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INTRODUÇÃO 

A Amazônia ainda é detentora de abundantes recursos naturais que são utilizados de 

forma predatória e constante sem se preocupar com as gerações que virão e com sua conservação, no entanto 

o uso não predatório desses recursos é uma possibilidade de auto-subsistência. Para Lima e Pozzobom (1995), 

a falta de opções econômicas e a sobrevivência imediata das populações estão intimamente relacionadas, 

visto que isso resulta na pobreza e na degradação ambiental. 

Ao se examinar diferentes contextos históricos, pode-se constatar que durante milênios, 

a população rural e os habitantes de áreas florestais têm obtido sua subsistência através dos bosques, 

principalmente coletando e utilizando recursos florestais não madeireiros (RFNM). Segundo Vantomme 

(2001), recursos florestais não madeireiros são todos materiais biológicos que podem ser extraídos da floresta 

podendo ter utilização doméstica, social, comercial ou religiosa. 

De acordo com Villalobos e Ocampo (1997). os recursos extraídos da floresta cumprem 

um papel crucial na vida diária de populações tradicionais, como fonte de importantes insumos, tais como 

alimentos, remédios, forragem, fertilizantes, energia, fibra, resina, goma, materiais de construção, entre 

muitos outros. Esses produtos constituem um meio de auto-subsistência para muitas comunidades, sendo 

também elementos significativos da economia rural e regional em diversos países. Segundo O’brien e O’brien 

(1995) a importância deste conceito está em valorizar os recursos florestais, diferentes da madeira e lenha, 

sendo recursos valiosos como plantas medicinais e aromáticas, que tem sido ou poderiam ser 

comercializados a partir do aproveitamento de suas populações naturais, com a grande vantagem de serem 

mais facilmente manejados de forma sustentável do que simplesmente a madeira. 

Para Souza (2005), a extração de RFNM é uma atividade fundamental para os 

moradores da região provedora de recursos naturais, pois permite valorizar a floresta que é preservada em 

pé. O conhecimento tradicional sobre a ecologia e o manejo de plantas é fundamental para o aproveitamento 

racional e não predatório desses recursos naturais. Modelos alternativos de desenvolvimento, baseados em 

conhecimentos indígenas e de populações tradicionais, têm sido propostos como saídas ecologicamente 

válidas e socialmente progressistas para os atuais impasses do desenvolvimento (Posey, 1986). 

De acordo com Statz (1997), o retorno econômico a longo prazo, para o manejo 

adequado de produtos florestais não madeireiros que se encontram em um hectare de floresta tropical, 

sobrepõe os benefícios da produção de madeira ou da conversão agrícola dessa área, dessa forma então o 

manejo sustentável destes recursos podem prover benefícios mútuos para a população e para a floresta. 

Nesse contexto, a investigação etnobotânica pode desempenhar funções de grande 

importância, como reunir informações acerca de todos os possíveis usos dos recursos, contribuindo para o 

desenvolvimento de novas formas de exploração dos ecossistemas que se oponham às formas destrutivas 

vigentes (Caballero, 1983). 
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OBJETIVOS 

O presente trabalho teve por objetivo realizar o levantamento do potencial de uso de 1ha 

de floresta de terra-firme, visando aumentar o conhecimento desse tipo de vegetação para que possa servir 

como uma fonte complementar de renda às famílias da comunidade a qual está inserida. 

 

METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado em 1ha de floresta de terra-firme na comunidade Julião, 

na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé (Lat. 03°03’02,241S Long. 60°17’46,121O), 

localizada à margem esquerda do rio Negro, a oeste de Manaus distante aproximadamente 25 km em linha 

reta do centro da cidade. 

Com o objetivo de determinar a composição, importância e uso das espécies, foi 

realizado um inventário fitossociológico. O método empregado foi o de parcelas contíguas de 100x100m, 

dividida em 100 sub-parcelas de 10m². . A área foi escolhida aleatoriamente e todos os indivíduos arbóreos 

e lianescentes vivos com perímetro a altura do peito (PAP, a 1,30m do nível do solo), ≥ a 30 cm foram 

numerados em ordem crescente usando uma placa de alumínio. 

Todos os indivíduos foram coletados quando possível, herborizadas e determinadas com 

auxílio de um parataxonomista, utilizando como complemento literaturas especializadas, artigos científicos e 

livros de referência e comparação com os herbários do INPA e da UFAM. 

De cada indivíduo amostrado foram tomadas medidas do PAP, altura total e do fuste 

(estimados). Também foram anotadas as características da casca e do alburno (por ex.: cor, resistência, 

seiva e odor), com o intuito de auxiliar na determinação taxonômica. As famílias foram apresentadas de 

acordo com a classificação da APG II (2003). Os nomes das espécies e seus respectivos autores serão 

confirmados e atualizados por bibliografias recentes e por meio do Site IPNI - The International Plants Names 

Index (http://www.ipni.org/). Os dados foram processados e analisados pelo programa FITOPAC 2.0. As 

espécies foram separadas em etnocategorias e calculado a análise do potencial de uso. 

A partir dos dados obtidos pelo levantamento florístico foram identificadas as espécies 

com potencial de uso (madeireiro e não madeireiro). Através da verificação em literaturas específicas as 

espécies foram divididas em sete grupos de uso: Madeireira, medicinal, alimentação animal, alimentação 

humana, artesanal, combustível e tecnológico. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No levantamento foram amostradas 150 espécies distribuídas em 81 gêneros e 39 

famílias botânicas, compondo densidade total de 521 ind./ha e área basal total de 28,8 m2/ha.  

http://www.ipni.org/


Potencial de uso dos Recursos Florestais Não Madeireiros na RDS-Tupé 

Anais do I Seminário Internacional de Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia. 5 

Das espécies encontradas 81% possuem potencial de uso. As principais categorias de 

uso encontradas foram madeireiras com 63,3% (n=95) das espécies, sendo 54% (n=79) usado para 

construção e 13,3% (n=20) usados como combustível seguido por alimentícias com 51% (n=84) das 

espécies, sendo 35,3% (n=53) tidos como alimento para animais e 20,7% (n=31) como alimento para 

humanos, medicinal com 34,7% (n=49), ecológico com 27,3% (n=41), artesanal com 14,7% (n=22), 

tecnológico 10% (n=10) e ornamental 8,7% (n=13). 

Apesar de não ter como propósito abordar o potencial madeireiro, mas sim o potencial 

não madeireiro, destaca-se a importância de certas plantas que ao mesmo tempo fornecem RFNM e, 

também, têm grande valor madeireiro. No grupo de espécies que podem ser utilizadas para construção, 

destacaram-se, em termos de abundância, Protium hebetatum Daly. (72 ind/ha), Micropholis williamii 

Aubrév. & Pellegrin. (20 ind/ha), Zygia racemosa (Ducke) Barneby & J.W.Grimes. (15 ind/ha),Virola 

calophylla Warb. (15 ind/ha), Scleronema micranthum (Ducke) Ducke. (12 ind/ha). 

Algumas espécies encontradas neste estudo, apesar de sua baixa densidade se 

enquadram como madeiras de alto valor comercial como Eschweilera coriacea Mart. ex O.Berg., Lecythis 

zabucajo Aubl., segundo Fachim & Guarim (1995) a retirada de espécies para extração de madeira, com 

baixas densidades ou, segundo, exclusivas de algum tipo de solo ou formação vegetal, sem que tenham a 

possibilidade de completarem o seu ciclo reprodutivo, leva ao desaparecimento dessas espécies. Portanto, 

em caso de corte esses indivíduos devem ser preservados da exploração, para servirem como árvores 

matrizes, mantendo assim a diversidade, riqueza e perpetuação das espécies na área. 

As espécies Virola calophylla Warb., Inga pezizifera Benth., Inga paraensis Ducke., 

Bocageopsis multiflora (Mart) R.E.Fr. e Iryanthera ulei Warb. foram as mais reperesentativas quanto ao 

potencial de uso para combustível. 

Na categoria de alimento para humanos, as espécies mais expressivas foram Virola 

calophylla Warb., Inga pezizifera Benth., Eschweilera wachenheimii (Benoist) Sandwith., Pouteria hispida 

Eyma. e Inga paraensis Ducke., Euterpe precatoria Mart. e Oenocarpos bacaba Mart. Essas mesmas 

espécies, incluindo Eschweilera coriacea Mart. ex O.Berg., Couepia guianensis Aubl., e Trymatococcus 

amazonicus Poepp. & Endl. também são consumidas por animais. 

Assim como o açaí (Euterpe precatoria) outros frutos como bacaba (Oenocarpos 

bacaba), ingá (Inga sp.) e abiu (Pouteria sp.) além de poder ser consumidos in natura podem também ser 

utilizados como fonte de renda através da transformação em doces. 

Grande parte das espécies amostradas apresenta valor medicinal, destacando-se Virola 

calophylla Warb. que tem efeitos alucinogenos e sua seiva também pode ser diluida em água e administrado 

por via oral para o tratamento de aftas ou usado para gargarejo contra amigdalite. Eschweilera wachenheimii 

(Benoist) Sandwith., Eschweilera coriacea Mart. ex O.Berg. e Pouteria hispida Eyma. possuem atividade 

antibactericida. Micropholis guianensis A.DC. Pires é utilizado para febre, através de infusão das folhas (oral 
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e banho). A espécie Copaifera sp. na medicina popular, a resina, a casca e o óleo são usados na forma de 

chá, mas, também de partes da planta se produz anti-sépticos, cicatrizantes, expectorantes, diuréticos, 

laxativos, estimulantes e tônicos. 

Dentre as espécies que podem ser usadas como artesanatos estão incluídas Euterpe 

precatoria Mart. e Oenocarpos bacaba Mart., Brosimum rubescens Taub., Daliocarpus dentatus (Albl.) 

Standl. No caso do açaí (Euterpe precatoria) e da bacaba (Oenocarpos bacaba) os caroços são utilizados 

para confecção de jóias, e suas palhas para paneiro. 

Algumas famílias foram características de determinados tipos de uso, como por 

exemplo, a família Lecythidaceae. Das dez espécies encontradas no levantamento, oito pertenciam ao grupo 

de uso das madeiras de alto valor comercial o que corresponde a 40% do total de indivíduos que possuem 

valor madeireiro. 

Neste levantamento, a família Leguminosae engloba cerca de 11,9% do total de 

indivíduos. Silva et al. (1986), afirma que em grande parte dos inventários realizados em floresta de terra-

firme, até o momento do seu levantamento, a família Leguminosae apresenta elevado número de indivíduos, 

assim como alto número de espécies com representantes em todas as classes de tamanho, além de possuir 

um leque muito grande de aplicabilidade econômica entre as espécies, englobando espécies madeireiras de 

alta qualidade, medicinais e de frutos comestíveis. 

Segundo Marín-Corba et al. (2005)  as espécies com maior valor de uso são aquelas em 

que uma mesma parte da planta pode ser utilizada de diferentes formas. Neste levantamento as espécies 

com maior potencial de uso são Copaifera langsdorffii Desf., presente em sete categorias, Euterpe precatoria 

Mart. presente em seis categorias, seguido por Brosimum rubescens Taub., Goupia glabra Aubl., Inga laurina 

Willd., Protium decandrum March. em cinco categorias cada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As florestas de terra-firme podem ser uma fonte de renda para as comunidades 

tradicionais, desde que manejadas com o objetivo de uso múltiplo, tanto para produtos madeireiros quanto 

não-madeireiros.  

Todavia, as populações tradicionais não têm aproveitado esse potencial, provavelmente 

pela falta de conhecimento e de recursos para sua exploração. Dessa forma, os resultados deste trabalho 

despertam a atenção sobre a necessidade da conservação florestal pelo seu potencial na utilização de suas 

espécies e ressalta a necessidade da continuidade de estudos vegetacionais no seu aspecto potencial e 

econômico, visto que muitas plantas ainda precisam ser estudadas para definir seus usos. 
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