevantes, referem-se à alimentação e nutrição (Revista 

Brasileira de Fruticultura, Food and Function, Food Bioscience, Food Chemistry e 

Journal of the Science of food and agriculture and Food Chemstry), três sobre química 

(Bioactive Compounds: Sources Properties and Applications, Chemical engineering 

communications e no Chemical Engineering Transations), um horticultura, na renomada 

Acta horticulture e um da área medicinal (Boletin LatinoAmericano y Del Caribe de 

Plantas Medicinales y Aromaticas.  

Dados esses que reforçam o imenso potencial econômico do araçá amarelo e 

vermelho para o setor agroalimentar, levando em consideração seus potencias 

nutricionais e alimentícios que inseridos no cardápio humano agrega saúde e bem estar, 

como já mencionado neste trabalho.  

 Sobre potencial econômico e alimentício do araçá foi encontrado o trabalho de Correa et 

al. (2012), o único trabalho publicado na Acta Horticulturae, que a apresenta como importante 

para o agronegócio brasileiro. O que faz todo sentido, Franzon et al.(2009), comprovou por 

meios de pesquisas, que a P. cattleyanum, apresentou maior potencial comercial, dentre as  

outras espécies testadas para o aproveitamento imediato dos produtos por parte de pequenos 

agricultores como também como possibilidade de exploração do consumo dos frutos in natura 

pela agroindústria.  

 Correa et al. (2012) chama atenção para os araçás em Pernambuco. Fazendo uma 

referência a Pernambuco, no Catálogo de Produtos da Sociobiodiversidade (Brasil 2019), o 

araçá serviu de matéria prima de produtos como: Licores, geléias e doces, na Associação dos 

Agricultores da Serra dos Paus e em óleos essenciais da Associação dos Pequenos Produtores 

Rurais do Distrito de Timorante, na Área de Proteção Ambiental da Chapada do Araripe, no 

Município de Exu, em Pernambuco. 

Dos Santos Pereira et al. (2018) afirma que o araçá amarelo e vermelho possui excelente 

sabor, geralmente consumido in natura ou processado em suco, geléias, doces, sorvetes e até 

balas (Pereira et al., 2018 , Reissig e Rombaldi, 2017), boas propriedades nutricionais, com 

elevado teor de vitamina C e assim alto potencial para o setor agroalimentar. Potencial esse 
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associado à sua bioatividade, dos quais incluem: atividades antiproliferativas, antidiabéticas e 

antimicrobiana. Além disso, a polpa do araçá vermelho apresenta potenciais que podem ser 

aplicados tanto na indústria alimentícia como farmacêutica ( Rosário et al. 2020).  

Para Reissig et al. (2017) o interesse do consumidor por esses produtos é despertado por 

conta dessas propriedades dos compostos bioativos e que esse fato vinculado à importância 

cultural dessas frutas nativas e a necessidade de diversificação de produtos no mercado 

funcionam como justificativas viáveis para a realização de maiores pesquisas sobre o seus 

cultivo e seus o potenciais. Informação essa que corrobora com Patel (2012), o pesquisador 

enfatiza a necessidade de pesquisas sobre essa espécie quanto ao seu potencial ainda pouco 

conhecido, embora, seja uma fonte inexplorável de fitoquímicos terapeuticamente relevantes.  

Nessa perspectiva sobre a necessidade de estudos, foram encontradas escassas 

pesquisas de enfoque ecológico sobre a espécie e nenhuma pesquisa sobre 

conservação na base de dados da Scopus, pinceladas apenas no trabalho de Battisti et 

al. ( 2019), que estudou sobre a ocorrência de Conotrachelus psidii ( Marshall, 1922) 

em Psidium cattleianum ( Sabine). Este inseto tem impacto negativo na produção e 

comercialização de frutas em diversos países, inclusive no Brasil, devido ao 

amadurecimento precoce e apodrecimento, o que lhe atribui à representação de uma 

das principais pragas da goiaba, Psidium guajava (L.). No entanto, embora não tenha 

relatos de sua ocorrência em P. cattleyanum, este foi o primeiro registro na espécie.  

Ainda nesse trabalho, foi descrito que P. cattleyanum, apresenta grande 

importância econômica, utilizada na geração de madeira pesada e compacta, de uso 

adequado na construção civil e na fabricação de cabos para ferramentas, bem como, é 

recomendada para áreas de recuperação ambiental. Os autores reforçam que estudos 

que investiguem a ocorrência de C. psidii em P. cattleyanum em diferentes regiões e 

biomas são de extrema importância para o entendimento da capacidade de dispersão 

desse inseto, os potenciais danos que pode causar, informações básicas que podem 

contribuir para a melhoria do manejo desta cultura, evitando o ataque de C. psidii ou 

fornecendo subsídios para pesquisas futuras e alerta para a necessidade de realização 

de novos estudos sobre a relação herbívoro-planta envolvendo C. psidii e P. 

cattleyanum.  
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Sobre potencial alimentício, Reissig & Rombaldi (2017) citam no capítulo 

intitulado como : Frutas nativas Brasileiras: De uma pluralidade de exemplos e 

compostos bioativos às mais diversas potencialidades, que apesar do araçá, nativo da 

Mata Atlântica, ser rico em compostos como fenólicos e vitamina C, a população 

urbana residente em sua área de ocorrência carece desse conhecimento.  

Convém citar que embora Ramos et al. (2017) não constar na lista de 

documentos encontrados no Scopus, vale uma merecida atenção, principalmente por 

tratar-se de um trabalho que teve como objetivo de discutir o conceito de cadeias de 

produtos da sociobiodiversidade e a valorização de frutas nativas da Mata Atlântica, 

realizado no Rio Grande do Sul, região essa que as pesquisas sobre araçá exerce 

maior destaque, como também apresenta a cadeia produtiva do araçá amarelo e 

vermelho e até o momento, o único que cita sobre essa cadeia da sociobiodiversidade 

da espécie.  

Em seu artigo, a autora e seus colaboradores, comprovou que as frutas nativas 

do Rio Grande do Sul, como o butiá, a guabiroba e o araçá, apresentam menores 

volumes de produção e de consumo, por serem frutas menos conhecidas e 

demandadas, que ainda há pouco cultivo dessas plantas, e a maior parte dos volumes 

processados é oriunda de extrativismo. Dado esse que corrobora com Franzon et al. 

(2009), que apresentou nas pesquisas sobre P. cattleyanum, dentre as espécies com 

menor expressão e sem exploração econômica em plantio comerciais e com Bezerra 

et al. ( 2006) que citou que a  produção é realizada em quantidades ainda pequenas 

por agricultores familiares.  

No Catálogo de produtos da sociobiodiversidade (Brasil 2019), o araçá foi 

citado no rol de frutas nativas de importância para o Nordeste, na caatinga, na Área 

de Proteção Ambiental da Chapada do Araripe, no Município de Exu, em 

Pernambuco , na região Sudeste, no Município de Rio Pardo de Minas e em Minas 

Gerais, na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Nascentes Geraizeiras. Já no 

Rio Grande do Sul, dentre as 13 unidades de processamento, o araçá amarelo e 

vermelho, em conjunto, com açaí juçara, butiá, jaboticaba e guabiroba produziram 

aproximadamente 30 toneladas de alimentos, destacando-se as polpas congeladas 

(principal produto), picolés, sucos, geléias e pães e a participação de 180 famílias, 
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conforme projeto Ecoforte da Rede Ecovida (CETAP et al. 2017, inédito). 

Apesar desses dados relevantes, ainda há desafios e ameaças quanto ao 

fortalecimento e consolidação das cadeias de produção de frutas nativas, tanto por 

apresentarem comportamentos distintos, logo, diferentes respostas, como o 

monopólio de comercialização em decorrência da expansão do mercado capitalista e 

consequentemente a redução da participação dos pequenos produtores, conforme 

observado na cadeia produtiva do açaí juçara, que por conta desse crescimento 

econômico que atende aos interesses apenas dos grandes produtores enquanto têm 

impactado a realidade e a cultura da população local e regional, principalmente, 

extrativistas e ribeirinhos (Brondízio 2005). Cenário esse que fere os elementos 

conceituais de cadeias de produtos da sociobiodiversidade.   

Já em relação a produtos da sociobiodiversidade em Sergipe, sabe-se que a 

mangaba exerce importância econômica no Estado Sergipano, Oliveira et al (2017) 

relatou em seu trabalho titulado como Coletânia Bibliográfica Acadêmica sobre 

mangabeira, que existem poucos estudos em Sergipe envolvendo socioeconomia, 

ecologia e cultura sobre a mangabeira, já sobre a sociobiodiversidade do araçá em 

Sergipe, Silva & Gomes (2020) citaram P. cattleyanum dentre as 64 espécies 

catalogadas com potencial para sociobiodiversidade no Estado e observou para a 

necessidade de mais estudos sobre as frutas nativas sergipanas. 

Embora tenham sido encontrados trabalhos de pesquisas que apresentam o 

potencial agroalimentar e econômico do araçá amarelo e vermelho, de produção 

extrativista, o que lhe garanti o potencial para sociobiodiversidade, conforme 

Portaria Interministerial nº 284, desde 2018, logo, ainda relativamente recente e 

utilizado como fonte de renda em Pernambuco e Minas Gerais ( Brasil 2019) e no 

Rio Grande do Sul (Ramos et al. 2017) nenhum trabalho científico sobre 

sociobiodiversidade dessa espécie foi encontrado na base Scopus. A falta de 

divulgação e a demanda por produtos regionais, citado anteriormente, poderiam 

explicar a baixa relação de trabalhos entre sociobiodiversidade e araçá.  

A hipótese do trabalho é que há poucos trabalhos acadêmicos sobre a relação 

entre sociobiodiversidade e araçá, apesar de citar trabalho como de Ramos et al. ( 
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2017) que apresenta a cadeia produtiva do araçá no Rio Grande do Sul, na base 

Scopus, não foi encontrado nenhum documento sobre sociobiodiversidade e araçá. A 

escassez de trabalhos científicos sobre a relação entre sociobiodiversidade e araçá 

amarelo ou vermelho, apesar de seu potencial para sociobiodiversidade, corrobora 

com as hipóteses. O que reforça a necessidade de mais pesquisas socioambientais e 

estudos sobre a espécie como também a divulgação desses conhecimentos, afinal, 

observa-se que P. cattleyanum apresenta fatos relevantes sobre seus múltiplos 

potenciais bem como o papel importante de comunidades extrativistas como 

essenciais para fins conservacionistas da espécie P. cattleyanum.  

▪ Contextualização sobre as regiões e biomas das pesquisas 

Em alguns dos trabalhos encontrados, especificaram P. cattleyanum como nativa do 

sul do Brasil (Kobelnik et al. 2012, Vinholes et al. 2017, Camargo et al. 2020, Rocha et 

al. 2020 ), o que faz sentido ao levar em consideração que a espécie tem origem no Sul 

do Brasil,  todavia, não se restringe a essa região, de ocorrência confirmada como 

consta no Flora do Brasil em Construção 2020 (2021) tanto no Sul e Sudeste, conforme 

já comprovado diante dos resultados apresentados, como no Nordeste, embora nos 

trabalhos de pesquisas encontrados nenhum foi realizado na região nordestina. Apenas, 

Corrêa et al. (2012) afirmou que em Pernambuco cabe uma devida atenção em relação 

ao araçá.  

Já em relação aos frutos terem sido apontados como nativos em diferentes 

ecossistemas (Franzon 2009), tanto de Mata Atlântica (Coradin et al. 2018), Caatinga 

(Brasil 2019) como Cerrado (Bailão et al. 2015). Apenas um trabalho realizado em 

Goias (Bailão et al. 2015), fez menção da espécie como fruto do cerrado, sendo a Mata 

Atlântica (Reissig et al. 2017), o Bioma mais citado nos trabalhos. Quem corrobora com 

essa informação é Rodriguez et al. (2016), ao confirmar que é nativa do sul do Brasil, 

presente no Bioma de Mata Atlântica, em floresta estacional decídua, bem como no 

cerrado brasileiro. Todavia, Zandoná et al. (2020) mencionou a espécie como 

encontrada no Bioma Pampa. 

Além de todas essas informações, Medina et al. (2011) considera a espécie, da qual, 

refere-se como morango goiaba, como um exemplo de fruta nativa dos biomas 

subtropicais e temperados, com imenso potencial comercial. 
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9. CONCLUSÕES 

 

A carência de trabalhos científicos de informações socioambientais e ecológicas 

e a falta de estudos sobre a base extrativista, apontada como predominante na 

produção de araçá amarelo e vermelho, são preocupantes, afinal diante da 

fragmentação dos ecossistemas, principalmente de Mata Atlântica e Cerrado, Biomas 

de ocorrência da espécie, medidas de conservação dessa espécie pode tornar-se 

desafiantes, logo, ao tratar-se de biodiversidade no Brasil, a desvalorização e o 

menosprezo de seus frutos nativos é um fato. Ignorados assim como as comunidades 

locais e tradicionais residentes nesses ecossistemas.  

Realmente, é preciso conhecer para conservar, as publicações acadêmicas 

comprovam os múltiplos potenciais do araçá amarelo e vermelho, todavia, de que 

vale a obtenção do conhecimento, se não for divulgado? De que vale o conhecimento 

dos potenciais se não for explorado? Schulz et al. (2020) chama atenção para o fato 

de que apesar do Brasil ser considerado um dos principais centros genéticos de 

diversidade de espécies frutíferas do mundo, a maioria dessas espécies se mantém ou 

inexploradas ou com potencial desconhecido. No caso desse araçazeiro de estudo, as 

publicações acadêmicas provam seus múltiplos potenciais, todavia, ainda 

inexploráveis. Ao menos, até o momento, não foi encontrado estudos que 

demonstrem essa exploração, o que comprova Schultz et al. ( 2020). De fato o Brasil 

não valoriza as suas próprias frutas nativas, logo a biodiversidade , o suporte da vida, 

encontra-se ignorada e menosprezada. O que reforça a necessidade de estudos de 

enfoque socioambientais para fins conservacionistas das espécies nativas.  
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