
Paisagens Domesticadas e 

Etnobotanica de Frutas 

Silvestres

Baixo Xingu e Caxiuanã, 

Pará







Árvores espontaneas são 

deixadas em roças quando são 

úteis



Piquiá 

Caryocar villosum 

numa roça de mandioca

Carrazedo



As vezes ribeirinhos não 

derrubam capoeirão quando 

tem árvores úteis assim 

criando ilhas de bioversidade



Piquiá Caryocar villosum em capoeira, sítio arqueológico, Carrazedo



Piquiá, castanheira Betholletia excelsa, e inajá Attalea maripa, Carrazedo







Frutas de piquiá 

cozidas

Rio Curuá, Floresta 

Nacional Caxiuanã, 

Municipio de 

Melgaço



Plantas trazidas da várzea 

para terra firme

Flecheira Gynerium sagittatum

Ingá amarelinha Inga stenoptera

Jacitara Desmoncus polyacanthos

Taperebá Spondias mombin

Urucuri Attalea phalerata



Flecheira Gynerium sagittatum, Carrazedo



Caña brava Gynerium sagittatum Rio Ucayali near Requena, Peru









Urucuri

Attalea phalerata

Antigo vila de Arapijó 

Sítio arqueológico com terra 

preta

Atras de Carrazedo



Tirando olho de urucuri para fazer apito, Arapijó atras de Carrazedo



Apito feito com olho de urucuri, Arapijó atras de Carrazedo



Árvores frutiferas plantadas ou 

crescendo espontanamente de sementes 

(pepas) jogado no chão depois de 

comer a polpa, ou preparar suco feito 

da polpa, ao redor de casas de forno 

(casas de farinha)



Abacate, caju, bacaba, manga, castanheira, e açaí. Perto de Carrazedo



Bacabi Oenocarpus mapora, abacate, e castanheira. Perto de Jocojó



Caju, cupuaçu, açaí e pupunha, casa de forno de 5 anos coberto com palha de buçu



Sítio de uma casa de forno abandonado faz 15 anos, perto de Carrazedo



Manga, juru Chrysobalanus icaco, açaí, perto de Jocojó



Juru

Chrysobalanus icaco

Quintal de casa de um 

ribeirinho

Icajó

Rio Amazonas

Município de Gurupá



Ajirú Chrysobalanus icaco, Praia Maçarico, Salinas, Pará



Juru Chrysobalanus icaco, Rio Caxiuanã, Municipio de Melgaço, Pará



Juru Chrysobalanus icaco planted 50 years ago, Rio Pracupi, Caxiuanã





Árvores frutiferas plantados no 

perimetro de roças de mandioca



Caju plantado na margem de uma roça de mandioca, perto de Jocojó



Bacaba Oenocarpus distichus numa roça de mandioca, Jocojó



Bacaba Oenocarpus distichus numa roça de mandioca e abacaxi, Jocojó



Capoeira também fornece frutas 

comestíveis, muitas deles 

colhidas por crianças



Maria pretinha Clidemia rubra



Wadrio, 8 anos, colhendo frutas de Maria pretinha Clidemia rubra, perto de Carrazedo





Maracujá do mato Passiflora nitida, perto de Carrazedo





Mortinha Eugenia punicifolia perto de Jocojó



Palmeiras que  indicam matas 

antropogenicas

Açaí Euterpe oleracea

Inajá Attalea maripa

Mucajá Acrocomia aculeata

Tucumã Astrocaryum vulgare

Tucumaí Astrocaryum acaule



Igapó enriquecido com 

açaí 

Euterpe oleracea

Carrazedo



Inajá

Attalea maripa

Sítio arqueológico

Sítio Julia

Igarapé Jari

Perto de Carrazedo



Inajá Attalea maripa em capoeira,  Carrazedo



Rapazes buscando frutas 

de inajá Attalea maripa

em capoeira

Sítio Julia

Igarapé Jari

Perto de Carrazedo



Mucajá Acrocomia aculeata, sítio arqueológico, Arapijó



Mucajá Acrocomia aculeata, sítio arqueológico, Arapijó



Jon, 8 anos, comendo 

fruta de mucajá 

Acrocomia aculeata

Sítio arqueológico 

Arapijó

Atras de Carrazedo


