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IMPORTÂNCIA ECONÓMICA DO EXTRATlVISMO DO FRUTO DO
IMBUZEIRO (Spondias tuberosa, Arr. Com.) PARA OS PEQUENOS

. AGRICULTORES DO SEMI-ARIDO BRASILEIRO

Autores: Nilton de Brito Cavalcanti I
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Os pequenos agricultores da região sem i-árida do Nordeste brasileiro, convivem
com uma situação bastante peculiar quanto às fontes alternativas de renda, das quais
dependem para sua sobrevivência. Nesta região, os sistemas de produção são constituídos
basicamente pela agricultura de subsistência e pela pecuária extensiva. Contudo, algumas
plantas nativas da região, entre elas o imbuzeiro (Spondias tuberoso , Arr. Cam.) têm
contribuído como uma fonte de renda alterna:iva para os pequenos agricultores. Neste
sentido, o objetivo deste trabalho foi identificar a participação do extrativismo do fruto
do imbuzeiro, como fonte de renda para melhoria das condições de vida dos pequenos
agricultores de três comunidades da região semi-árida do estado da Bahla, nas safras de
1994 a 1996. Os resultados obtidos demonstram que a maioria dos pequenos agricultores
participam do extrativismo do fruto do ímbuzelro e que a renda obtida com a venda do
imbu é bastante significativa para complementação da renda familiar dos pequenos
agricultores das comunidades analisadas.
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FRUTICULTURA TROPICAL E GLOBAUZAÇÂO:
uma re/rn;oo sustentável?
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Dificuldades econômicas e defasagens tecnológicas têm inviabllizado um projeto
emancipador para os agricultores familiares, particularmente na região Nordeste. Para

. superação desse quadro, os agricultores organizados, têm buscado parcerias com órgãos
governamentais, a exemplo da EMBRAPA, uma delas cristalizada num projeto piloto
conduzido no município de Taperoá, Bahia, visando à superação da dependência do cultivo
do guaraná para exportação, a partir da diversificação via fruticultura. Resultados
preliminares desse trabalho indicam que apenas parâmetros técnicos não são indicadores
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