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Etnia Makuxi, com o objetivo de reconhecer a disponibilidade dos recursos vegetais nos 
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avaliada por meio da correlação dos resultados do levantamento florístico-fitossociológico 

de 2 ha com as espécies consideradas úteis pela Comunidade. 
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RESUMO 

A disponibilidade dos recursos vegetais e sua incorporação na vida cotidiana das comunidades 

tradicionais caracteriza as especificidades de cada grupo social a perceber o potencial dos 

recursos e desenvolver estratégias de uso e conservação. Deste modo, o objetivo deste estudo 

foi reconhecer a disponibilidade dos recursos vegetais e sua relação com os gêneros e classes 

de idade em uma comunidade indígena Makuxi em diferentes ambientes da savana no norte de 

Roraima. Tomando por base o seguintes questionamentos: 1) Em que tipo de ambiente as 

espécies estão mais disponíveis para a Comunidade indígena Darora? 2) Idade e gênero podem 

influenciar no conhecimento sobre as espécies lenhosas nativas nos diferentes ambientes de 

savana? 3) As espécies de maior disponibilidade local apresentam maior importância no valor 

de uso independente do tipo de ambiente em que se encontram? 4) Espécies de amplo uso e 

disponibilidade local apresentam o conhecimento homogêneo entre os gêneros e classes de 

idade? Para isso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas sobre o conhecimento e uso das 

espécies lenhosas com 60 participantes (36 homens e 24 mulheres) de 38 famílias, entre 18 e 

84 anos de idade. As entrevistas ocorreram entre novembro de 2014 a novembro de 2015. Foram 

calculados índices etnobotânicos com o intuito de reconhecer as principais espécies e diferenças 

no conhecimento botânico entre os gêneros e as classes etárias. Os usos indicados para as 

espécies foram agrupados nas categorias Alimentação, Construção, Medicinal, Combustível, 

Artesanato e Tecnologia. Para análise ecológica das espécies, foi realizado um levantamento 

fitossociológico, onde foram instaladas oito parcelas (0,25 ha cada) a diferentes distâncias do 

centro da comunidade, sendo quatro na área típica de savana (não florestal - Lavrado), e outras 

quatro nas áreas florestais: duas na Mata Ciliar do rio Takutu, uma no Buritizal, e uma na Ilha 

de Mata. Cada parcela foi dividida em 10 subparcelas de 25 m x 10 m cada um. Nas parcelas 

do Lavrado (não florestal), foram mensuarados os indivíduos com diâmetro de base ≥ 2 cm a 2 

cm de altura do solo (DSH2 cm  ≥ 2 cm), e nas parcelas florestais, todos os indivíduos com 

diâmetro à altura do peito (DAP) ≥ 10 cm (1,3 m). Para cada tipo de vegetação foram calculados 

os parâmetros fitossociológicos. Foram registradas 69 espécies e 2100 citações de uso, as quais 

os homens citaram 67 espécies e 1446 citações e as mulheres citaram 52 espécies e 654 citações, 

e as espécies com os maiores valores de uso (VU) da comunidade em geral foram o Mauritia 

flexuosa, Copaifera pubiflora, Byrsonima crassifolia e B. coccolobifolia. Pode-se concluir que 

os informantes acima dos 40 anos possuem maior conhecimento que os mais jovens, destes, os 

homens mais idosos foram considerados os maiores conhecedores quanto ao número de 

espécies e citações, e o caule foi a parte da planta mais utilizada pela comunidade. A Aparência 
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ecológica foi corroborada nos ambientes Lavrado e Buritizal, e nas categorias Alimentação e 

Combustível no ambiente Lavrado, no ambiente Buritizal com as categorias Alimentação, 

Artesanato e Construção, e no ambiente Ilha de Mata com as categorias Medicinal e Tecnologia. 

E por fim, o conhecimento sobre as espécies de mirixis (Byrsonima crassifolia e B. 

coccolobifolia), que apresentaram alto uso e disponibilidade local, é amplamente compartilhado 

entre homens e mulheres independentemente da faixa etária. 

 

Palavras-chave: Amazônia brasileira, Etnia Makuxi, Conhecimento local, Valor de uso, 

Conservação. 
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ABSTRACT 

 

The availability of plant resources and their incorporation into traditional communities’ 

everyday life characterizes the specificities of each social group to perceive resource potential 

and develop use and conservation strategies for species. The aim of this study was to determine 

the availability of plant resources in different vegetation types of northern Roraima, and their 

perception in relation to gender and age groups in an indigenous Makuxi community. To 

develop this ethnobotanical research, some questions were made: 1) Which vegetation type 

provide useful species availability to the indigenous community Darora? 2) Age and gender can 

influence the knowledge of native woody species in different vegetation types? 3) The higher 

local availability of species have greater importance in the use value (UV) independently of the 

vegetation type? 4) Do extensive use of species and local availability present homogeneous 

knowledge between genders and age groups? For this last question there was semi-structured 

interview about knowledge and use of woody species with 60 participants (36 men and 24 

women) from 38 families between 18 and 84 years old. The interviews were carried out between 

November 2014 to November 2015. Ethnobotanical indexes were calculated in order to 

recognize the main species and botanical knowledge differences among genders and age groups. 

The species´s uses were grouped in categories of Food, Construction, Medicinal, Fuel, 

Handicraft and Technology. For ecological analysis of the species, a phytosociological survey 

was conducted, where eight plots were installed (0.25 ha each) with different community center 

distances,  being four in the typical area of Savanna (non-forest - Lavrado), and four in forest 

areas: two in the Takutu river Alluvial Forest, one in Buritizal (Mauritia flexuosa palm swamp), 

and one in a Forest Island. Each plot was divided into 10 sub-plots of 25 m x 10 m each. In 

plots of  Lavrado (non-forest), there were measured individuals with basal diameter ≥ 2 cm 

from 2 cm of the soil level (DSH 2 cm ≥ 2 cm), and the forest plots, all individuals with diameter 

≥ 10 cm to breast height (1.3 m). For each vegetation type the phytosociological parameters 

were calculated. There were recorded 69 species and 2100 use citations, which men cited 67 

species and 1446 citations and women cited 52 species and 654 citations, and the species with 

the largest community UV were the Mauritia flexuosa, Copaifera pubiflora, Byrsonima 

crassifolia and B. coccolobifolia. It can be concluded that the respondents over 40 have more 

knowledge than the younger, of these, the older men were considered the most knowledgeable 

about the number of species and citations, and the stem was part of the most used plant 

community. The ecological appearance was confirmed in Lavrado and Buritizal environments, 
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and the Food and Fuel categories in Lavrado environment in Buritizal environment categories 

Food, Handicraft and Construction, and Forest Island environment with the Medical and 

Technology categories. Finally, knowledge of the mirixi (nanches) species, which showed high 

use and local availability, is widely shared between men and women independently of age. 

 

Keywords: Brazilian Amazon, Makuxi Ethnicity, Traditional Knowledge, Use Value, 

Conservation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Etnobotânica destaca-se por ser capaz de buscar e resgatar o conhecimento botânico 

tradicional quanto ao uso e manejo dos recursos vegetais. Desta forma, enfatizam a inserção da 

percepção de comunidades locais em medidas de ação para a conservação. Tal comportamento 

reflete o aumento do interesse sobre a fragmentação de biomas, extinção de espécies e perda do 

conhecimento tradicional (Dalle e Potvin 2004; Ferraz et al. 2006; Amusa et al. 2010). 

O uso e conhecimento dos recursos vegetais por comunidades locais têm contribuído 

para o avanço cientfico ao longo dos anos. Muitos estudos foram realizados nos últimos 20 anos 

em diferentes ambientes de todo o mundo, enfatizando principalmente técnicas de manejo e 

conservação desenvolvidas por essas comunidades. É importante ressaltar que as espécies úteis 

para essas populações possuem vários usos atribuídos; uma espécie medicinal também pode 

apresentar-se como um forte potencial madeireiro, o que ressalta a importância do 

conhecimento local e a necessidade de ações voltadas à conservação desses recursos. 

Para a realização de estudos ligados à conservação dos recursos vegetais é necessário 

considerar as particularidades de cada região, destacando a inclusão das comunidades locais, 

muitas vezes detentora do conhecimento sobre o uso e manejo das espécies (Silva e 

Albuquerque 2005; Oliveira et al. 2007; Oliveira 2010). Apesar dos esforços para inclusão do 

conhecimento tradicional em medidas de conservação, como manejo de espécies, 

sustentabilidade dos recursos e criação de unidades de conservação, pouco ainda tem sido feito 

(Albuquerque 2010). 

Na Amazônia brasileira, poucos estudos se ativeram nesta abordagem, sobretudo nas 

regiões de savanas existentes na região. Nas savanas de Roraima, localmente conhecidas como 

“Lavrado”, que compreende o maior bloco contínuo deste tipo de vegetação da região (cerca de 

20% do Estado) (Barbosa et al. 2007), ainda são escassos estudos sobre a flora, e aliado a isso, 

encontra-se o forte desenvolvimento de lavouras e de silviculturas neste ambiente, onde se 

observa a introdução de espécies exóticas (Barbosa e Miranda 2005; Barbosa 2010). Portanto, 

a base do conhecimento botânico é praticamente desconhecida e as áreas de savanas são 

reduzidas ou modificadas pelos processos de desenvolvimento, podendo ocasionar na redução 

de populações nativas, bem como na extinção de espécies. 

Outro ponto, é que a região das savanas abriga 29 das 32 terras indígenas existentes no 

Estado de Roraima, onde são encontradas como principais etnias Makuxi, Wapixana, Ingarikó, 
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Taurepáng, Patamona e Sapará (Pinho et al. 2010), ainda pouco conhecidas do ponto de vista 

do uso, manejo e conservação que fazem dos recursos naturais.  

Os índios Makuxis têm filiação linguística do tronco Karib, e têm no uso da vegetação 

uma estreita relação com as atividades cotidianas de subsistência, que vão desde a busca de 

animais para caça até o consumo de frutos além da escolha de áreas para implantação de roças. 

As plantas locais são usadas para construção de casas e cercas, bem como são utilizadas para 

fins medicinais sendo provenientes dos variados ambientes da savana.  São nessas atividades 

que é estabelecido a relação universal dos indígenas com os diferentes ambientes (FUNAI, 

2008). 

Na perspectiva etnobotânica, muitos estudos foram realizados quanto às espécies 

lenhosas em regiões áridas e semiáridas em todo o mundo. Estudos estes, baseados em dados 

biológicos e ecológicos aliados ao conhecimento tradicional que apresentaram interessantes 

resultados quanto ao uso e manejo dos recursos vegetais. (Kristensen e Balslev 2003; 

Albuquerque 2005; Ferraz et al. 2006; Monteiro et al. 2006; Lucena et al. 2007; Lykke et al. 

2004; Lins Neto et al. 2008). Desta forma, foram desenvolvidas técnicas para quantificar a 

relação do conhecimento e uso das comunidades locais, além da disponibilidade dos recursos – 

técnicas etnobotânicas quantitativas. Essas técnicas evidenciam a necessidade de inclusão das 

comunidades em projetos de conservação e desenvolvimento sustentável, uma vez que é 

possível perceber a situação atual do uso e conhecimento dos recursos de uma determinada 

comunidade. Entretanto, é necessário refletir sobre as limitações e fragilidades dos métodos, 

uma vez que medir o conhecimento tradicional requer observações peculiares, com diferentes 

dimensões e recortes (Silva et al. 2010), devendo, portanto, ter atenção redobrada na utilização 

de uma técnica para responder a um determinado tipo de pergunta. 

Esclarecimento 

Após contato com a Associação dos Povos Indígenas da Terra São Marcos (APITSM) 

ficamos motivados a realizar nosso estudo nas comunidades desta Terra Indígena, que abriga 

diferentes etnias (Makuxi, Wapixana e Taurepáng). Desta forma, chegamos à Comunidade 

Darora por meio do vice-presidente da Associação à época, o Sr. Alicharde. Para a Comunidade 

Sorocaima I, conheci o Sr. Lindolfo Flores, à época vice-tuxaua da Comunidade, que me 

convidou a conhecê-la e mostrou interesse de ter o estudo realizado no local. Para isso, 

seguimos todo o processo exigido pelos órgãos responsáveis (CONEP, IPHAN e FUNAI, ver 

ANEXOS E, F e G). Após a reunião com a comunidade, onde explicamos a pesquisa e 
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recolhemos as assinaturas dos presentes e do tuxaua, Sandoval Flores, fomos aprovados para 

iniciar o estudo. Conseguimos realizar a primeira parte do trabalho do levantamento 

fitossociológico, entretanto, após desentendimentos entre as lideranças da Comunidade fomos 

convidados a realizar uma nova reunião, agora só com as lideranças, que são cinco senhores 

descendentes do fundador da comunidade. Na reunião, também estavam presentes os 

funcionários da FUNAI/RR que intermediaram a situação. A reunião aconteceu no centro 

comunitário (malocão) e inicialmente foi me dada a palavra para explicar a natureza do projeto. 

Posteriormente, cada liderança fez seus comentários, alguns justificáveis para a não realização 

do estudo, e outros um pouco exaltados. Ao final, o resultado da reunião foi pelo cancelamento 

da pesquisa na Comunidade Sorocaima I, foi lavrada uma ata (ANEXO A), e ficamos apenas 

com a Comunidade Darora para dar sequência ao estudo. 

Desta forma, esta tese é norteada pelos seguintes questionamentos: 1) Emque tipo de 

ambiente (não florestal ou florestal) as espécies estão mais disponíveis para a Comunidade 

Indígena Darora? 2) Idade e gênero podem influenciar no conhecimento sobre as espécies 

lenhosas nativas nos diferentes ambientes de savana? 3) As espécies de maior disponibilidade 

local apresentam maior importância no valor de uso, independentemente do tipo de ambiente 

em que se encontram? 4) Espécies de amplo uso e disponibilidade local apresentam o 

conhecimento homogêneo entre os gêneros e classes de idade? 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Geral 

 Reconhecer a disponibilidade dos recursos vegetais e sua relação com os gêneros e 

classes de idade em uma comunidade indígena em diferentes ambientes da savana no norte de 

Roraima. 

2.2. Específicos 

 Determinar a estrutura fitossociológica das espécies arbustivo-arbóreas de 2 ha nos 

ambientes não florestal e florestal da savana; 

 Quantificar e analisar o uso de espécies vegetais pela comunidade indígena por gênero e 

classes de idade. 
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 Testar a Hipótese da Aparência Ecológica numa comunidade indígena com diferentes 

tipos de ambiente da savana. 

 Analisar se a comunidade apresenta conhecimento homogêneo de espécies altamente 

disponíveis e de amplo uso. 
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Availability of woody resources in an indigenous community Roraima savanna, 

northern Brazilian Amazon 

RESUMO O objetivo deste estudo foi avaliar os recursos lenhosos disponíveis para a 

comunidade indígena Darora, etnia Makuxi, na savana de Roraima, norte da Amazônia 

brasileira. Foram instaladas oito parcelas amostrais (0,25 ha cada) na área de uso desta 

comunidade: quatro em área típica de savana (não florestal) e quatro em ambientes florestais. 

Nas parcelas não florestais, foram mensuradas todas as árvores com diâmetro maior ou igual a 

2 cm na altura a 2 cm do solo (DAS ≥ 2 cm), e nas parcelas florestais, todos os indivíduos com 

DAP ≥ 10 cm. A abundância de indivíduos nos ambientes florestais foi menor, mas a riqueza e 

a diversidade foram maiores que nos ambientes não florestais. Os resultados indicaram que há 

uma ampla diversidade de recursos disponíveis para uso da comunidade nas fitofisionomias 

florestais em relação às não florestais, o que poderá ocasionar uma sobre-exploração deste 

ambiente devido à necessidade da comunidade. Estudos etnobotânicos são necessários para 

verificar os possíveis níveis de exploração dessas espécies com o intuito de evitar o esgotamento 

do patrimônio genético e manter, no longo prazo, a diversidade dos recursos de usufruto dos 

indígenas. 

Palavras-chave: Savana amazônica, Etnia Makuxi, fitossociologia, florística, conservação. 

 

Abstract The aim of this study was to evaluate the woody resources available at the Darora 

indigenous community located in the savannas of Roraima State, Makuxi ethnicity, northern 

Brazilian Amazon. Eight sample plots (0.25 ha each) were installed in the community usage 

area: four in typical savanna area (non-forest) and four in forest environments. In the non-forest 

plots, trees were measured with base diameter ≥_2 cm measured at the 2 cm high from soil 

(DSH2cm ≥ 2 cm), while in the forest plots, all individuals with diameter ≥ 10 cm at the breast 

high (1.3 m) were measured. The abundance of individuals in the forest habitats was lower but 

the richness and diversity were higher than in non-forest savanna areas. The results indicate that 

there was a wide variety of available woody resources for Darora community usage in the forest 

areas than those in the non-forest, that could cause environmental over-exploitation as a result 

of routine community needs. Ethnobotanical studies are needed to quantify possible 

exploitation levels of these species in order to avoid the depletion of their genetic heritage and 

to maintain, in the long-term, diversity usufruct. 
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Keywords: Amazonian savanna, Makuxi ethnicity, phytosociology, floristic survey, 

conservation. 

 

INTRODUCTION 

 The availability of plant resources and their incorporation into traditional communities’ 

everyday life characterizes the specificities of each social group to perceive the potential of the 

resource and develop use and conservation strategies (Miller, Wandelli & Grenand, 1989; 

Pezzuti & Chaves, 2009). This perception has been recognized in human populations of the 

Atlantic Forest (Cunha & Albuquerque, 2006), Caatinga (Lucena, Medeiros, Araújo, Alves & 

Albuquerque, 2012) and the Brazilian Cerrado (Lima, Scariot, Medeiros & Sevilha, 2012), 

where different types of specific resources are used in each ecosystem. In the Amazon, the use 

and availability of plant resources have been recognized as vital to the subsistence of traditional 

communities living in tropical regions (Posey, 1985). In this large tropical landscaped complex, 

the studies indicate a close relationship between human populations and available plant 

resources, recognizing a large percentage of useful species associated with different categories 

of use and forms of management (Milliken, Miller, Pollard & Wandelli, 1992; Soler-Alarcón 

& Peixoto, 2008). It is also recognized that the availability of these resources in the Amazon 

can vary depending on the vegetation types available to the communities (Phillips & Gentry, 

1993a, b; Galeano, 2000; Freitas, Shepard Jr & Piedade, 2015). 

 The Amazon savanna areas are, in general, lacking its usage information and 

conservation of plant resources used by traditional communities, though they account for about 

5% (~ 200,000 km2; Santos, Vale-Junior & Barbosa, 2013) of the entire region. It houses 

indigenous communities that have been suffering from the rapid interference of their lands by 

the agroforestry projects expansion (eg Aguiar, Barbosa, Barbosa & Mourão Jr, 2014). The 

largest continuous area of the Amazonian savanna is located in Roraima State (~43,000 km2; 

Barbosa & Campos, 2011), consisting of large open vegetation extensions intermingled with 

natural forest types, such as island forests and riparian forests (Barbosa, Campos, Pinto & 

Fearnside, 2007). This landscaping set has a wide range of plant species that has been the basis 

of natural resources used by Makuxi, Wapixana, Ingarikó, Taurepáng, Patamona and Sapará 

ethnicities (Pinho, Miller, Uguen, Magalhães & Alfaia, 2010), still little known about their 

usage, management and conservation of natural resources. 
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In this context, knowing the species traditionally used by these living communities in 

non-forest environments, admittedly with less diversity and availability of woody resources 

than forest environments, provides a safer path for the conservation of Amazon savanna regions, 

preventing erosion of these species and contributing to the sustainable usage of their genetic 

heritage. Thus, the aim of this study was to evaluate the availability of woody resources in an 

indigenous community in the largest savanna area of Amazon, the northern area of Roraima 

State, taking into account floristic survey and preliminary observations about woody species 

usage forms. 

MATERIAL AND METHODS 

Study area 

The study area is located in the Darora Community, a community of Makuxi ethnicity 

living in the São Marcos Indigenous Land (3o10'42 "N and 60° 23'34" W), which lies 90 km 

from the Roraima State capital, Boa Vista, northbound on the BR-174 and RR-319 highways, 

by the Uraricoera river, reached by ferryboat crossing. Based on data from Boa Vista weather 

station, the local climate is tropical (Aw) according to the Köppen classification. Annual 

temperature (27.8°C) and rainfall (~1.650mm) are associated with the driest period 

concentrated between the months of December and March (± 9% annual precipitation), and the 

wettest period being between May and August (± 70% annual precipitation) (Barbosa et al. 

2007). The study area included the vegetation formations: grassy-woody savanna, parkland 

savanna and forest types as riparian forest, buritizal (dense stands of Mauritia flexuosa L.f.) 

and island forest. Community people houses are spread throughout the non-forest vegetation, 

though the majority are located near the village community center hut (malocão).   

 

Sampling 

We used a floristic survey associated with phytosociological technics to verify woody 

resources availability to the Darora Indigenous Community studied. In this way, eight plots 

were installed (0.25 ha each) at different distances from the Community center: four in typical 

savanna area (non-forest), and another four in three forested areas: (i) two in riparian vegetation 

of the Takutu river, (ii) one in a buritizal belonging to the Maracajá igarapé (stream) and (iii) 

one in a natural island forest. 



9 
 

The location of each study plot was previously established during meetings with the 

local people, according to the usage and availability of the community forest resources. Each 

plot was divided into 10 sub-plots of 25 m x 10 m each. In the non-forest plots, all trees with 

basal diameter ≥ 2 cm was measured at the 2 cm high from the soil (DSH2 cm ≥ 2 cm) following 

the methodology specified by Barbosa, Nascimento, Amorim and Silva (2005). In the forest 

plots, all individuals with diameter ≥ 10 cm at the breast height (1.3 m) were measured. For 

each vegetation type (non-forest and forest) phytosociological parameters were calculated 

(Relative Density - RD, Relative Dominance - RDo, Relative Frequency - RF and Importance 

Value - IV, and vegetation structure indexes, Woody species richness - S, Shannon diversity 

index - H' and Pielou evenness - J'. 

 After phytosociological survey, preliminary observations were made in the Darora 

community houses to identify the woody species used for construction and for daily uses of 

inhabitants. The popular names were recorded and compared to the species in the 

phytosociological survey. 

Experienced taxonomists, as well as local flora studies and guides (Ribeiro et al., 1999; 

Melo & Barbosa, 2007; Flores & Rodrigues, 2010) carried out the taxonomic identification. 

The collected samples were deposited in the herbarium collection of the Roraima Federal 

University (UFRR). Botanical classification used followed Angiosperm Phylogeny Group - 

APG IV (2016). All required Brazilian federal permissions were obtained in Ethics Committee 

for Human Research of the National Institute of Amazonian Research (CEP-INPA/CONEP), 

with permit number 814.370. It was authorized by the National Foundation for Indians (FUNAI) 

as process number 08620.002869/2014-15, and by the National Institute for Historical and 

Artistic Heritage (IPHAN) as process number 01450.001678/2014-88. 

 

RESULTS 

In non-forest areas, 709 individuals were sampled, belonging to seven different families 

and nine species. The Shannon diversity index (H' = 1.7) and the Pielou evenness (J' = 0.77) 

were low. The species of highest abundance was Byrsonima crassifolia (N = 268). For forest 

areas, 317 individuals were sampled (26 families and 47 species). The Shannon index (H '= 

3.44) and Pielou evenness (J' = 0.89) were higher than non-forest area, despite the smaller 

number of individuals. 
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In non-forest areas, the sympatric species with higher Importance Value (IV), B. 

crassifolia and B. coccolobifolia, were recorded in the four sampled plots, where they 

comprised 60.78% of the total number of individuals, 74.20% of Relative Dominance, and 

182.4% of the total IV. Curatella americana had low abundance, indicating that its presence 

among the main species might be because individuals had larger trunk diameter (Table 1). In 

the forest areas, analysis of phytosociological parameters indicated that 10 species with the 

highest IV accounted for 48.44% of this index, as well as for 66.78% of relative dominance of 

the sampled forest habitats. Mauritia flexuosa, Etabalia sp. and C. americana were notable 

species, as the first two stood out for density and relative dominance, since they have only been 

recorded in one vegetation type. Nine species (19.14% of total species) were represented by a 

single individual (singletons), and six species (12.76%) by two individuals (rares), totaling 

5.99% of the total number of registered individuals. It should be emphasized that C. americana, 

Bowdichia virgilioides, Himatanthus articulatus and B. crassifolia, recorded in the forest 

formations, are typical species of non-forest areas (Table 2).  

 

Table 1: Phytosociological parameters of the species sampled in non-forest environments in an 

indigenous community in the savannas of Roraima. N: Number of individuals, RD: Relative 

density, RDo: Relative dominance, RF: Relative frequency, IV: Importance value, WU: Woody 

use observed, UFRR: Number of record in the Herbarium of the Federal University of Roraima. 

 

Families/Species N RD RDo RF WU IV UFRR 

APOCYNACEAE        

Himatanthus articulatus (Vahl) Wood. 17 2.40 2.07 5.84  10.31 8487 

DILLENIACEAE        

Curatella americana L. 18 2.54 8.97 8.44  19.95 8446 

LOGANIACEAE        

Antonia ovata Pohl. 107 15.09 4.60 6.49  26.18 8485 

FABACEAE        

Bowdichia virgilioides Kunth. 19 2.68 4.00 9.09 X 15.77 8471 

MALPIGHIACEAE        

Byrsonima coccolobifolia Kunth. 163 22.99 23.14 22.73 X 68.86 8483 

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth. 268 37.80 51.06 24.68 X 113.54 8482 

Byrsonima verbascifolia (L.) DC. 19 2.68 0.78 8.44  11.90 8480 

PROTEACEAE        

Roupala montana Aubl. 81 11.42 4.78 6.49 X 22.69 8484 

RUBIACEAE        

Palicourea rigida Kunth. 17 2.40 0.60 7.79  10.79 8489 
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Table 2: Phytosociological parameters of the sampled species in forest environments in an 

indigenous community in the savannas of Roraima. N - Number of individuals, RD - Relative 

density, RDo - Relative dominance, RF - Relative frequency, IV: Importance value, WU: 

Woody use observed, UFRR - Number of record in the Herbarium of the Federal University of 

Roraima. 

Families/Species N RD RDo RF IV WU UFRR 

ANACARDIACEAE        

Tapirira guianensis Aubl. 16 5.05 5.1 1.82 3.99  8431 

Spondias mombim L. 3 0.95 1.39 1.82 1.38 X - 

ANNONACEAE        

Guatteria sp. 10 3.15 1.34 1.82 2.1 X 8442 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 1 0.32 0.09 1.82 0.74 X 8449 

APOCYNACEAE        

Himatanthus articulatus (Vahl) Wood. 2 0.63 0.56 1.82 1  8487 

Malouetia sp. 3 0.95 0.22 1.82 0.99  8444 

ARECACEAE        

Mauritia flexuosa L. f. 27 8.52 13.3 1.82 7.88 X - 

Euterpe precatoria Mart. 17 5.36 1.36 1.82 2.85 X - 

BIGNONIACEAE        

Godmania aesculifolia (Kunth) Standl. 3 0.95 0.71 1.82 1.16  8472 

BIXACEAE        

Bixa arborea Huber 1 0.32 0.09 1.82 0.74  8467 

BURSERACEAE        

Trattinickia rhoifolia Willd. 7 2.21 1.93 1.82 1.99  8440 

CARYOCARACEAE        

Caryocar microcarpum Ducke 2 0.63 0.57 1.82 1.01  8447 

CHRYSOBALANACEAE        

Couepia multiflora Benth. 1 0.32 0.73 1.82 0.95 X 8450 

Hirtella paniculata Sw. 2 0.63 0.23 1.82 0.89  8435 

COMBRETACEAE        

Buchenavia capitata (Vahl) Eichler 1 0.32 0.21 1.82 0.78  8445 

DILLENIACEAE        

Curatella americana L. 26 8.2 7.19 5.45 6.95  8446 

ERYTHROXYLACEAE        

Erythroxylum suberosum A. St.-Hil. 11 3.47 1.61 5.45 3.51  8457 

EUPHORBIACEAE        

Alchornea sp. 6 1.89 0.7 1.82 1.47  8433 

FABACEAE        

Etabalia dubia Rudd. 20 6.31 13.56 1.82 7.23 X 8459 

Copaifera pubiflora Benth. 6 1.89 5.01 3.64 3.51 X 8454 

Ormosia smithii Rudd. 14 4.42 2.07 1.82 2.77  8437 

Cassia sp. 16 5.05 1.43 1.82 2.77 X 8456 

Cynometra bauhiniifolia Benth. 8 2.52 3.64 1.82 2.66 X 8460 
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Cassia moschata Kunth. 3 0.95 1.32 1.82 1.36 X 8452 

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. 4 1.26 0.73 1.82 1.27 X 8475 

Bowdichia virgilioides Kunth. 4 1.26 0.71 1.82 1.26 X 8471 

Andira sp. 2 0.63 1.2 1.82 1.22 X 8465 

Swartzia sp. 3 0.95 0.46 1.82 1.07  8478 

Hydrochorea corymbosa (Rich.) Barneby 

& J.W.Grimes 
1 0.32 0.78 1.82 0.97 X 8468 

Machaerium aculeatum Raddi 1 0.32 0.23 1.82 0.79  8473 

HUMIRIACEAE        

Humiria balsamifera Aubl. 6 1.89 1.28 1.82 1.66 X 8429 

LAURACEAE        

Endlicheria sp. 14 4.42 2.38 1.82 2.87 X 8432 

LECYTHIDACEAE        

Eschweilera sp. 3 0.95 0.55 1.82 1.1 X 8463 

MALPIGHIACEAE        

Bunchosia sp. 4 1.26 1.27 1.82 1.45  8462 

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth. 1 0.32 0.07 1.82 0.73 X 8482 

Byrsonima sp. 3 0.95 0.67 1.82 1.14 X 8443 

MALVACEAE        

Ceiba sp. 2 0.63 0.23 1.82 0.89  - 

MORACEAE        

Sorocea duckei W. C. Burger 2 0.63 0.38 1.82 0.94  8455 

MYRISTICACEAE        

Virola molissima Poepp. ex. A. DC. 11 3.47 1.01 1.82 2.1 X 8430 

Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) 

Warb. 
5 1.58 0.99 1.82 1.46 X 8441 

MYRTACEAE        

Eugenia sp. 8 2.52 2.09 3.64 2.75 X 8464 

Myrcia sp. 1 0.32 0.09 1.82 0.74 X 8453 

PHYLLANTHACEAE        

Amanoa guianensis Aubl. 4 1.26 1.62 1.82 1.57  8448 

RUBIACEAE        

Genipa americana L. 13 4.1 1.89 5.45 3.82 X 8488 

SALICACEAE        

Xylosma benthamii (Tul.) Triana & 

Planch. 
1 0.32 0.27 1.82 0.8  8474 

VERBENACEAE        

Vitex cymosa Betero ex Spreng. 8 2.52 10.43 1.82 4.92  8461 

Vitex schomburgkiana Schauer 10 3.15 6.31 1.82 3.76  8470 

 

For woody resources, 27 species (23 in forest areas, two in non-forest areas and two 

found in both areas) had at least one timber use associated (Tables 1 and 2). Indirect 

observations in the community showed intensive exploitation of forest environments due to 

routine needs of the indigenous inhabitants. The species most used were Copaifera pubiflora, 
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Mauritia flexuosa, Euterpe precatoria, Eschweilera sp., Cassia sp., C. moschata, Virola 

molissima, V. surinamensis, Anadenanthera peregrina, Humiria balsamifera and Hydrochorea 

corymbosa. The species Leptolobium nitens Vogel, Callophylum brasiliense Cambess., 

Couratari sp. and Machaerium acaciifolium Mart. ex. Benth. were present in vegetation but not 

recorded in this survey, are used for timber purposes. 

DISCUSSION 

The current study found Curatella americana, Byrsonima crassifolia and B. 

coccolobifolia as the most abundant tree species in non-forest areas, characterizing a mosaic 

among grassy and savanna park types. These open landscapes are very common in savannas of 

Roraima, which are occupied by a large number of indigenous communities mostly of the 

Makuxi and Wapixana ethnicities. Our richness and diversity values were greater than previous 

studies done in Roraima´s savanna (Miranda, Absy & Rebêlo, 2003; Barbosa et al., 2005). 

However, they are lower than studies conducted in other savanna areas of Brazil, especially 

those situated in Cerrado Biome, with higher richness and diversity (Felfili & Felfili, 2000; 

Felfili & Imaña-Encinas, 2001; Maracahipes, Lenza, Marimon, Oliveira, Pinto & Marimon Jr, 

2012). 

On the other hand, the current study found high richness and diversity values for forest 

areas, equivalent to previous studies conducted in Roraima savannas. As the number of species 

recorded is quite low in relation to most studies of this vegetation type, this similarity may 

result from the proportionality of abundance and species richness from which the Shannon 

diversity index is calculated. This can be explained by the use of a minimum diameter of 10 

cm and the size reduction of the sampling unit (Farias, Barth Filho & Oliveira, 2012; Santos et 

al., 2013). 

Preliminaries observations in the community indicate that there is a wider diversity of 

woody plant resources available for community use in forest vegetation types in relation to 

non-forest. It is worth noting that some of the species have other uses besides the associated 

intensive timber use, such as, Copaifera pubiflora, Mauritia flexuosa, Cassia moschata, Virola 

molissima, V. surinamensis, Anadenanthera peregrina, Humiria balsamifera and Hydrochorea 

corymbosa, Leptolobium nitens, Callophyllum brasiliense, Couratari sp. and Machaerium 

acaciifolium Mart. ex. Benth. These species are used both in the construction in the form of 

stakes, posts, rafters, battens, fences, doors and in the manufacture of furniture like tables, 

benches and other household items. Besides that, it is common for trees from both, forest and 
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non-forest areas, that are used for wood and for medicinal and food value (Oliveira, Lins Neto, 

Araújo & Albuquerque, 2007; Soler-Alarcón & Peixoto, 2008; Lucena et al., 2012).  

Typical species of the observed non-forests areas were B. crassifolia, B. coccolobifolia 

and B. virgilioides, being the first two widely used as fuel source (firewood) and the third for 

construction uses (stakes for the houses and animal pens structure). In ethnobotanical studies 

developed in different regions it was observed that most perceived species in the environment 

are important in some way to their local communities (Lucena et al., 2012; Lima et al. 2012; 

Freitas et al., 2015). Hence, the use of particular resources according to their availability can 

reduce risks of over-exploitation for the least abundant rare species (Tacher, Rivera, Romero & 

Fernández, 2002). 

On the other hand, the issues about availability and utilization of resources for 

communities’ subsistence brings us to the question about traditional knowledge loss over 

natural resources, resulting from contact with inhabitants of urban areas. That influences the 

consumption of processed products for food as well as the introduction of techniques, 

machinery and agricultural inputs, changing traditional practices and culture and causing 

controversy among indigenous peoples in the savannas of Roraima State (FUNAI, 2007; Pinho 

et al., 2010). 

The ethnobotanical studies can reveal how people recognize and classify plants, identify 

levels of environments exploitation, potential species for domestication and indicate priority 

species for local conservation (Dzerefos & Witkowski, 2001; Dalle & Potvin, 2004; 

Albuquerque, Soldati, Sieber, Medeiros, Sá & Souza, 2011). In Darora Community, it is 

necessary to conduct a baseline for ethnoecological research, as being an indigenous community 

established in a large savanna area where woody resources are only present in long distance 

areas from the community. It is not desirable to select a particular species for selective 

extraction, as this could lead to local extinction. In addition to this, ethnobotanical studies also 

serve as a basis for management plans in order to evaluate the potential use and prevent the 

depletion of the genetic heritage and maintain, in long term, the diversity of plant resources of 

the community usufruct. 

CONCLUSIONS 

There is a wide availability of woody plant resources for community usage, especially 

in forest areas (island forests and riparian forests). However, phytosociological parameters 
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revealed that there might be problems in the vegetation structure due to intensive use of woody 

species, requiring the implementation of specific environmental approach associated with 

ethnobotanical studies on use and conservation of these resources. 
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Conhecimento botânico tradicional  em uma Comunidade Makuxi na savana de 

Roraima, Brasil: uma perspectiva sobre gênero e idade 

 

Resumo 

O entendimento de padrões do conhecimento local entre os gêneros tem se destacado em 

pesquisas etnobotânicas ao longo dos últimos anos, buscando compreender as características e 

necessidades mais específicas das comunidades para desenvolver melhores estratégias de 

conservação dos recursos de seu ambiente. Deste modo, o objetivo do presente estudo 

etnobotânico foi reconhecer as espécies úteis e suas formas de uso, a fim de avaliar a variação 

do conhecimento botânico tradicional entre e gênero e idade na comunidade indígena Darora, 

etnia Makuxi, na Terra Indígena São Marcos, Roraima, norte do Brasil. Analisamos o 

conhecimento botânico dos moradores da comunidade, considerando riqueza de espécies, 

número de citações e o conhecimento sobre o uso das plantas entre os gêneros e grupos etários. 

A pesquisa foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com 60 participantes (36 

homens e 24 mulheres), entre 18 e 84 anos de idade. Os dados das entrevistas foram comparadas 

entre os sexos e três grupos etários (< 40, 40 – 60 e > 60 anos de idade). Foram registradas 69 

espécies e 2100 citações de uso, as quais os homens citaram 67 espécies e 1446 citações e as 

mulheres citaram 52 espécies e 654 citações. Entre as categorias de idade, 53 espécies foram 

citadas pela categoria < 40 anos, 61 espécies pela 40 - 60 anos e 59 espécies pela categoria > 

60 anos, diferença também associada às categorias de uso e partes da planta, sendo construção 

e tecnológica (caules) mais expressiva entre os homens e medicinal e alimentar 

(flor/fruto/semente) entre as mulheres. Pode-se concluir que os informantes acima dos 40 anos 

possuem maior conhecimento que os mais jovens, destes, os homens mais idosos foram 

considerados os maiores conhecedores quanto ao número de espécies e citações.   Também foi 

observado que houve uma grande pressão sobre as espécies de uso do caule e esta situação 

requer mais atenção na gestão de recursos lenhosos da Comunidade, a fim de evitar a falta de 

recursos lenhosos às gerações futuras. 

 

Palavras-chave: índices etnobotânicos, uso do caule, espécies lenhosas, Amazônia. 

 

 



22 
 

Abstract 

The study of local knowledge patterns between genders has been increasing focus on 

ethnobotanical research over the last few years, trying to understand the specific communities´s 

characteristics and needs to develop better conservation strategies for natural resources. Thus, 

the aim of this ethnobotanical study was to recognize the species and their use in order to 

evaluate the variation of the botanical traditional knowledge between genders and age groups 

in the Makuxi community Darora, at São Marcos Indigenous Land, Roraima, northern Brazil. 

It was analyzed the community botanical knowledge, considering species richness, number of 

citations and knowledge about the plants´s use between genders and age groups. The survey 

was conducted through semi-structured interviews with 60 participants (36 men and 24 women) 

between 18 and 84 years old. Interview data were compared between the sexes and three age 

groups (< 40, 40-60 and > 60 years old). They recorded 69 species and 2100 use citations, which 

men cited 67 species and 1446 citations and women cited 52 species and 654 citations. Among 

the categories of age, 53 species were cited by category < 40 years, 61 species for 40 - 60 years 

and 59 species by category> 60 years, a difference also associated with uses and plant parts  

categories, with construction and technology (trunks/stems) more significant among men and 

medicinal and food (flower/fruit/seed) among women. It can be concluded that the respondents 

age over 40 years have more botanical knowledge than the younger, and the elders were 

considered the most knowledgeable about the number of species and citations. It was also 

observed that there was a great pressure on species with stem uses and this situation will require 

more attention on the community´s woody resources management in order to avoid lack of 

woody resources to future generations. 

 

Keywords: ethnobotanical indexes, stem use, woody species, Brazilian Amazon. 
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Introdução 

O entendimento de padrões do conhecimento local tem se destacado em pesquisas 

etnobotânicas ao longo dos últimos anos (Albuquerque et al. 2011). Este conhecimento local, 

resultante de vários anos de relação com o ambiente e passado de geração em geração, inclui o 

uso de plantas na vida cotidiana de cada cultura e suas relações, bem como práticas de manejo 

e conservação (Camou-Guerrero et al. 2008; Sop et al. 2012). Essas pesquisas têm destacado a 

organização e distribuição desse conhecimento sob a influência de fatores sociais como idade, 

gênero, educação, ocupação e contato entre diferentes etnias sobre o conhecimento das plantas 

(Eyssartier et al. 2008; Almeida et al. 2012; Gómez-Baggethun e Reyes-García 2013). Os 

fatores de idade e gênero são os mais analisados e têm resultado na compreensão do 

conhecimento local. Esses resultados têm proporcionado a implementação de ações de gestão 

dos recursos, mediante às preferências das populações locais, uma vez que podem fornecer 

informações particulares das espécies (Ayantunde et al. 2008). 

Uma das tendências observadas em diversos estudos etnobotânicos é que as mulheres 

apresentam maior conhecimento sobre espécies medicinais, e os homens, a espécies 

relacionadas ao uso madeireiro, como geração de energia e construção (Lucena et al. 2007). 

Este aspecto é compreensível por se tratar de uma divisão de trabalho entre os gêneros, onde 

são acumuladas diferentes experiências na forma de vida de homens e mulheres refletindo em 

diferentes níveis do conhecimento local (Voeks 2007). Outra tendência observada é que os mais 

idosos apresentam um conhecimento mais pleno que os mais jovens, pois se acredita que são 

menos afetados por fatores externos (Quinlan e Quinlan 2007). Em todo caso, a perda desse 

conhecimento pode ser ocasionada por diferentes mudanças no estilo de vida das gerações, que 

por diferentes fatores externos podem ter a dinâmica do conhecimnto afetada por mudanças 

sociais, culturais, ambientais e econômicas (Paniagua-Zambrana et al. 2014). 

Neste contexto, o presente estudo buscou contribuir com o conhecimento dos recursos 

naturais de uma comunidade indígena em área de savana do extremo norte da Amazônia, 

especificamente buscando reconhecer as espécies úteis e seus respectivos usos; avaliar a 

variação do conhecimento botânico tradicional entre e gênero e idade; e reconhecer as partes 

das plantas mais utilizadas pelos moradores. 

Material e Métodos 

Área de estudo 
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 A Terra Indígena São Marcos (TISM) compreende 654.110 ha, e 42 comunidades 

indígenas das etnias Makuxi, Taurepáng e Wapixana. O estudo envolveu um grupo da etnia 

Makuxi, da Comunidade Darora, que vive em uma região conhecida como Baixo São Marcos 

(3º 10'42 "N; 60º 23'34" W) (Figura 1). A área de estudo localiza-se a 90 km da capital do 

Estado. O clima local é tropical de savana (Aw), de acordo com a classificação de Köppen, com 

temperatura média anual de 27,8 ° C e precipitação média anual de ~1.650 mm. O período mais 

seco ocorre entre os meses de dezembro e março (± 9% precipitação anual), e os meses mais 

chuvosos são entre maio e agosto (± 70% precipitação anual) (Barbosa, 1997).  

 A ocupação do local onde está a Comunidade Darora ocorreu por volta de 1941, 

quando algumas famílias da Comunidade Xumina (Terra Indígena Raposa/Serra do Sol) 

migraram para a região por causa da dificuldade em encontrar áreas para a agricultura. A 

comunidade tem uma forte aptidão para a agricultura e pecuária, entendida por eles como 

necessária para o alimento e sustento. O extrativismo ainda é usado e está sempre relacionado 

com as necessidades para a construção de casas, cercas e coleta de frutos para o alimento. 

 Existe também um pequeno prédio onde a assistência médica e odontológica é 

sistematicamente oferecida aos moradores por agências governamentais. De acordo com os 

dados desta estação, existem 40 famílias e 184 habitantes, com 50 homens e 43 mulheres 

maiores de 18 anos de idade. As pessoas com mais de 60 anos incluem cinco homens e seis 

mulheres. 

 Há duas escolas públicas na Comunidade Darora: uma para o ensino infantil, mantidos 

pela Prefeitura de Boa Vista, e uma para o ensino fundamental e médio, mantida pelo Governo 

do Estado. Todos os moradores falam fluentemente o Português mas a língua Makuxi, tronco 

lingüístico Karib, é ensinado na pré-escola. No entanto, a língua nativa é raramente falada pelos 

moradores, com apenas dois professores e um idoso falantes.  
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Figura 1. Localização da Comunidade Indígena Darora– Terra Indígena São Marcos (TISM), 

Roraima, Brasil. 

 

Ética e aspectos legais 

 

 Este estudo faz parte do projeto de pesquisa "Uso e conservação dos recursos vegetais 

por comunidades indígenas no norte de Roraima, Amazônia Setentrional", do Programa de Pós-

graduação em Ciências Biológicas (Botânica), do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(PPGBot-INPA) e Universidade Estadual de Roraima (UERR). Ele foi submetido e aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP-

INPA/CONEP), com o número de autorização 814.370 - 2014. O estudo foi autorizado pela 

Fundação nacional do Índio (FUNAI), número do processo 08.620.002869/2014-15, e pelo 

Instituto Nacional de Patrimônio histórico e Artístico Natural (IPHAN), número do processo 

01.450.001678/2014-88. 
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Levantamento etnobotânico 

 

 Para a coleta de dados etnobotânicos, foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

com 60 participantes (36 homens e 24 mulheres) de 38 famílias, entre 18 e 84 anos de idade. 

Todas as famílias da comunidade foram visitadas, e cada morador foi convidado a participar da 

pesquisa. O objetivo da pesquisa foi explicado, e àqueles que concordaram em participar da 

entrevista foi dada uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que foi 

assinado por cada informante. Os moradores indicaram nove homens e 12 mulheres, mas eles 

não foram encontrados, pois muitos deles saem da comunidade para a cidade de Boa Vista à 

procura de emprego e continuação nos estudos. Apenas sete moradores não foram incluídos na 

pesquisa, pois eles são da etnia Makuxi da República da Guiana, e residem recentemente na 

comunidade. Apenas uma mulher se recusou a participar da pesquisa.  

 As entrevistas ocorreram entre novembro de 2014 a novembro de 2015. Em primeiro 

lugar, os entrevistados indicaram locais de coleta das espécies utilizadas em áreas não florestais 

e florestais da savana, e, em seguida, foi utilizada a técnica da lista-livre, ao qual eles citavam 

as espécies que conheciam, como sugerido por Albuquerque et al. (2014). Num segundo 

momento, as entrevistas semi-estruturadas foram realizadas (Albuquerque et al. 2014), com 

perguntas sobre a coleta, formas de uso e partes de plantas utilizadas. As respostas foram 

agrupadas nas categorias Alimentação, Construção, Medicinal, Combustível, Artesanato e 

Tecnologia adaptada a partir de estudos anteriores (Lins Neto et al. 2008; Lucena et al. 2012). 

 

Coleta do material botânico 

Amostras das espécies foram coletadas e a identificação taxonômica foi realizada por 

meio de comparações mediante auxílio de parabotânicos, especialistas e bibliografias 

específicas (Ribeiro et al. 1999; Melo e Barbosa 2007; Flores e Rodrigues 2010; Wittmann et 

al. 2010). As amostras foram incorporadas ao acervo do Herbário UFRR da Universidade 

Federal de Roraima, Boa Vista, Roraima. A classificação utilizada seguiu o estabelecido no 

sistema APG IV (2016). 

 

Análise dos dados  
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Foi realizada uma análise quantitativa com diferentes medidas de conhecimento para 

determinar a distribuição do conhecimento entre os gêneros e as categorias de idade (Tabela 1). 

As categorias de idade foram definidas seguindo metodologia utilizada por Arévalo-Marín et 

al. (2015), onde a diferença entre a menor idade (18 anos) e a maior (84 anos) foram divididas 

por 3 que foi o número de intervalos escolhidos para este estudo. Assim, a categoria < 40 anos, 

apresentou 15 homens e nove mulheres; categoria 40 – 60, 16 homens e nove mulheres e 

categoria > 60 anos, cinco homens e seis mulheres. 

Tabela 1: Descrição dos índices calculados (Byg e Balslev 2001) como medidas de uso e 

conhecimento das espécies lenhosas pelos informantes Makuxis da Comunidade Darora, 

Roraima, Brasil. 

Índice Descrição 

Valor de diversidade de uso 

(UDs) 

Mede como uma espécie é usada numa categoria e o seu grau 

de contribuição para o seu uso total. 

Valor de eqüitabilidade de uso 

(UEs) 

Mede como os diferentes usos contribuem para o uso total de 

uma espécie, independentemente do número de categorias de 

uso. 

Valor de diversidade do 

Informante (IDs) 

Mede quantos informantes usam uma espécie e como o seu 

uso é distribuídos entre eles. 

Valor de equitabilidade do 

Informante (IEs) 

Mede como o uso de uma espécie está distribuído entre os 

informantes, independentemente do número de informantes 

que a usam. 

Valor de diversidade de espécies 

(SDi) 

Mede como um informante usa várias espécies e como os 

usos estão distribuídos entre as espécies. 

Valor de equitabilidade de 

espécies (SEi) 

Mede como um informante usa plantas conhecidas, 

independentemente do número de plantas usadas. 

 

Para testar a variação cultural, foram realizadas comparações entre homens e mulheres 

e entre os grupos de idade quanto ao número de espécies e número de citações. Para isto, o teste 

de Mann-Whitney foi realizado entre os gêneros e o teste de Kruskal-Wallis entre as categorias 

de idade.  

Resultados 

Famílias botânicas e categorias de uso 

 Foram registradas 72 plantas consideradas úteis, pertencentes a 26 famílias botânicas. 

Quatro espécies não foram identificadas. Entre as famílias botânicas, Fabaceae apresentou 

maior número de espécies (21), seguido de Arecaceae com seis
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espécies citadas (Tabela 2). Das 2100 citações de uso para as espécies, 1446 foram informadas pelos entrevistados do sexo masculino (36 

informantes), compreendendo 67 espécies vegetais (97% do total), e 654 citações de 52 espécies (75% do total) pelos entrevistados do gênero 

feminino (24 informantes) (Tabela 2). Dezoito espécies foram citadas apenas pelos homens e duas espécies foram exclusivas das mulheres, 

mandacaru e urucum-brabo.  

Tabela 2. Espécies lenhosas úteis na Comunidade Darora, Roraima, Brasil. UFRR – Federal University of Roraima Herbarium; cnh – coletado mas 

não herborizado; rf – registro fotográfico; sc – sem coleta. 

Família/Espécies 

  Categorias de uso 

UFRR 

 

Nome comum 
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ANACARDIACEAE          

Spondias sp. taperebá x x x   x x cnh 

ANNONACEAE          

Annona exsucca DC. graviola-de-jabuti   x     8476 

Guatteria sp.  
envireira x   

 
   

8442 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 8449 

APOCYNACEAE          

Himatanthus articulatus (Vahl) Wood. sucuba x  x  x x x 8487 

ARECACEAE          

Arecaceae sp.1 jaraí x  x x   x rf 

Astrocarium sp. tucumã   x     rf 
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Atallea sp. inajá x  x     rf 

Desmoncus sp. jacitara  x     x rf 

Euterpe precatoria Mart. açaí x  x   x  rf 

Mauritia flexuosa L. f. buriti x x x x x  x rf 

BIGNONIACEAE          

Handroanthus sp. pau d'arco x     x x cnh 

Tabebuia insignis (Miq.) Sandw. bacatirana x      x 8637 

BIXACEAE          

Bixa arborea Huber urucum-brabo  x      8467 

CACTACEAE          

Cereus sp. mandacaru      x  rf 

CALLOPHYLACEAE          

Callophylum brasiliense Cambess. jacareúba x      x 8634 

CHRYSOBALANACEAE          

Hirtella sp. caripé     x   8687 

Couepia multiflora Benth. uixi   x   x  8450 

DILLENIACEAE          

Curatella americana L. caimbé x  x x x x x 8446 

FABACEAE          

Anadenanthera peregrina (L.) Speg. angico x  x  x x x 8475 

Andira sp. manga-braba x  x x x x x 8465 

Bauhinia sp. 1 escada-de-jabuti      x  sc 

Bauhinia sp. 2 mororó x  x   x x 8688 
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Bowdichia virgilioides Kunth. paricarana x  x  x x x 8471 

Cassia moschata Kunth. mari-mari x x x x x x x 8452 

Cassia sp. jurema x  x  x   8456 

Copaifera pubiflora Benth. copaíba x  x x x x x 8454 

Cynometra bauhiniifolia Benth. copaibinha x       8460 

Etabalia dubia Rudd. mututi x    x   8459 

Fabaceae sp. 1 jauari x  x x    sc 

Fabaceae sp. 2 coração-de-nego x       8681 

Fabaceae sp. 3 unha de gato      x  8670 

Hydrochorea corymbosa (Rich.) 

Barneby & J.W.Grimes 
vassourinha x   

 
x  x 8468 

Inga sp. 1 inga   x     8677 

Inga sp. 2 ingarana x  x x x  x 8704 

Leptolobium nitens Vogel darora x x x  x x  cnh 

Machaerium acacifolium Benth. arapari x x x  x  x 8697 

Ormosia smithii Rudd tento  x x  x   8437 

Peltogyne floribunda (Kunth) Pittier roxinho x       8660 

Swartzia sp. piritó x   x x   8478 

HIPERICACEAE          

Vismia cayennensis Aubl. lacre x  x   x  8670 

HUMIRIACEAE           

Humiria balsamifera Aubl. miri x  x    x 8429 

LAURACEAE          
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Endlicheria sp. louro x       8432 

LECYTHIDACEAE          

Couratari multiflora (J. Smith) Eyma tauari       x 8659 

Eschweilera sp. macaco-aricuia x  x    x 8463 

LOGANIACEAE          

Antonia ovata Pohl. timbó       x 8485 

MALPIGHIACEAE          

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth. mirixi 
 x x 

 
x x  

8482 

Byrsonima coccolobifolia Kunth.   8483 

Byrsonima sp. mirixi-de-galega x  x  x x  8443 

Byrsonima verbascifolia (L.) DC. orelha-de-burro   x   x  8480 

MALVACEAE          

Ceiba sp. samaúma x      x sc 

MYRISTICACEAE          

Virola molissima Poepp. ex. A. DC. ucuuba 

x x 

   

x x 

8430 

Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) 

Warb. 
  

 
 8635 

MYRTACEAE          

Eugenia punicifolia (Kunth.) DC. pimenta-de-raposa   x   x  8682 

Eugenia sp.  
goiabinha x  x x    

8464 

Myrcia sp. 8453 

Myrciaria dubia (Kunth) McVaughn. caçari   x   x  8698 

Psidium sp. 1 araçá-do-lavrado x  x x x x  8689 
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Psidium sp. 2 
araçá-da-beira-do-

rio 
  x x  x  sc 

OPILIACEAE          

Agonandra silvatica Miers ex Benth. & 

Hook.f. 
marfim  x x x    8477 

POLYGONACEAE          

Coccoloba sp. caraoacu x       8694 

PROTEACEAE          

Roupala montana Aubl. congonha   x  x x  8484 

RUBIACEAE          

Genipa americana L. jenipapo x  x x x x x 8488 

Genipa duckei Steyerm. jenipapo-brabo   x x  x x 8458 

Palicourea rigida Kunth. douradão   x   x  8489 

SALICACEAE          

Casearia sylvestris Sw. canela-de-véio      x x 8631 

URTICACEAE          

Cecropia sp. embaúba  x x   x x 8680 

VERBENACEAE          

Vitex schomburgkiana Schauer maria-preta x  x x x  x 8470 

INDETERMINADA          

Indet 1 abiorana x  x x    8700 

Indet 2 aroeira x     x  8664 

Indet 3 marupá x x x x   x sc 
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Indet 4 pau-carlito x      x 8699 

 

As espécies foram incluídas em sete categorias de uso de acordo com a informação obtida (Tabela 2 e 3). Destas categorias, as mulheres 

obtiveram maior destaque que os homens nas categorias Medicinal (50%), Alimentação (44%), Combustível (27%), enquanto os homens obtiveram 

maior destaque nas categorias Construção (65%), Tecnologia (47%), Ração animal (22%) e Artesanato (15%) das espécies citadas por cada gênero 

(Tabela 4). O valor percentual foi calculado dentro de cada grupo de gênero, separadamente. Das espécies relatadas, 11 apresentaram mais de um 

uso, sendo copaíba com 23 usos a mais diversa. Ao total, 59% das espécies apresentaram mais de três usos. O grande destaque da categoria 

Construção deve estar ligado ao fato da utilização de diferentes espécies oriundas de ambientes florestais da savana, como buriti, copaíba, darora 

e macaco-aricuia. Diferenças significativas (p < 0.05) entre os gêneros foram observadas apenas nas categorias Construção e Tecnologia 
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Tabela 3: Descrição das categorias de uso e número de espécies lenhosas nativas citadas pelos gêneros masculino e feminino. 

 

Categorias de 

uso 
Tipos de uso indicados 

Número de espécies 

citadas 

Mulheres Homens 

Construção 

Madeira para estaca de casa, cerca, poste, caibro, ripa, linha, parede, travessa, ripão, perna manca, porta, 

janela, coxo, chiqueiro de porco. Folha para cobertura de casa, chiqueiro e galinheiro. 
 

26 44 

Artesanato 
Fibra para fazer vestes de dança; madeira para talhar; semente para colares, contas, pulseiras.  Fruto e 

Semente para pintura corporal, tingir fibra de buriti. 
7 10 

Alimentação Fruto para consumo in natura, suco, vinho, picolé, polpa, doce. Folha para chá. Palmito.  20 22 

Ração animal Fruto e caroço para ração animal 3 7 

Combustível Caule para lenha e carvão. 14 17 

Medicinal 

Casca e entrecasca em chá, molho, banho, xarope e em garrafada para cicatrização, anti-inflamatório, banho 

de aceio, banho para criança, malária, verme, tosse, disenteria, dor de estômago, diarreia, coceira,  lavar 
feridas, dores em geral, inflamação no fígado, rim, baço, doenças de pele, gargarejo, disenteira animal, 

úlcera, gastrite, diabetes, dor nos ossos, músculos e coluna, febre, gripe, icterícia, enjoos, pressão alta, 

infecção urinária, colesterol alto, inflamação no útero, regular menstruação, contra o câncer. Folha em 

molho, macerada, chá e xarope como cicatrizante, anti-inflamatório, lavar feridas, contra icterícia, contra 
anemia, colesterol alto, pressão alta, diarreia, disenteria, dores em geral, infecção urinária, contra a cárie, 

tosse, gripe, febre, quebrar pedra de vesícula e rim. Fruto em suco, xarope ou molho contra a anemia, 

diabetes. Látex e óleo contra gastrite, vermes, inflamação em geral, inflamação uterina, gastrite, dores em 
geral, pneumonia, contra o câncer, disenteria, lavar feridas. Raiz em chá, macerada, molho para 

hemorroidas, verme, dor de barriga, disenteria, malária e cólica menstrual. 

 

27 26 

Tecnologia 

Madeira para arco, flecha, canoa, barco, remo, bucha de motor, espeto, vara, j’iral, móveis em geral, armário, 

cadeira, prancheta, tamborete, mesa, banco, cabo de enxada, pá e foice, instrumento musical, ação de sela, 

armadilha para capturar peixes, pilão, esticar couro. Caule para esterco de horta, Fibra para peneira, tipiti, 

jamaxi. Folha para embrulhar pajuaru (alimento indígena à base de mandioca), tinta, para adubo, ariar 
panela, louça, para matar peixe. Látex para colar papel. Fruto para isca, fazer fumaça para espantar maruim 

(tipo de mosquito). 

18 32 
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Tabela 4: Número e percentual de espécies mencionadas por homens e mulheres em cada 

categoria de uso. Letras iguais significam que não houve diferenças significativas no teste de 

Mann Whitney. 

Categorias 

de uso 

Número de espécies Percentual (%) 

Mulheres Homens Mulheres Homens 

Construção 26a 44b 50% 65% 

Artesanato 07a 10a 13% 15% 

Alimentação 23a 29a 44% 43% 

Ração Animal 7a 15b 13% 22% 

Combustível 14ª 17a 27% 25% 

Medicinal 26a 26a 50% 39% 

Tecnologia 18a 32b 3% 47% 

 

O número de espécies citadas por categorias de idade foi de 53 espécies (77%) para a 

categoria < 40 anos, 61 espécies (88%) entre 40 e 60 anos e 59 espécies (85%) para a categoria 

> 60 anos. As espécies mais citadas pelos homens foram caimbé (97%), copaíba e mirixi (ambas 

com 89%), e pelo grupo feminino foram darora (83%) e caimbé (79%).  

Os informantes da comunidade Darora conhecem em média 17 (± 8) espécies vegetais 

úteis, e a categoria etária < 40 anos conhece menos espécies que as outras duas categorias de 

idade (H = 16.13674; p = 0.0003), para ambos os gêneros. Houve diferenças significativas no 

número de espécies entre os gêneros, com os informantes masculinos conhecendo um grande 

número de espécies em relação aos femininos na comunidade (U = 222.5; p = 0.001571). 

Comparando as categorias maiores de 40 anos percebemos uma grande diferença no 

conhecimento de espécies entre os informantes masculinos e femininos, porém estatisticamente 

insignificante (Tabela 5).  

 Quanto ao número de citações por informante, a média foi de 36 (±19) para cada 

espécie. Os informantes masculinos apresentaram maior número de citações do que os 

femininos (U = 257.0; p = 0.008235). Apesar da diferença numérica entre o número de citações 

para os informantes < 40 anos, não houve diferenças significativas entre os gêneros. As 

categorias maiores que 40 anos de idade não apresentaram diferenças significativas entre si, 

entretanto, foi observada uma tendência aos mais velhos conhecerem mais usos para as 

espécies, em ambos os gêneros (Tabela 5).  
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 Uma comparação adicional da riqueza de espécies entre os gêneros, considerando 

cada grupo de idade mostrou que as categorias 40 - 60 e > 60 anos não foram divergentes, o 

que foi mantido no número total da comunidade e os informantes do sexo masculino conhecem 

mais espécies do que as mulheres (Tabela 5). Considerando o número de citações, houve um 

padrão semelhante. O grupo de mulheres mais jovens (< 40) indicou uma menor diversidade de 

citações, e é estatisticamente diferente (p < 0.05) dos dois grupos mais velhos de informantes 

(40 – 60) e (< 60) (Tabela 4). Homens e mulheres apresentaram diferenças significativas no 

número de citações entre < 40 e > 60 anos de idade, onde homens relataram um maior número 

de citações (Tabela 5). 

 

Conhecimento x gênero x idade 

Houve diferenças significativas (p < 0.05) entre os gêneros quanto às medidas 

quantitativas UD e SD (Byg e Balslev 2001). O índice de diversidade do informante (ID) não 

mostrou diferenças do conhecimento entre os gêneros (Tabela 6). Quanto aos resultados obtidos 

por meio das medidas quantitativas ID e SD, podemos observar que parece existir um padrão 

das categorias de idade 40 – 60 e > 60, onde estes não apresentam diferenças entre si e se 

distinguem significativamente da categoria < 40, com p < 0.05. (Tabela 6). A exceção deste fato 

ocorreu nos valores de UD, onde não houve diferenças significativas entre as três categorias de 

idade (Tabela 5), indicando que as espécies apresentam quantitativo de usos semelhantes nas 

categorias de uso indicadas, mas as diferenças ocorrem no número de informantes e diversidade 

de uso além do que o conhecimento sobre as espécies é maior entre as classes de idade mais 

idosas. 
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Tabela 5: Distribuição do conhecimento de uso das espécies lenhosas por gênero e categorias de idade. Letras iguais na mesma coluna indicam 

sem diferenças significantes usando o teste Kruskall-Wallis. * significam diferenças usando o teste Mann-Whitney. X – média; DP – desvio padrão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorias 
de idade 

Número de 

informantes 

Média do número de espécies Média do número de citaçõess 

Mulheres Homens Geral Mulheres Homens Geral 

Mulheres Homens X ± DP X ± DP X ±  DP X ±  DP X ±  DP X ±  DP 

< 40 9 15 9.89 ± 4.99a 14.27 ± 7.87a 12.63 ± 7.14a 18.5 ± 13.1a 27.9 ± 16.8a 24.4 ± 15.9a 

40 - 60 9 16 15.56 ± 4.28b* 23.44 ± 7.26b* 20.60 ± 7.34b 34.8 ± 9.7b* 51.5 ± 18.8b* 45.5 ± 17.8b 

> 60 6 5 15.33 ± 4.93b*     26.20 ± 5.26b* 20.27 ± 7.44b 32.6 ± 10.6b* 53.6 ± 15.4b* 42.1 ± 16.4b 

Total 24 36 13.38 ± 5.28* 20.00 ± 8.69* 17.35 ± 8.15 28.2 ± 13.3* 42 ± 20.9* 36.4 ± 19.3 
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Tabela 6: Medidas quantitativas por gênero e classes de idade dos diferentes aspectos de usos 

calculados para as espécies úteis da Comunidade Darora, Roraima, Brasil. Letras iguais na 

mesma coluna indicam sem diferenças significantes usando teste Kruskall-Wallis (classes de 

idade), e o teste Mann-Whitney (gêneros). X – média; DP – desvio padrão. UDs - Valor de 

diversidade de uso; UEs - Valor de eqüitabilidade de uso; IDs - Valor de diversidade do 

Informante; IEs - Valor de equitabilidade do Informante; SDi - Valor de diversidade de 

espécies; SEi - Valor de equitabilidade de espécies. 

 

Gêneros Classes de idade 

Mulheres Homens < 40 40 - 60 > 60 

X ± DP X ± DP X ± DP X ± DP X ± DP 

UD 
1.29 ± 1.06* 

(0; 3.90) 

1.66 ± 0.76* 

(0; 3.84) 

1.20 ± 0.92a 

(0; 3.28) 

1.24 ± 0.82a 

(0; 3.05) 

1.50 ± 1.02a 

(0; 4.33) 

UE 
0.33 ± 0.27 

(0; 1) 

0.43 ± 0.20 

(0; 1) 

0.36 ± 0.28 

(0; 1) 

0.41 ± 0.27 

(0; 1) 

0.35 ± 0.23 

(0; 1) 

DI 
17.14 ± 12.52* 

(0; 54) 

14.23 ± 11.80* 

(0; 54) 

18.26 ± 13.87a 

(0; 54) 

14.18 ± 11.71b 

(0; 54) 

13.08 ± 9.27b 

(0; 54) 

EI 
0.32 ± 0.23 

(0; 1) 

0.26 ± 0.21 

(0; 1) 

0.33 ± 0.25 

(0; 1) 

0.26 ± 0.21 

(0; 1) 

0.24 ± 0.17 

(0; 1) 

DS 
9.52 ± 6.55* 

(0; 29) 
13.88 ± 9.62* 

(0; 39) 
10.3 ± 8.17a 

(0; 34) 
13.4 ± 9.6b 

(0; 39) 
13.6 ± 8.30b 

(0; 34) 

ES 
0.24 ± 0.17 

(0; 1) 

0.35 ± 0.24 

(0; 1) 

0.26 ± 0.21 

(0; 0.87) 

0.34 ± 0.24 

(0; 1) 

0.34 ± 0.21 

(0; 0.87) 

 

Partes utilizadas da planta 

O caule apresentou o maior número total de citações (1051) e maior percentual entre os 

homens em relação às mulheres, seguido de flores/fruto/semente (451) e casca (344). As 

mulheres apresentaram maior percentual que os homens quanto às flores/fruto/semente, casca, 

folha e óleo/látex. E além do caule, os homens também apresentaram maior percentual quanto 

ao uso da raiz (Tabela 7). O caule foi citado em todas as seis categorias de uso, seguido da folha 

(cinco) e de flor/fruto/semente (quatro). 
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Tabela 7: Partes utilizadas das plantas seguida das categorias de uso e número de citações de 

mulheres e homens na Comunidade Darora. 

Parte da planta 
Categorias de 

uso 

Número de citações Percentual (%) 

Mulheres Homens Mulheres Homens 

Casca 

Artesanato -  1 

28.6 24.0 Medicinal 154 170 

Tecnologia 3 16 

Flor/Fruto/Semente 

Alimentação 128 238 

24.0 20.3 

Artesanato 9 8 

Medicinal 10 4 

Ração animal 9 41 

Tecnologia 1 3 

Folha 

Alimentação 1 - 

11.6 7.2 

Artesanato 13 16 

Construção 15 26 

Medicinal 36 52 

Tecnologia 11 10 

Óleo/Látex Medicinal 21 32 3.2 2.2 

Raiz Medicinal -  21 - 1.5 

Caule 

Alimentação - 2 

37.2 55.9 

Artesanato 2 7 

Combustível 44 74 

Construção 163 601 

Medicinal 3 - 

Tecnologia 31 124 

 

Discussão 

O resultado do percentual de citações de uso das categorias Construção, Medicinal e 

Alimentação foram de maior destaque entre os gêneros, sendo Construção a mais representativa 

entre os homens e Medicinal entre as mulheres. As categorias Combustível e Artesanato 

apresentaram baixos valores, entretanto, a primeira é uma das mais citadas no uso da lenha em 

estudos realizados em ambientes como o Cerrado (Tunhloi et al. 2013) e a Caatinga (Ferraz et 

al. 2006; Lucena et al. 2007), e a segunda configura entre as principais categorias de uso na 

região amazônica (Alarcón e Peixoto, 2008). O uso madeireiro das espécies está entre os mais 

importantes das populações amazônicas, e se apresenta como uma prática muito comum em 

estudos realizados na região (Galeano 2000; Alarcón e Peixoto 2008; Demarchi 2014). Esta 

prática associada aos resultados de número de citações das demais categorias de uso madeireiro 

poderiam indicar um grande impacto local nessas espécies (Luoga et al. 2000). Este estudo, 
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corroborado por Begossi et al. 2002; Taita 2003; Tunhloi et al. 2013; Camou Guerrero et al. 

(2008) relata que os padrões de uso exercidos por homens e mulheres, evidenciam os homens 

como maiores conhecedores de produtos madeireiros e as mulheres com grande interesse 

relacionado ao uso de plantas alimentícias e medicinais. Também, nesta análise, pode-se 

destacar o perfil da comunidade Darora, ao qual são exploradores dos recursos naturais, 

principalmente voltados à construção devido a relativa recente ocupação da área (ca. 75 anos), 

evidenciando que estão em fase de estabelecimento (vide comentários abaixo sobre as 

construções que foram observadas na comunidade durante as visitas), e também a necessidade 

de acesso a remédios, provavelmente relacionados à falta de uma melhor assistência, custo dos 

medicamentos e também por acreditarem na eficiência do remédio caseiro. 

 Por outro lado, a análise comparativa quanto ao número de espécies e citações indicou 

grandes diferenças entre os gêneros, onde os homens são maiores conhecedores que as 

mulheres, e entre as classes de idade, nas quais as categorias mais idosas apresentaram um 

amplo conhecimento em relação às mais jovens, evidenciando padrões encontrados em outros 

estudos (Arévalo-Marín et al. 2015; Almeida et al. 2012; Ladio e Lozada 2009). Nestes estudos, 

tais diferenças são entendidas pelo acúmulo de conhecimento por meio das experiências vividas 

das gerações mais antigas e seus maiores contatos com os recursos vegetais do meio. Assim, 

diferentes idades podem diferenciar níveis e tipos de conhecimento sobre o uso das plantas 

(Phillips e Gentry 1993). Tal comportamento é facilmente percebido e justificado na 

comunidade, uma vez que aumentam o contato dos indígenas mais jovens com o centro urbano 

(Cidade de Boa Vista), seja na busca de emprego como também na complementação 

educacional com o ensino universitário, ocasionando desvalorização do conhecimento 

tradicional e na possível ruptura da transmissão do conhecimento botânico local.  

O maior conhecimento entre os homens em relação às mulheres, e melhor distribuição 

do conhecimento sobre as espécies entre as categorias de uso pode estar relacionado à sua 

posição na comunidade, sendo o homem mais caçador e explorador dos recursos naturais, 

fazendo uso do “meio externo” da casa, restrito principalmente às espécies de uso madeireiro; 

e as mulheres pode ser explicado pelas diferentes atividades que elas executam estarem ligadas 

ao sustento familiar, como alimentação, combustível e medicinal mais restritas a atividade 

voltadas ao sustento familiar, como também observado por Lucena et al. (2007) e Voeks (2007). 

 O fator de diversidade das espécies também pode contribuir para a diferença entre os 

gêneros. A comunidade Darora embora localizada numa região savânica, é circundada por 
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diferentes fitofisionomias como mata ciliar, burtizais e ilhas de mata, que apresentam variadas 

espécies lenhosas e maior diversidade que o ambiente savânico não florestal.  

 Por outro lado, Souto e Ticktin (2012) em uma comunidade na Venezuela, observaram 

que o efeito do gênero sobre o conhecimento depende da idade, onde a mulher mais velha era 

mais conhecedora que a mulher mais jovem, enquanto que entre os homens as diferenças no 

conhecimento não eram tão variáveis.  Dessa forma, a lacuna do conhecimento entre as 

mulheres e homens jovens desaparece quando envelhecem. De certo modo, tal característica é 

observada na Comunidade Darora, uma vez que os grupos de idade maiores de 40 anos 

apresentaram diferenças para os mais novos. Entretanto, mediante aos novos fatores 

socioculturais que chegam à comunidade, os mais jovens poderão não alcançar o mesmo nível 

de conhecimento dos mais idosos atuais. 

 Este padrão também foi registrado em uma savana no sudoeste do Níger por 

Ayantunde et al. (2008), onde observaram um padrão curvilíneo entre o número de espécies 

identificadas e a idade dos informantes, sugerindo que o conhecimento aumenta a partir de uma 

certa idade, e que este conhecimento acumula ao longo do tempo. Este padrão que os mais 

velhos são mais conhecedores que os mais jovens também é observado por Viu et al. (2010) no 

Cerrado brasileiro, Sop et al. (2012) em vegetação semiárida em Burkina Faso. Tal 

comportamento também foi encontrado por Albuquerque et al. (2011) em estudo com os 

indígenas Fulni-Ô no nordeste do Brasil, ao mesmo tempo que os autores também constataram 

que o conhecimento entra em declínio nas idades mais avançadas, como também observado por 

Almeida et al. (2012) na Floresta Atlântica no nordeste do Brasil, aos quais os informantes 

acima de 60 anos apresentaram redução na riqueza de espécies. Entretanto, o mesmo difere ao 

encontrado por Lykke et al. (2004), onde a idade não influenciou no conhecimento local nas 

vilas Fulani em Burkina Faso. 

No entanto, não podemos afirmar que as diferenças de conhecimento entre as classes de 

idade represente uma erosão do conhecimento, pois como também observado por Voeks e 

Leony (2004), os jovens podem ainda estar sendo expostos à cultura e ainda formando o seu 

conhecimento sobre as espécies locais, ou seja, o dinamismo da utilização do recurso pode ter 

modificado essa disponibilidade e o informante mais jovem possui apenas o conhecimento 

botânico das espécies existentes naquele momento. À luz da discussão, podemos exemplificar 

o estudo de Fentahun e Hager (2009) na Etiópia, onde os informantes menores de 30 anos 

tinham maior conhecimento sobre frutos silvestres em relação aos mais velhos, resultado do 

maior envolvimento desta geração com a vegetação natural. No entanto, fatores socioculturais 
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também podem interferir na distribuição do conhecimento local entre as classes de idade (Sop 

et al. 2012). Essa última afirmação pode ser investigada na comunidade Darora, uma vez que 

os indígenas que desenvolvem atividades na comunidade, como agente de saúde, auxiliar de 

serviços gerais e professores tendem a conhecer menos espécies que os que trabalham 

diretamente no campo. 

Partes da planta – sobre-exploração dos recursos 

A casca do caule destaca-se como o recurso mais utilizado localmente, e semelhantes 

aos estudos realizados no ambiente semiárido da vegetação Caatinga no nordeste do Brasil 

(Lucena et al. 2007). Tal situação é defendida por se tratar de um recurso disponível por todo 

ano, diferente das folhas e estruturas reprodutivas, que são estruturas transitórias, uma vez que 

caem no período seco. Desta forma, o uso contínuo do caule para diferentes atividades poderia 

influenciar na estrutura de certas espécies mais preferidas pela população ocasionando numa 

extinção local. Tal afirmativa é confirmada por Cheikhyoussef et al. (2011), que encontraram a 

raiz como a principal parte da planta usada, seguida das folhas e a planta inteira por diferentes 

grupos étnicos numa savana na Namíbia.  

 

No presente estudo, o grande número de citações do uso do caule está intimamente 

ligado à categoria Construção. Essa utilização pode ter sido evidenciada pela prática recente 

nas construções de um alojamento comunitário, uma igreja católica, além da implantação de 

postes para condução de energia elétrica nas casas dos arredores da vila central da comunidade. 

Tais atividades não contaram apenas com a participação dos homens, as mulheres atuaram de 

forma ativa, não apenas no preparo de alimentos como também na confecção da paxiúba, que é 

a ripa produzida a partir do caule do açaí ou buriti.  

O uso de flores/frutos/sementes e cascas do caule estão ligados às categorias 

Alimentação e Medicinal, respectivamente, o que requer um olhar mais atento para estas 

atividades extrativistas de menor impacto e acompanhamento das espécies utilizadas. Tais 

atividades podem caracterizar a pouca idade da comunidade, uma vez que entre os moradores 

de 20 a 40 anos correspondem à terceira e quarta gerações desde sua fundação em 1941, e no 

entanto, tais características de construções atendem as novas demandas como o aumento da 

população e chegada de recursos como energia elétrica. Não foi observado práticas de manejo 

com as espécies lenhosas, por vezes algumas espécies dos ambientes florestais foram 

encontradas nos quintais das residências, como a copaíba, por conta do uso medicinal e por 

fornecer sombra. Mas as espécies preferidas para esta última característica eram as exóticas 
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mangueiras (Mangifera indica), uma vez que a comunidade encontra-se instalada na área não 

florestal da savana (Lavrado).  

 

Conclusão 

Podemos sugerir que os indígenas desta localidade de savana possuem substancial 

conhecimento sobre as espécies lenhosas nativas de sua região. Entretanto, foi possível 

identificar que idade e gênero podem inferir/influenciar sobre o conhecimento da comunidade, 

uma vez que os informantes acima dos 40 anos possuem maior conhecimento que os mais 

jovens, destes, os homens mais idosos foram considerados os maiores conhecedores quanto ao 

número de espécies e citações.  

A diferença do conhecimento entre homens e mulheres também é verificada em relação 

aos usos e partes das plantas utilizadas, onde as categorias Construção e Tecnologia de maior 

interesse dos homens também apresentaram o uso do caule como principal; da mesma forma, 

estruturas reprodutivas, folhas e cascas estiveram ligadas ao maior interesse das mulheres e 

consequentemente à elas atribuídas, uso Medicinal, Alimentação e Artesanato. 

A comunidade parece apresentar uma pressão de uso dos recursos naturais intimamente 

relacionada às relações de divisão de trabalho e organização social refletida nas relações de 

gênero da etnia, e as consequências destas ações num futuro próximo poderia ser investigada 

partir de estudos florísticos da vegetação correlacionado ao conhecimento botânico local poderá 

esclarecer possíveis lacunas para o manejo e conservação das espécies, uma vez que os mais 

idosos podem estar relatando espécies que não são mais tão abundantes e importantes no 

cotidiano da comunidade, evidenciando que pode ter havido uma pressão de uso maior que a 

capacidade do ambiente no passado. 
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Aparência ecológica e conservação dos recursos vegetais lenhosos pelos Makuxis nas 

savanas de Roraima, Amazônia brasileira 

 

Resumo 

A hipótese da aparência ecológica em estudos etnobotânicos está baseada na relação 

oferta/procura entre populações humanas e os recursos de seu meio, com a premissa de que as 

plantas com maior disponibilidade no ambiente (aparentes) seriam as mais reconhecidas por 

sua utilidade dentro de uma determinada cultura. O presente estudo avaliou esta hipótese em 

relação às espécies lenhosas nativas registradas nos ambientes florestal (Buritizal, Mata Ciliar 

e Ilha de Mata) e não florestal (Lavrado). Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 

60 participantes (36 homens e 24 mulheres) de 38 famílias, entre 18 e 84 anos de idade. Também 

foi realizado um levantamento fitossociológico para verificar a disponibilidade de recursos 

lenhosos em oito parcelas (0,25 ha cada), instaladas a diferentes distâncias do centro da 

comunidade. As espécies com os maiores valores de uso (VU) da comunidade em geral foram 

o Mauritia flexuosa, Copaifera pubiflora, Byrsonima crassifolia e B. coccolobifolia. A hipótese 

da aparência ecológica foi corroborada nos ambientes Lavrado e Buritizal. Houve correlação 

positiva entre os parâmetros fitossociológicos e o valor de uso nas categorias Alimentação e 

Combustível no ambiente Lavrado, nas categorias Alimentação, Artesanato e Construção no 

ambiente Buritizal, e as categorias Medicinal e Tecnologia no ambiente Ilha de Mata. 

Palavras-chave: valor de uso, buritizal, mata ciliar, ilha de mata, conservação. 

The ecological apparency hypothesis in ethnobotanical studies is based on the supply /demand 

relationship between human populations and enviromental resources, with the premise that 

plants with higher environmental availability (apparent) would be most recognized for its utility 

within a particular culture. This study evaluated the ecological apparency hypothesis of native 

woody species recorded in the forest and non-forest vegetation types. Semi-structured 

interviews were carried out with 60 participants (36 men and 24 women) from 38 families 

between 18 and 84 years old. A phytosociological survey was made to evaluate woody 

resources availability in eight plots installed with 0.25 ha each, with different distances from 

the community center. The species with highest UV were Mauritia flexuosa, Copaifera 

pubiflora, Byrsonima crassifolia and B. coccolobifolia. Ecological appearance was 

corroborated in Lavrado and Buritizal vegetation types.  Food and Fuel categories were found 

in Lavrado, Food, Crafts and Construction categories were found in Buritizal and Medicinal 

and Technology categories were found in the Forest Island. 
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Keywords: use value, optimal foraging theory, Mauritia palm swamp, alluvial forest, forest 

island. 

 

Introdução 

 

 A hipótese da aparência ecológica foi proposta inicialmente em estudos de herbivoria 

e presumia que as plantas mais visíveis seriam as mais suscetíveis ao ataque de insetos (Feeny 

1976; Rhoades e Cates 1976). Na perspectiva ecológica dos estudos etnobotânicos, a hipótese 

está baseada na relação oferta/procura entre populações humanas e os recursos de seu meio 

(Lucena et al. 2012). Investiga por meio de técnicas etnobotânicas associadas a dados 

ecológicos a premissa de que as plantas com maior disponibilidade no ambiente (aparentes) 

seriam as mais percebidas e reconhecidas por sua utilidade dentro de uma determinada cultura 

(Phillips e Gentry, 1993a, b; Albuquerque e Lucena 2005). 

 A hipótese da aparência ecológica foi testada primeiramente por Phillips e Gentry 

(1993a, b) em Tambopata na Amazônia Peruana, na qual os autores elaboraram uma medida 

quantitativa (valor de uso - VU) que representava a importância relativa das espécies de acordo 

com o número de citações de uso dos entrevistados. Em complemento, os resultados obtidos 

por meio dos parâmetros fitossociológicos (densidade, dominância e frequência) da vegetação 

local indicaram as espécies mais disponíveis no ambiente. Os dados do VU e dos parâmetros 

fitossociológicos foram confrontados, e desta forma, esperava-se que as plantas mais citadas 

fossem as mais disponíveis, corroborando a hipótese. 

 Nos últimos anos, a aplicação da técnica tem permitido reconhecer diferenças entre o 

conhecimento local de homens e mulheres, espécies potencialmente em perigo de extinção 

local, e áreas altamente sobre-exploradas servindo como base para planos de manejo e 

conservação ambiental (Ferraz et al. 2006; Lucena et al. 2007; Albuquerque 2010).  Embora 

tenha apresentado limitações quanto ao emprego do VU e à forma de inventariar a vegetação 

local, a hipótese da aparência ecológica foi confirmada em diferentes ambientes, como a 

Floresta Amazônica (Galeano 2000), áreas de savana na África (Ayantunde et al. 2009), 

florestas secas (Maldonado et al. 2013) e manguezais  (Jiménez-Escobar e Rangel 2012), 

embora tenha sido refutada em outras localidade como, na Caatinga do nordeste brasileiro 

(Lucena et al. 2012), nos andes bolivianos (Brandt et al., 2012) e em florestas tropicais (Torre-

Cuadros e Islebe 2003; Cunha e Albuquerque 2006). 
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Um caso oportuno de se testar esta relação entre a aparência ecológica e exploração dos 

recursos remete às áreas de savana do extremo norte da Amazônia brasileira, onde se encontram 

inúmeras populações indígenas que se relacionam tradicionalmente com o recurso vegetal 

disponível. Esta relação entre ambiente e populações humanas nesta região da Amazônia é 

pobremente estudada, apesar dos recursos naturais estarem sofrendo grande erosão devido ao 

avanço contínuo e em larga escala de lavouras agrícolas, como soja e arroz irrigado (Cordeiro 

2005; Gianluppi e Smirdele 2005) e a introdução de espécies florestais exóticas (Aguiar et al. 

2014). Essa região abriga a Terra Indígena Raposa/Serra do Sol e a Terra Indígena São Marcos, 

caracterizadas por suas grandes extensões territoriais, nas quais são encontradas as etnias 

Makuxi, Wapixana, Ingarikó, Taurepáng, Patamona e Sapará (Pinho et al. 2010). A região 

apresenta um complexo de diferentes fitofisionomias, que vão desde ambientes não-florestais 

(savanas típicas de vegetação aberta) à ambientes florestais (Mata Ciliar, Buritizal e Ilhas de 

Mata) (Barbosa et al. 2007).  

 Sendo assim, o presente estudo avaliou a hipótese da aparência ecológica de espécies 

lenhosas nativas registradas nos ambientes florestal (Buritizal, Mata Ciliar e Ilha de Mata) e 

não florestal (Lavrado) associando a importância ecológica das espécies lenhosas e sua utilidade 

na comunidade Darora situada em uma área de savana da Terra Indígena São Marcos (TISM), 

inferido sobre o conhecimento botânico local.  

 

Material e Métodos 

Área de estudo 

 

 A Terra Indígena São Marcos (TISM) compreende 654.110 ha, e 42 comunidades 

indígenas das etnias Makuxi, Taurepáng e Wapixana. O estudo envolveu um grupo da etnia 

Makuxi, da Comunidade Darora, que vive em uma região conhecida como Baixo São Marcos 

(3º 10'42 "N; 60º 23'34" W). A área de estudo localiza-se a 90 km da capital do Estado (Figura 

1). O clima local é tropical de savana (Aw), de acordo com a classificação de Köppen, com 

temperatura média anual de 27,8 ° C e precipitação média anual de ~1.650 mm. O período mais 

seco ocorre entre os meses de dezembro e março (± 9% precipitação anual), e os meses mais 

chuvosos são entre maio e agosto (± 70% precipitação anual) (Barbosa, 1997).  

 A ocupação do local onde está a Comunidade Darora ocorreu por volta de 1941, 

quando algumas famílias da Comunidade Xumina (Terra Indígena Raposa/Serra do Sol) 

migraram para a região por causa da dificuldade em encontrar áreas para a agricultura. A 
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comunidade tem uma forte aptidão para a agricultura e pecuária, entendida por eles como 

necessária para o alimento e sustento. O extrativismo ainda é usado e está sempre relacionado 

com as necessidades para a construção de casas, cercas e coleta de frutos para o alimento. 

 Existem duas escolas públicas na Comunidade Darora: uma para o ensino infantil, 

mantidos pela Prefeitura de Boa Vista, e uma para o ensino fundamental e médio, mantida pelo 

Governo do Estado. Todos os moradores falam fluentemente o Português, mas a língua Makuxi, 

tronco linguístico Karib, é ensinado na pré-escola. No entanto, a língua nativa é raramente 

falada pelos moradores, com apenas dois professores e um idoso falantes.  

 

Ética e aspectos legais 

 

 Este estudo faz parte do projeto de pesquisa "Uso e conservação dos recursos vegetais 

por comunidades indígenas no norte de Roraima, Amazônia Setentrional", do Programa de Pós-

graduação em Ciências Biológicas (Botânica), do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(PPGBot-INPA) e Universidade Estadual de Roraima (UERR). Ele foi submetido e aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia/Comissão Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP-

INPA/CONEP), com o número de autorização 814.370 - 2014. O estudo foi autorizado pela 

Fundação nacional do Índio (FUNAI), número do processo 08.620.002869/2014-15, e pelo 

Instituto Nacional de Patrimônio histórico e Artístico Natural (IPHAN), número do processo 

01.450.001678/2014-88. 

 

 

 

 

Levantamento etnobotânico 

 

 Para a coleta de dados etnobotânicos, foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

com 60 participantes (36 homens e 24 mulheres) de 38 famílias, entre 18 e 84 anos de idade. 

Todas as famílias da comunidade foram visitadas, e cada morador foi convidado a participar da 

pesquisa. O objetivo da pesquisa foi explicado, e aqueles que concordaram em participar da 

entrevista foi dada uma cópia do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). As 

entrevistas ocorreram entre novembro de 2014 a novembro de 2015. Em primeiro lugar, os 
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entrevistados indicaram locais de coleta das espécies utilizadas em áreas não florestais e 

florestais da savana, e, em seguida, foi utilizada a técnica da lista-livre, ao qual eles citavam as 

espécies que conheciam, como sugerido por Albuquerque et al. (2014). Em um segundo 

momento, as entrevistas semiestruturadas foram realizadas (Albuquerque et al. 2014), com 

perguntas sobre a coleta, formas de uso e partes de plantas utilizadas. As respostas foram 

agrupadas nas categorias Alimentação, Artesanato, Combustível, Construção, Medicinal e 

Tecnologia adaptadas a partir de estudos anteriores (Lins Neto et al. 2008; Lucena et al. 2012). 

 

Levantamento ecológico 

 

 Utilizou-se um levantamento florístico associado com técnicas fitossociológicas para 

verificar a disponibilidade de recursos lenhosos para a Comunidade Indígena Darora. Desta 

forma, oito parcelas (0,25 ha cada) foram instaladas em diferentes distâncias do centro da 

comunidade: quatro na área típica de savana (não florestal) e que neste estudo chamamos 

Lavrado, e outras quatro em três áreas florestais: (i) duas na Mata Ciliar do rio Takutu, (ii) um 

em um Buritizal, localmente designado no igarapé Maracajá e (iii) uma em Ilha de Mata (Figura 

1). 

 A localização de cada parcela foi previamente estabelecida durante as reuniões com 

os residentes, de acordo com o uso e disponibilidade dos recursos florestais comunitários. Cada 

parcela foi dividida em 10 subparcelas de 25 m x 10 m cada um. Nas parcelas do Lavrado (não 

florestal), toda árvore com diâmetro de base ≥ 2 cm foi medida a 2 cm de altura do solo (DSH2 

cm ≥ 2 cm) seguindo metodologia especificada por Barbosa et al. (2005). Nas parcelas florestais, 

foram medidos todos os indivíduos com DAP ≥ 10 cm. Para cada tipo de vegetação (não-

florestal e florestal), parâmetros fitossociológicos foram calculados (Densidade Relativa - DR, 

Dominância Relativa - DoR, Freqüência Relativa - FR e Valor de Importância - VI).  
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Figura 1. Localização da Comunidade Darora – Terra Indígena São Marcos (TISM), Roraima, 

Brazil. Localização das parcelas no ambiente não florestal (Lavrado - C, B, D e G); no ambiente 

florestal (Buritizal – A, Mata Ciliar – E e F, Ilha de Mata – H). 
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Coleta do material botânico 

Amostras das espécies foram coletadas e a identificação taxonômica foi realizada por 

meio de comparações mediante auxílio de parabotânicos, especialistas e bibliografias 

específicas (Ribeiro et al. 1999; Melo e Barbosa 2007; Flores e Rodrigues 2010; Wittmann et 

al. 2010). As amostras foram incorporadas ao acervo do Herbário UFRR da Universidade 

Federal de Roraima, Boa Vista, Roraima. A classificação utilizada seguiu o estabelecido no 

sistema APG IV (2016). 

 

Análise dos dados 

Em cada ambiente, foram calculados o valor de uso total (VU = ∑ Ui/n) de cada espécie, 

e o valor de uso de cada espécie em cada categoria de uso em que esta determinada espécie foi 

indicada (VUc= ∑ VUc/nc). A técnica do valor de uso (VU) foi primeiramente proposta por 

Phillips e Gentry (1993a, b) e adaptada por Rossato et al. (1999), onde:  Ui = número de usos 

mencionado por cada informante para a espécie; n = número total de informantes; VUc = 

número de usos mencionado por cada participante para a espécie em uma determinada categoria 

de uso; nc = número de espécies numa determinada categoria de uso. O valor de uso (VU) 

permite avaliar as espécies mais importantes indicando quais espécies são mais mencionadas 

pelos informantes. Por outro lado, tais medidas expressam apenas o que as pessoas dizem 

conhecer e não o que efetivamente é usado naquele momento (Albuquerque e Lucena 2005; 

Reyes-García et al. 2006). 

 Para testar a hipótese da aparência ecológica foram utilizadas as espécies amostradas 

em ambos levantamentos (etnobotânico e fitossociológico), a qual foi utilizado a correlação de 

Pearson, bem como análises de regressão linear simples entre os parâmetros fitossociológicos 

de cada espécie (densidade relativa, dominância relativa, frequência relativa e valor de 

importância) de acordo com o tipo de ambiente da savana (não florestal ou florestal) e os índices 

etnobotânicos das espécies (valor de uso e valor de uso da categoria).  

Resultados 

Das 52 espécies citadas no levantamento fitossociológico apenas 36 foram consideradas 

úteis, destas, nove espécies registradas nos ambientes não florestais (Lavrado) e 31 espécies 

foram registradas nos ambientes florestais, sendo 10 espécies no Buritizal, 19 na Mata Ciliar e 
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oito na Ilha de Mata (Tabelas 1– 4). Quatro espécies típicas do ambiente Lavrado foram 

registradas entre os ambientes florestais, Curatella americana, registrada em todos os 

ambientes florestais e Bowdichia virgilioides, Byrsonima crassifolia e Himatanthus articulatus 

registradas na Ilha de Mata. Quatro vernáculos foram citados para duas espécies cada. O 

vernáculo mirixi foi designado para as espécies Byrsonima crassifolia e B. coccolobifolia, assim 

como, a goiabinha (Myrcia sp. e Eugenia sp.), envireira (Guatteria sp. e Xylopia aromatica) e 

ucuuba (Virola molissima e V. surinamensis) Neste caso, os cálculos do valor de uso foram 

tabulados para as seis espécies em questão. 

Todas as espécies apresentaram o Valor de Importância (VI) > 1 nos quatro ambientes. 

Ou seja, das espécies citadas pela comunidade todas apresentaram-se ecologicamente 

importantes. As espécies com os maiores valores de VI em todos os ambientes foram Byrsonima 

crassifolia, B. coccolobifolia, Mauritia flexuosa e Etabalia sp. (Tabelas 1– 4). Destas, apenas 

Etabalia sp. não apresentou um alto valor de uso (VU). As espécies com os maiores VU da 

comunidade em geral foram o buriti (Mauritia flexuosa, VU = 3,37), a espécie mais importante; 

seguido pela copaíba (Copaifera pubiflora, VU = 3,23) e pelos mirixis (Byrsonima crassifolia 

e B. coccolobifolia, VU = 2,50).  Copaifera pubiflora apresentou VI = 7,94 na Mata Ciliar e VI 

= 26,71 na Ilha de Mata, apresentando maior destaque no segundo tipo de ambiente. No 

Buritizal, Xylopia aromatica apresentou apenas um indivíduo, assim como Bixa arborea, 

Couepia multiflora, Hydrochorea corymbosa e Myrcia sp. no ambiente Mata Ciliar, e 

ecologicamente consideradas “espécies raras”. 

Entre as categorias de uso (Tabela 5), a categoria Construção apresentou um grande 

número de espécies no Buritizal (52%) e na Mata Ciliar (72%), porém no ambiente Lavrado 

apenas o caimbé (Curatella americana) recebeu citações de uso. A categoria Alimentação foi 

citada nos quatro ambientes (44%), destacando as espécies de mirixi, buriti, jenipapo (Genipa 

americana) e taperebá (Spondias mombin). A categoria Combustível apresentou destaque com 

as espécies de mirixis no ambiente Lavrado e Ilha de Mata (56%). A categoria Medicinal teve 

maior destaque nos ambientes Lavrado e Ilha de Mata (68%), com o caimbé, a copaíba, a sucuba 

(Himatanthus articulatus) as espécies de mirixi. A categoria Tecnologia teve maior destaque 

pelo número de espécies num ambiente, Ilha de Mata (63%), com a copaíba e com a paricarana 

(Bowdichia virgilioides). Mas o maior VU na categoria foi da manga-braba (Andira sp.) e 

caimbé. E a categoria Artesanato apresentou apenas sete espécies (19% do total), e no ambiente 

Lavrado não obteve nenhuma citação (Tabela 5). 
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A copaíba (Copaifera pubiflora) e o mari-mari (Cassia moschata) foram as únicas 

espécies associadas a todas categorias de uso, embora ambas tenham se destacado 

principalmente na categoria Construção. A copaíba também teve grande destaque na categoria 

Medicinal e o mari-mari na categoria Tecnologia. 

 

Tabela 1: Espécies registradas no ambiente Lavrado em ordem decrescente do VU. N – número 

de indivíduos; DR – Densidade relativa; DoR – Dominância Relativa; FR – Frequência relativa, 

VI – Valor de Importância; VU – Valor de uso; UFRR – número de registro no Herbário UFRR. 

 

Tabela 2: Espécies registradas no ambiente Buritizal em ordem decrescente do VU. N – número 

de indivíduos; DR – Densidade relativa; DoR – Dominância Relativa; FR – Frequência relativa, 

VI – Valor de Importância; VU – Valor de uso; UFRR – número de registro no Herbário UFRR. 

Buritizal Espécies Nome comum N DR DoR FR VI VU UFRR 

Mauritia flexuosa L. f. buriti 27 18 37.8 7.14 62.94 3.37 - 

Curatella americana L. caimbé 1 0.67 0.39 1.42 2.48 1.45 8446 

Euterpe precatoria Mart. açaí 17 11.3 3.76 7.14 22.2 0.72 - 

Virola molissima Poepp. ex. 

A. DC. 
ucuuba 11 7.33 2.88 5.71 15.92 0.70 8430 

Virola surinamensis  

(Rol. ex Rottb.) Warb. 
ucuuba 5 3.33 2.83 5.71 11.87 0.70 8635 

Byrsonima sp. mirixi-de-galega 3 2 1.92 1.42 5.34 0.50 8443 

Humiria balsamifera Aubl. miri 6 4 3.64 7.14 14.78 0.43 8429 

Ormosia smithii Rudd. tento 14 9.33 5.88 10 25.21 0.12 8437 

Guatteria sp. envireira 10 6.67 3.82 10 20.49 0.10 8442 

Xylopia aromatica (Lam.) 

Mart. 
envireira 1 0.67 0.26 1.42 2.35 0.10 8449 

Endlicheria sp. louro 14 9.33 6.75 10 26.08 0.02 8432 

 

Lavrado Espécies Nome comum N DR DoR FR VI VU UFRR 

Byrsonima coccolobifolia Kunth. mirixi 163 22.99 23.14 22.73 68.86 2.5 8483 

Byrsonima crassifolia (L.) 

Kunth. 
mirixi 268 37.80 51.06 24.68 113.54 2.5 8482 

Curatella americana L. caimbé 18 2.54 8.97 8.44 19.95 1.45 8446 

Bowdichia virgilioides Kunth. paricarana 19 2.68 4.00 9.09 15.77 1.38 8471 

Himatanthus articulatus (Vahl) 

Wood. 
sucuba 17 2.40 2.07 5.84 10.31 0.91 8487 

Palicourea rigida Kunth. douradão 17 2.40 0.60 7.79 10.79 0.63 8489 

Roupala montana Aubl. congonha 81 11.42 4.78 6.49 22.69 0.61 8484 

Byrsonima verbascifolia (L.) 

DC. 
orelha-de-burro 19 2.68 0.78 8.44 11.9 0.31 8480 

Antonia ovata Pohl. timbó 107 15.09 4.60 6.49 26.18 0.13 8485 
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Tabela 3: Espécies registradas no ambiente Mata Ciliar em ordem decrescente do VU. N – 

número de indivíduos; DR – Densidade relativa; DoR – Dominância Relativa; FR – Frequência 

relativa, VI – Valor de Importância; VU – Valor de uso; UFRR – número de registro no 

Herbário UFRR. 

Mata Ciliar Espécies Nome comum N DR DoR FR VI VU UFRR 

Copaifera pubiflora Benth. copaíba 2 1.98 4.33 1.63 7.94 3.23 8454 

Genipa americana L. jenipapo 10 9.9 3.21 14.75 27.86 1.67 8488 

Curatella americana L. caimbé 7 6.93 3.69 4.91 15.53 1.45 8446 

Spondias mombin taperebá 3 2.97 3.2 3.27 9.44 0.97 - 

Eschweilera sp. macaco-aricuia 3 2.97 1.26 3.27 7.5 0.95 8463 

Andira sp. manga-braba 2 1.98 2.75 3.27 8 0.77 8465 

Cassia moschata Kunth. mari-mari 3 2.97 3.02 3.27 9.26 0.68 8452 

Cassia sp. jurema 16 15.84 3.27 6.55 25.66 0.45 8456 

Eugenia sp. goiabinha 2 1.98 1.29 3.27 6.54 0.35 8464 

Myrcia sp. goiabinha 1 0.99 0.21 1.63 2.83 0.35 8453 

Hydrochorea corymbosa (Rich.) 

Barneby & J.W.Grimes 
vassourinha 1 0.99 1.78 1.63 4.4 0.32 8468 

Vitex schomburgkiana Schauer maria-preta 8 7.92 23.9 9.83 41.65 0.28 8470 

Etabalia sp. mututi 20 19.8 31.07 13.11 63.98 0.12 8459 

Swartzia sp. piritó 3 2.97 1.05 3.27 7.29 0.12 8478 

Couepia multiflora Benth. uixi 1 0.99 1.67 1.63 4.29 0.08 8450 

Ceiba sp. samaúma 2 1.98 0.52 3.27 5.77 0.07 - 

Cynometra bauhinifolia Benth. copaibinha 8 7.92 8.35 4.91 21.18 0.05 8460 

Bixa arborea Huber urucum-brabo 1 0.99 0.21 1.63 2.83 0.02 8467 

 

Tabela 4: Espécies registradas no ambiente Ilha de Mata em ordem decrescente do VU. N – 

número de indivíduos; DR – Densidade relativa; DoR – Dominância Relativa; FR – Frequência 

relativa, VI – Valor de Importância; VU – Valor de uso; UFRR – número de registro no 

Herbário UFRR. 

Ilha de Mata Espécies 
Nome 

comum 
N DR DoR FR VI VU UFRR 

Copaifera pubiflora Benth. copaíba 4 6.06 14.77 5.88 26.71 3.23 8454 

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth. mirixi 1 1.52 0.31 2.94 4.77 2.50 8482 

Genipa americana L. jenipapo 3 4.55 2.33 5.88 12.76 1.67 8488 

Curatella americana L. caimbé 18 27.27 25.78 17.64 70.69 1.45 8446 

Bowdichia virgilioides Kunth. paricarana 4 6.06 3.36 5.88 15.3 1.38 8471 

Himatanthus articulatus (Vahl.) 

Wood. 
sucuba 2 3.03 2.66 5.88 11.57 0.92 8487 

Anadenanthera peregrina (L.) 

Speg. 
angico 4 6.06 3.45 8.82 18.33 0.78 8475 

Eugenia sp. goiabinha 6 9.09 7.25 8.82 25.16 0.35 8464 

 

Tabela 5: Valor uso das categorias de uso das espécies registradas nos ambientes Lavrado, 

Buritizal, Mata Ciliar e Ilha de Mata na Comunidade Darora, Boa Vista, Roraima. 
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Antonia ovata 0 0 0 0 0 0 0.24 

Bowdichia virgilioides 1 0 0 0 0.33 0.44 0.15 

Byrsonima coccolobifolia 0 0 1.46 0 1.67 1.18 0.15 

Byrsonima crassifolia 0 0 1.46 0 1.67 1.18 0.15 

Byrsonima verbascifolia 0 0 0.16 0 0 0.33 0 

Curatella americana 0.06 0 0 0.05 0.07 1.67 0.50 

Himatanthus articulatus 0 0 0 0 0.04 1.31 0.03 

Palicourea rigida 0 0 0 0 0 0.97 0 

Roupala montana 0 0 0.03 0 0.11 0.85 0 

B
u

ri
ti

za
l 

Alchornea sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Amanoa guianensis 0 0 0 0 0 0 0 

Buchenavia capitata 0 0 0 0 0 0 0 

Byrsonima sp. 0.18 0 0.35 0 0.26 0.03 0 

Caryocar microcarpum 0 0 0 0 0 0 0 

Curatella americana 0.06 0 0 0.05 0.07 1.67 0.50 

Endlicheria sp. 0.02 0 0 0 0 0 0 

Euterpe precatoria 0.37 0 0.59 0 0 0.05 0 

Guatteria sp. 0.12 0 0 0 0 0 0 

Hirtella paniculata 0 0 0 0 0 0 0 

Humiria balsamifera 0.53 0 0 0 0 0 0 

Malouetia sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Mauritia flexuosa 1.86 2.33 1.81 0 0.04 0 0.32 

Ormosia smithii 0 0.50 0 0 0.04 0 0 

Tapirira guianensis 0 0 0 0 0 0 0 

Trattinickia rhoifolia 0 0 0 0 0 0 0 

Virola molissima 0.57 0.33 0 0 0 0.03 0.35 

Virola surinamensis 0.57 0.33 0 0 0 0.03 0.35 

Xylopia aromatica 0.12 0 0 0 0 0 0 

M
a

ta
 c

il
ia

r 

Andira sp. 0.29 0 0 0.05 0.07 0.33 0.56 

Bixa arborea 0 0 0 0 0 0 0.03 

Bunchosia sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Cassia moschata 0.35 0.08 0 0.30 0.04 0.08 0.21 

Cassia sp. 0.51 0 0 0 0.04 0 0 

Ceiba sp. 0.02 0 0 0 0 0 0.09 

Copaifera pubiflora 1.31 0.08 0.38 0.38 0.52 2.28 0.26 

Couepia multiflora 0 0 0.11 0 0 0.03 0 

Curatella americana 0.06 0 0 0.05 0.07 1.67 0.50 
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Cynometra bauhinifolia 0.06 0 0 0 0 0 0 

Erythroxylum suberosum 0 0 0 0 0 0 0 

Eschweilera sp. 1.08 0 0 0 0 0 0.06 

Etabalia sp. 0.04 0 0 0 0.19 0 0 

Eugenia sp. 0.33 0 0.11 0 0 0 0 

Genipa americana 0.57 0 1.14 1.14 0.11 0.54 0.18 

Hydrochorea corymbosa 0.25 0 0 0 0.07 0 0.12 

Myrcia sp. 0.33 0 0.11 0 0 0 0 

Rupretchia sp. 0 0 0 0 0 0 0 

Sorocea duckei 0 0 0 0 0 0 0 

Spondias sp. 0.22 0.08 0.92 0 0 0.23 0.15 

Swartzia sp. 0.06 0 0 0.03 0.11 0 0 

Vitex schomburgkiana 0.10 0 0.24 0.24 0.07 0 0.03 

Il
h

a
 d

e 
M

a
ta

 

Anadenanthera peregrina 0.57 0 0 0 0.04 0.23 0.24 

Bowdichia virgilioides 1 0 0 0 0.33 0.44 0.15 

Byrsonima crassifolia 0 0 1.46 0 1.67 1.18 0.15 

Copaifera pubiflora 1.31 0.08 0.38 0.38 0.52 2.28 0.26 

Curatella americana 0.06 0 0 0.05 0.07 1.67 0.50 

Eugenia sp. 0.33 0 0.11 0 0 0 0 

Genipa americana 0.57 0 1.14 1.14 0.11 0.54 0.18 

Godmania aesculifolia 0 0 0 0 0 0 0 

Himatanthus articulatus 0.04 0 0 0 0.04 1.31 0.03 

Machaerium aculeatum 0 0 0 0 0 0 0 

Xylosma benthamii 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Aparência ecológica  

Foi encontrada uma forte correlação do VI com o VU nos ambientes Lavrado (Pearson’s 

r = 0.79, P < 0.01) e Buritizal (r = 0.62, P < 0.05) (Tabela 6). Além disso, também foi observado 

uma forte correlação do VU com a Densidade Relativa (DR) e com a Dominância Relativa 

(DoR) no Lavrado, e de VU com a DoR no Buritizal (Tabela 6). As correlações foram muito 

fracas nos ambientes Mata Ciliar (r = 0.02, p = 0.89) e Ilha de Mata (r= 0.15, p = 0.65), embora 

que no primeiro ambiente, encontramos duas espécies com altos VI (o mututi, Etabalia sp. com 

VI = 63.98 e a maria-preta, Vitex schomburgkiana com VI = 41.65), e no segundo ambiente, o 

caimbé (Curatella americana) com VI = 58.93. 

Tabela 6. Correlação de Pearson entre o Valor de uso e os parâmetros fitossociológicos Valor 

de Importância, Densidade Relativa e Dominância Relativa. 
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Parâmetro 

Fitossociológico 
r P 

L
a
v
ra

d
o

 

VU  

VI 0.79 < 0.01 

DR 0.65 0.05 

DoR 0.81 < 0.01 

FR 0.88 < 0.01 
B

u
ri

ti
za

l 

VU  

VI 0.62 0.004 

DR 0.56 0.01 

DoR 0.76 0.0001 

 

A associação entre o VU e o VI mostrou particularidades de cada tipo de ambiente e 

fortemente relacionado a poucas espécies. No Lavrado, o predomínio dos mirixis (Byrsonima 

crassifolia e B. coccolobifolia) apresentando os maiores VI e VU (Figura 2) foram os 

responsáveis pela elevada correlação entre estes parâmetros. De forma semelhante, no Buritizal, 

o buriti (Mauritia flexuosa) é a espécie que apresenta uma forte correlação entre VI e VU, o que 

eleva a associação entre as variáveis neste ambiente. Já na Mata Ciliar, as espécies com maiores 

VI não apresentaram os maiores VU (Etabalia sp.), e as espécies com maiores VU não 

apresentaram altos valores de VI (Copaifera pubiflora) ocasionando na ausência de correlação 

entre essas variáveis (Figura 2). Para a Ilha de Mata, não foi observada nenhuma associação 

entre as variáveis, assemelhando-se a Mata Ciliar (Figura 2). 
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Figura 2: Correlação do VU e VI nos ambientes Lavrado, Buritizal, Mata Ciliar e Ilha de Mata 

na Comunidade Darora, Boa Vista, Roraima, Brasil. 

Observamos fortes associações entre o ambiente Lavrado com as categorias 

Alimentação e Combustível, no Buritizal com Construção, Artesanato e Alimentação com os 

parâmetros DR, DoR e VI, e na Ilha de Mata entre a categoria Tecnologia e DR, DoR, VI e 

Medicinal com DR (Tabela 7, Figura 3).  

As espécies de mirixi (Byrsonima crassifolia e B. coccolobifolia), destacam-se nas 

categorias de uso (Alimentação e Combustível) em questão, tanto pelo número de indivíduos 

que ambas apresentam na paisagem e consequentemente refletem na DR e DoR, quanto pela 

oferta de recursos, como o fruto para alimento e a lenha para serviços domésticos. Podemos 

destacar que os mirixis também são reconhecidos como recurso medicinal pela comunidade, 

sendo usados no tratamento de diferentes distúrbios.  

Da mesma forma, o buriti (Mauritia flexuosa), no Buritizal, é bastante citada para os 

mais diversos usos, não sendo citada apenas como espécie de uso medicinal pelos participantes 

(Tabela 7, Figura 3). Adicionalmente, estes dados nos fazem perceber a importância do 

ambiente Buritizal (Maracajá) como fonte de recursos madeireiros para construção. Além do 

buriti, a ucuuba (Virola molissima e V. surinamensis), o miri (Humiria balsamifera) e o açaí 

(Euterpe precatoria) também são reconhecidos como espécies utilizadas na construção, 
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especificamente como madeira para caibros, ripas e travessas. E ainda, há a forte relação do 

buriti como recurso para artesanato, na confecção de trajes típicos para danças e na confecção 

de brinquedos a partir do caranã (pecíolo), bem como na alimentação com o consumo do buriti 

e também do açaí, principalmente. 

Na Ilha de Mata, a forte associação da categoria Tecnologia e Medicinal com os 

parâmetros fitossociológicos está relacionada ao caimbé (Curatella americana), principalmente 

utilizado na confecção de bancos e utensílios para caça e pesca, e para o tratamento de doenças, 

e também a copaíba (Copaifera pubiflora), a qual o uso principal é a produção de tábua para 

móveis e por ser uma das espécies medicinais principais da comunidade (Figura 3, Tabela 7).  

 

Figura 3. Correlação do VU das categorias associadas ao VI nos ambientes Lavrado, Buritizal, 

Mata Ciliar e Ilha de Mata na Comunidade Darora, Boa Vista, Roraima, Brasil. 

 

 

 

 

 

Tabela 7. Correlação de Pearson entre as categorias de uso nos ambientes e os parâmetros 

fitossociológicos, Comunidade Darora, Boa Vista, Roraima. 
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Discussão 

 Sessenta e nove por cento das espécies amostradas no levantamento fitossociológico 

foram reconhecidas pelos moradores (36 das 52 espécies),  valor inferior aos 95% registrados 

por Alarcón e Peixoto (2008) em estudo realizado na Comunidade Caicubi, no sul do Estado de 

Roraima, porém, podemos considerá-lo mais próximo aos estudos realizados com diferentes 

etnias indígenas na Amazônia brasileira, como os Kayapó (76,8%), os Tembé (61,3%) e os 

Waimiri-Atroari (79%), além dos Panaré (48,6%) na Venezuela e os Chácobo (78,7%) na 

Bolívia (Prance et al. 1987; Milliken et al. 1992). Em estudo realizado no Cerrado brasileiro, 

Tunholi et al. (2013) registraram que a população local reconheceu 49,3% das espécies 

inventariadas, e Lucena et al. (2007), registraram que 92% das espécies inventariadas eram 

consideradas úteis por duas comunidades rurais na Caatinga. Apesar da Comunidade Darora 

demonstrar uma forte relação com as plantas de seu meio, este percentual de espécies 

 Categoria 

de uso 

Parâmetro 

Fitossociológico 
r P 

 

L
a
v
ra

d
o

 Alimentação 

DR 0.86 0.002 

DoR 0.88 0.001 

FR 0.98 5.98E-07 

VI 0.92 0.0002 

Combustível 

DR 0.86 0.002 

DoR 0.88 0.001 

FR 0.98 9.88E-07 

VI 0.92 0.0003 

B
u

ri
ti

za
l 

Construção 

DR 0.64 0.002 

DoR 0.79 4.0376E-05 

VI 0.70 0.0007 

Artesanato 

DR 0.69 0.0009 

DoR 0.89 2.0404E-07 

VI 0.78 7.1951E-05 

Alimentação 

DR 0.69 0.0009 

DoR 0.85 3.3317E-06 

VI 0.73 0.0003 

Il
h

a
 d

e 
M

a
ta

  

Tecnologia 

DR 0.78 0.004 

DoR 0.79 0.003 

VI 0.83 0.001 

Medicinal DoR 0.62 0.03 
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inventariadas/ úteis pode variar de acordo com as características da vegetação e com a relação 

dos moradores com o seu respectivo ambiente (Ladio et al. 2007; Thomas 2012). 

 

Aparência ecológica 

  Os moradores da comunidade Darora citaram poucos usos para a maioria das espécies 

vegetais e poucas espécies foram muito citadas. Este é um padrão também encontrado em outros 

estudos (Galeano, 2000; Ferraz et al. 2006; Lucena et al. 2007, Lima et al. 2012, Tunholi et al. 

2013). Esse padrão parece referir a ambientes com alta biodiversidade, pois uma vez que a 

riqueza de espécies aumenta, pode ocorrer o aparecimento de espécies raras, pouco conhecidas 

e com menos usos pelas populações locais (Sheil e Salim 2012). Da mesma forma, podemos 

também observar que nos ambientes Lavrado e Buritizal, as espécies de mirixi (Byrsonima 

crassifolia e B. coccolobifolia) e buriti (Mauritia flexuosa), respectivamente, apresentam os 

maiores valores de uso, bem como os maiores valores fitossociológicos, além de uma forte 

associação entre essas variáveis. Deste modo, o presente estudo corrobora a hipótese da 

Aparência Ecológica, onde as pessoas usam as espécies mais aparentes de seu ambiente, e se 

equivale a outros estudos (Torre-Cuadros e Islebe 2003; Lucena et al. 2007; Guèze et al. 2014). 

 Por outro lado, a relação VI e VU não foi positiva no ambiente Mata Ciliar (área 

amostral de 0,5 ha), embora que mututi (Etabalia sp.) e maria-preta (Vitex schomburgkiana), 

mesmo apresentando um dos maiores VI da amostra, não apresentaram VU suficientes para 

corroborar a hipótese. Vale ressaltar que valores ecológicos podem ser tendenciosos devido ao 

tamanho das amostras e ao diâmetro dos indivíduos (Macia 2008), uma vez que ambas as 

espécies apresentaram os valores de DoR próximos de 50% de seus respectivos VI. A Mata 

Ciliar também apresentou espécies endêmicas com apenas um indivíduo e VU muito baixo 

(Bixa arborea, Couepia multiflora, Hydrochorea corymbosa e Myrcia sp.), além de espécies 

com dois ou três indivíduos. Tais espécies apesar de não apresentarem VI ≤ 1, apresentaram 

poucos ou apenas um indivíduo (estas últimas consideradas “espécies raras”), podem ter 

ocasionado na relação negativa de VU/VI (Guèze et al. 2014). Vale ressaltar aqui, a limitação 

do VI, onde o alto valor de uma das variáveis (DR, DoR e FR) em relação às outras pode 

mascarar o significado real de determinada espécie no ambiente. 

A Ilha de Mata com área amostral de 0,25 ha, apresentou apenas oito espécies e 42 

indivíduos úteis. É um tipo de ambiente da savana de Roraima que apresenta um histórico de 
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perturbação, pelas populações locais onde são empregadas atividades agrícolas, extração de 

madeira e pisoteio do sub-bosque pelo gado, e ainda pela ação do fogo que podem influenciar 

na riqueza e diversidade (Lawrance et al. 2000; Santos et al. 2013). Observamos que por 

apresentar valores numéricos distintos entre VU e VI, como o caimbé (Curatella americana) 

que apresentou um alto VI e baixo VU, bem como mirixi e copaíba por apresentarem um alto 

VU e baixo VI não podemos confirmar a hipótese da Aparência neste ambiente. É possível que 

no passado, este foi também um ambiente de uso pelos moradores, mas que pode ter sido 

esquecido por se localizar distante do centro da vila e ter em sua oferta de recursos, espécies 

que estão presentes em ambientes mais próximos aos moradores. 

Este caso nos remete a outro ponto da hipótese da aparência ecológica, que seria a 

causalidade reversa, onde manejo e utilização deste ambiente podem ter influenciado a sua 

importância no passado (Thomas et al. 2009), e a composição florística e a abundância atuais 

podem ser resultantes das modificações ocorridas (Macia 2008; Guèze et al. 2014), pois 

espécies como copaíba (Copaifera pubiflora) e angico (Anadenanthera peregrina) parecem ter 

sido fortemente exploradas e podem ter tido suas disponibilidades diminuídas na comunidade 

ao longo dos anos. Neste sentido, podemos destacar a espécie arbórea que nomeia a 

comunidade, a darora (Leptolobium nitens Vogel), que sofreu uma forte pressão extrativista no 

passado, não foi registrada em nosso levantamento fitossociológico, mas é uma espécie citada 

nas entrevistas pelo seu uso madeireiro e quase sempre indicada primeiramente pelos moradores 

por ser o nome da Comunidade. 

 

Valor de uso das categorias 

No Lavrado, encontramos uma forte correlação entre as categorias Alimentação e 

Combustível com os quatro parâmetros fitossociológicos. A categoria Alimentação, bem como 

a categoria Medicinal, normalmente não confirma a hipótese da aparência ecológica, no caso, 

esta só foi confirmada apenas no estudo realizado por Philips e Gentry (1993). A categoria 

Combustível está bastante relacionada à DoR, como encontrado por Lucena et al. (2007) e 

Ribeiro et al. (2014) na Caatinga, bem como registradas por Thomas et al. (2009) na Bolívia, 

onde 60% das espécies são usadas como combustível. 

O buriti (Mauritia flexuosa) apresenta-se como uma espécie de múltiplos usos e está 

presente no cotidiano dos moradores. As palmeiras estão entre as espécies de mais fácil 
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identificação na Amazônia e na vegetação savânica como registrado em outros estudos (Byg e 

Balslev 2001; Martins et al. 2014). São elementos característicos da paisagem dos lavrados em 

Roraima, indicando algum curso de rio ou igarapé. Assim como outras palmeiras, são 

facilmente vistos, identificados e utilizados. 

 Na Ilha de Mata, observamos uma relação positiva de Tecnologia com os parâmetros 

DoR e VI, e Medicinal com a DoR, evidenciando a seleção das espécies por conta da ocupação 

diamétrica/ área basal dos indivíduos neste ambiente, concordando com Lawrence et al. (2005), 

que sugerem que a aparência ecológica está mais ligada a dominância das espécies. Localmente, 

as atividades madeireiras para a retirada de tábuas para móveis e a utilização das cascas do caule 

para o preparo de medicamentos são bastante comuns na comunidade. 

 

 Foi encontrada uma associação negativa no ambiente Mata Ciliar, que pode ser devido 

ao fato do baixo número de indivíduos das espécies bem como o baixo VU. Esta situação pode 

evidenciar a preferência de uso por outras espécies localizadas no Buritizal, como exemplo, 

uma vez que este ambiente é mais distante, e suas espécies obtiveram uma correlação positiva 

mas não significativa nas categorias Alimentação e Combustível.  

 

Conclusão 

 

Os indígenas da Comunidade Darora possuem grande conhecimento sobre as espécies 

lenhosas de seu meio, como número de espécies citadas e indicações de uso, e desta forma, a 

Aparência ecológica foi corroborada nos ambientes Lavrado e Buritizal, bem como, houve uma 

correlação positiva entre os parâmetros fitossociológicos com o VU das categorias Alimentação 

e Combustível no ambiente Lavrado, das categorias Alimentação, Artesanato e Construção no 

ambiente Buritizal, e das categorias Medicinal e Tecnologia no ambiente Ilha de Mata. 

O estudo também apresentou poucas espécies com muitos usos e muitas espécies com 

poucos usos, padrão muito comum em estudos etnobotânicos. E espécies com muitos usos, mas 

com baixo valor ecológico, o que de certo modo, pode ocasionar em sobre-exploração das 

espécies mais preferidas. E neste seguimento, o ambiente Buritizal também é merecedor de uma 

maior atenção, uma vez que suas espécies são muito usadas para fins madeireiros. 

O estudo da relação disponibilidade local x valor de uso se constitui numa importante 

ferramenta capaz de fornecer informações reais e necessárias das comunidades, como potencial 
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de uso das espécies, possíveis espécies e ambientes que podem estar sofrendo algum risco no 

ambientes, subsidiar estratégias de manejo e conservação dos recursos.  
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Use and traditional knowledge of Byrsonima crassifolia and B. coccolobifolia 

(Malpighiaceae) in a Makuxi community of the Roraima savanna, northern Brazil 

Abstract 

Byrsonima crassifolia and B. coccolobifolia, popularly known as mirixis, muricis, mantecos or 

nances, are common fruit species in Amazonian savannas. Their fruits are used in the 

preparation of juices and other beverages, while other parts of the plants are used for different 

purposes in some indigenous communities. The aim of the present ethnobotanical study was to 

investigate the knowledge and traditional uses of mirixis in an indigenous community (Darora), 

Makuxi ethnicity, in the São Marcos Indigenous Land, state of Roraima, northern Brazil. We 

analyzed the knowledge of these species among the community’s residents, considering their 

gender and the age. A survey was carried out by means of semi-structured interviews with 60 

respondents (36 men and 24 women), between 18 and 84 years of age. Data from the interviews 

were compared between genders and two age groups (< 40 and ≥ 40 years of age). 

Ethnobotanical indexes (Informant diversity value; Informant equability value) were calculated, 

and there were no significant differences in the diversity of uses between genders (U = 

283.0000, p > 0.05) and age groups (U = 359.5000, p > 0.05), indicating that the knowledge of 

the species is evenly distributed among residents. It can be concluded that both species are used 

for different purposes in the food, fuelwood and medicinal categories in the Darora Community, 

and that this knowledge is widely shared among adult men and women of all ages.  

Keywords: Fuel-use, food, medicinal plants, plant conservation, northern Brazilian Amazon. 

 

Introduction 

Mirixis, muricis or mantecos (nances, in English) are fruit species of the Malpighiaceae 

family, which are commonly found in the natural savanna regions of Amazonia (Benezar and 

Pessoni 2006). In the state of Roraima, northern Brazil, their fruits are popularly used in the 

preparation of juices and other beverages, especially those of the species Byrsonima crassifolia 

(L.) Kunth and B. coccolobifolia Kunth. Local indigenous communities use the timber for 

fuelwood, food and medicines. Regionally, the species are often found together (Barbosa et al. 

2014; Neves et al. 2015). However, B. crassifolia is generally more abundant (Barbosa et al. 

2005), but presents smaller fruits whith aroma of pulp and seeds that can be described as fruity, 

sweet, floral, pungent and similar to rancid cheese odor, according to different chemical 
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components (Rezende and Fraga 2008). According to Pott and Pott (1994), abundance and fruit 

size differ between the two species, allowing their easy identification.  

 Northeastern Roraima comprises the largest area of natural savanna in Brazilian 

Amazonia locally known as ´lavrado´, ´campos do rio Branco´ or ´campos de Roraima´, 

covering approximately 43.000 km2 in area (Barbosa and Campos 2011). Roraima’s savanna is 

part of the Rio Branco-Rupununi vegetation complex, which extends from Venezuela to the 

Republic of Guyana (Barbosa and Fearnside 2005), forming a large mosaic of non-forest 

ecosystems (open vegetation with low tree density) and forest (island forests, gallery forests 

and buritizais), with  dominance of open vegetation areas (Barbosa et al. 2007). 

  Several indigenous lands are found within this huge area of open vegetation, including 

the Raposa/Serra do Sol Indigenous Land and the São Marcos Indigenous Land. The open 

savanna areas are important sources of plant products for native peoples, with the two sympatric 

Byrsonima species  traditionally used by many indigenous communities (Perez 2010). 

 The two Byrsonima species have been consistently reported in phytosociological 

studies from in the Roraima savanna. The density of these species varies depending on the 

vegetation type, but most often  B. crassifolia presents greater numbers of individuals in relation 

to B. coccolobifolia (Miranda and Absy 2000; Miranda et al. 2002; Barbosa et al. 2005). Despite 

the common presence of these species in the open vegetation area there are no studies describing 

the use and traditional knowledge by local indigenous communities (Guéze et al. 2015). The 

lack of ethnobotanical studies reduces the possibility of developing clear and effective 

conservation strategies for these important species at the level of local indigenous communities.  

 This fact is directly related to two factors: (i) Roraima savannas have been intensively 

modified with monocultures and afforestation of exotic species (Aguiar Jr et al. 2014.) and (ii) 

the displacement of most of the young people in search of employment and facilities in nearby 

urban centers (Heck et al. 2005). Both factors change the local social relationships, with direct 

influence on community structure. As the plant use preferences are conditioned by gender and 

different age groups, and these preferences are generally associated with the division of labor 

in the community (Voeks 2007; Camou-Guerrero et al. 2008; Almeida et al. 2012), these new 

relations of population and age structure may cause an erosion of traditional knowledge that is 

difficult to reverse. 

In this context, studies on the population structure and ethnobotany of plant species used 

by people in the indigenous communities are important and necessary because they can 

potentially be used as tools for management and conservation strategies. The current 
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ethnobotanical study aimed to investigate the indigenous knowledge and the traditional uses of 

B. crassifolia and B. coccolobifolia in a community of the northern Amazonian savanna region. 

We analyzed the knowledge of these species among the community’s residents, considering the 

gender and the age of the subjects.  

Materials and Methods 

São Marcos Indigenous Land (TISM) comprises 654.110 ha, and 42 indigenous 

communities of the Makuxi, Taurepáng and Wapixana ethnicities. The current study involved 

a group of the Makuxi ethnicity, of the Darora Community, who live in a region known as Baixo 

São Marcos (3º 10’42” N; 60º 23’34” W). The study area is 90 km from the state capital (Figure 

1). The local climate is tropical savanna (Aw), according to the Köppen classification, with 

average annual temperature of 27.8 °C, and average annual rainfall of ~1.650 mm. The driest 

period occurs between the months of December and March (± 9 % annual rainfall), and the 

wettest months are between May and August (± 70 % annual rainfall) (Barbosa 1997). 

 The occupation of Darora Community occurred around 1941, when some families 

from the Xumina Community (Raposa/Serra do Sol Indigenous Land) migrated to the region 

because of the difficulty in finding areas for agriculture. The community has a strong aptitude 

for agriculture and animal husbandry, understood by them as necessary for food and sustenance, 

as this activity is directed to local markets. Extractivism is still used and is always related to the 

needs for building houses, fences and gathering fruit for food. 

 

There is also a small building where medical and dental care is systematically offered 

to residents by government agencies. According to this service station data, there are 40 families 

and 184 inhabitants, whith 50 men and 43 women over 18 years old. Five men and six women 

are over 60 years old. Residents cited a total of nine men and 12 women, but they were not 

found, because many of them move from the community to the city of Boa Vista searching for 

employment and further education. Only seven residents were not included in the survey 

because they are Makuxi from the Republic of Guyana, recently settled in the community. Only 

one woman declined to participate. 

 There are two public schools in the Darora Community: one for pre-school, 

maintained by the Boa Vista City Hall, and one for elementary school and high school, 

maintained by the State Government. All residents speak Portuguese fluently. The Makuxi 
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language, from the Karib linguistic trunk, is taught in pre-school, but is rarely spoken by the 

residents, with only two teachers and one elderly speakers.  

 

Figure 1 

 

Ethics and legal aspects 

This study is part of the research project “Use and conservation of plant resources by 

indigenous communities in northern Roraima”, of the graduate program in Biological Sciences 

(Botany), of the National Institute of Amazonian Research and Roraima State University. It was 

submitted to and approved by the Ethics Committee for Human Research of the National 

Institute of Amazonian Research/ National Commission of Ethics in Research with Humans 

(CEP-INPA/CONEP) (permit # 814.370 – 2014). The study was authorized by the National 

Foundation for Indigenous People (FUNAI) (process # 08620.002869/2014–15), and by the 

National Institute for Historical and Artistic Heritage (IPHAN) (process # 01450.001678/2014-

88). 

Ethnobotanical Survey 

 For the collection of ethnobotanical data, semi-structured interviews were carried out 

with 60 respondents (36 men and 24 women) of 38 families, between 18 and 84 years of age. 

All households in the community were visited, and each resident was invited to participate in 

the survey. The purpose of the research was explained, and those who agreed to participate in 

the interview were given an Informed Consent (TCLE) form to be signed.  

 The interviews took place from November 2014 to November 2015. At first, the 

respondents indicated collection sites of used species in non-forest areas of savanna, and then 

we used the free list technique on the species they knew in this environment type, as suggested 

by Albuquerque et al. (2014). The mirixis obtained one of the highest citations. In a second 

phase, semi-structured interviews were conducted (Albuquerque et al. 2014), with questions 

about the collection, forms of use and plant parts used. Responses were grouped into categories 

Food, Medicinal, Fuel and Handicraft, adapted from previous studies (Lins Neto et al. 2008; 

Lucena et al. 2012). 

 Botanical material was collected and identified, with the aid of parataxonomists and 

group-specific experts, and local floras and guides (Melo and Barbosa 2007; Flores and 

Rodrigues 2010). Samples were incorporated into the herbarium of the Federal University of 
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Roraima (UFRR), with the numbers 8482 (Byrsonima crassifolia) and 8483 (B. coccolobifolia). 

Classification followed the Angiosperm Phylogeny Group IV (APG IV 2016). 

 

Results  

Use and Local knowledge 

 Byrsonima crassifolia and B. coccolobifolia are known locally by indigenous people as 

mirixi vermelho (red mirixi) and mirixi branco (white mirixi), respectively. However, during 

the interviews, only five respondents specified the distinction. The respondents affirmed that 

mirixi, mirixi vermelho and mirixi branco had the same uses. Those respondents also reported 

that the difference between the two types of mirixis is based on flower color (B. crassifolia is 

yellow, while B. coccolobifolia is white) (Figure 2), and shape of the leaves (B. coccolobifolia 

presents "rounder" leaves, and B. crassifolia presents darker red colored timber when compared 

with B. coccolobifolia). 

Figure 2 

 The species are widely known to the indigenous community Darora, since 58 respondents 

(38 men and 20 women) confirmed having knowledge of at least one use for the two species 

(Figure 3). Although we recorded differences between the IEV values for men and women, and 

between IDV and IEV values for men and women ≥ 40 years of age, there were no significant 

differences in the diversity of uses (IDV and IEV) (gender, U = 283.0000, p > 0.05; age, U = 

359.5000, p > 0.05), indicating that the knowledge of the use of the species is equally distributed 

between the groups (Table 1). 

Figure 3 

Table 1 

 Respondents indicated 11 different uses for mirixi, including: food, medicine, fuel and 

handicraft (Table 2). Six respondents (10.3 %) described the use of mirixi bark for leather 

tanning and dyeing fibers of buriti palm (Mauritia flexuosa L.) for artisanal purposes.  This low 

number reflects the fact that the activity of leather tanning is no longer used, while the practice 

of dyeing buriti fibers is restricted to a few artisans in the community. 

 The use of B. crassifolia and B. coccolobifolia as food was cited by 53 respondents (88.3 

%). Of these, in natura consumption of fruits (21 % citations), and preparation of mirixi wine 
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or fruit juice (79 % citations) were the most commonly given responses, showing that the 

community has extensive knowledge of the use of the species as food.  

 The use in the medicinal category was cited by 41 respondents (68.3 %), and bark soaked 

in water (88 % of citations) and the inner bark (12 % citations) were the most cited uses. The 

use of tea made from the bark and water for digestive system disorders (diarrhea and dysentery) 

comprised 61 % citations. The use for general healing, and for anti-inflammatory purposes for 

uterine and kidney inflammation was also cited.  

 The use of both species as fuel was reported by 81.7 % respondents, with 96 % as fuelwood 

and 4 % as charcoal. The use of mirixis as fuelwood for the production of cassava flour is a 

very common practice observed in the field, together with copal wood (Copaifera pubiflora 

Benth.). 

Discussion 

 Juice and in natura consumption of Byrsonima crassifolia and B. coccolobifolia fruits 

was very common in the Darora Community. Similarly the fruit consumption of both species is 

very common in the savanna region, including indigenous and non-indigenous people (Melo 

and Barbosa 2007; Barbosa et al. 2005). This consumption is based on the fact that the taste 

and the aroma (flavour) are quite characteristic, and fruits can be used in their pure form or in 

a variety of products as juice, ice cream, candy and liqueurs (Benezar and Pessoni 2006).  

 Darora Community regularly uses the two Byrsonima species as medicinal products, for 

digestive disorders, such as diarrhea and dysentery. This finding is accordance with an extensive 

scientific documentation about the medicinal use of Byrsonima spp., including anti-

inflammatory, antimicrobial and antioxidant activities (Sannomiya et al. 2005; Michelin et al. 

2008; Sousa et al. 2014). Some specific examples the molluscidal action of Byrsonima 

coccolobifolia against Biomphalaria glabrata, and its effective bactericidal action against 

Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, and Escherichia coli (Alves 

et al. 2000; Pereira 2011). For B. crassifolia, methanol extract from leaves showed strong 

giardicidal activity (Amaral et al. 2006), while ethyl acetate extract from roots proved to be 

effective against Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, Shigella 

flexneri, Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Micrococcus luteus and Streptococcus 

pneumoniae (Martinez-Vazquez et al. 1999). 
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 The use of the two species as a source of energy for cooking is one of the major observed 

uses in the Darora Community because there are few homes that use bottled gas for this purpose. 

This result agrees the study of Monteiro et al. (2006), who describe that the plants used as a 

source of energy for cooking food are also quite commonly in arid and semi-arid areas, 

especially where bottled gas is costly or difficult to be obtained regularly. In addition to the use 

of B. coccolobifolia as fuelwood and charcoal, the species is also used as forage during animal 

feed shortage periods, as an ornamental plant, and as timber for furniture (Pott and Pott 1994). 

  Our results indicate that the, knowledge about mirixis is evenly distributed among 

gender and age groups in the Darora community. Similarly, the knowledge about the tree 

species, Stryphnodendron rotundifolium Martius, showed no differences between gender and 

age groups in a community of Brazilian Savanna (Feitosa et al. 2014). Voeks (2007) pointed 

out that, in arid environments, knowledge of men and women is related to daily activities, with 

women the traditional holders of medicinal and food species knowledge, while men are 

responsible for timber use knowledge (Silva et al. 2011; Monteiro et al. 2006). Knowledge 

about the food species Spondias tuberosa Arruda was evenly distributed between men and 

women, despite gender differentiation in daily activities (Lins Neto et al. 2010). 

 Studies that indicate better knowledge on plant use among elder than younger people 

are common (Monteiro et al. 2006). For example, Hanazaki et al. (2000) carried out a study in 

two Caiçara communities in the Atlantic Forest, noting that older people were more acquainted 

with craft and medicinal use of plants. Our study, also showed no differences between age 

categories, albeit a slight tendency for wider knowledge about Byrsonima among older men 

(55-70 years) and women (45-60 years) as compared to young and elderly inhabitants (see 

Figure 3). This suggests that knowledge about plant species diminishes after a certain age, as 

observed by Albuquerque et al. (2011) with Fulni-ô indigenous people in Northeastern Brazil 

and Ayantunde et al. (2008) with ethnic groups in Southwestern Niger.  

 

Conclusion 

 Byrsonima crassifolia and B. coccolobifolia are used for different purposes in the 

food, fuel and medicinal categories in the indigenous Darora Community. The knowledge of 

the indigenous people in Darora is evenly distributed among gender and age groups.  
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Figure 1. Location of the Darora Indigenous Community – São Marcos Indigenous Land 

(TISM), Roraima, Brazil. 

 

 

Figure 2. (A) – Inflorescence of Byrsonima crassifolia; (B) - Inflorescence of B. coccolobifolia. 

Scale bar: A-B: 1 cm. 

 

 

 



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Number of uses for the mirixis (Byrsonima crassifolia and B. coccolobifolia) by 

respondents (Men and Women)’ age (years) from the Darora Indigenous Community, São 

Marcos Indigenous Land (TISM), Roraima, Brazil.  
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Table 1. Measurements of knowledge regarding the mirixis (Byrsonima crassifolia and B. 

coccolobifolia) in the community of Darora, Boa Vista, Roraima, Brazil. IDV – Informant 

Diversity Value, IEV – Informant Equability Value. 

Variables Values 

Total respondents 58 

Number of use citations 172 

Types of use 11 

Measures 

Average and 

standard deviation 

(X ± SD) 

Total IDV 0.271±0.088 

Total IDV Women 0.277±0.075 

IDV Women (< 40 years of age) 0.247±0.069 

IDV Women (≥ 40 years of age) 0.294±0.076 

Total IDV Men 0.268±0.096 

IDV Men (< 40 years of age) 0.252±0.099 

IDV Men (≥ 40 years of age) 0.277±0.095 

  

Total IEV 0.593±0.195 

Total IEV Women 0.610±0.165 

IEV Women (< 40 years of age) 0.543±0.110 

IEV Women (≥ 40 years of age) 0.646±0.166 

Total IEV Men 0.584±0.210 

IEV Men (< 40 years of age) 0.543±0.214 

IEV Men (≥ 40 years of age) 0.608±0.208 
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Table 2. Use categories and parts of the plant used. Community of Darora, Boa Vista, Roraima, 

Brazil.  Number of respondents: 58 (38 men and 20 women). Age category < 40: seven women 

and 14 men; ≥ 40: 13 women and 24 men. 

 

Use 

categories 
Uses 

Part of 

plant 

Number 

of 

citations 

Number of citations/ 

gender and age 

categories 

Women Men 

< 40 ≥ 40 < 40 ≥ 40 

Medicinal 

Diarrhea Bark 26 

6 12 8 28 

 Inner bark 3 

Cuts Bark 11 

 Inner bark 2 

General 

inflammation 
Bark 7 

Sore throat 

Utero inflammation 

Kidneys 

Inner bark 

Bark 

Bark 

Bark 

1 

2 

1 

1 

Food 

In natura 

comsumption 
Fruit 15 

8 15 17 20 

Juice Fruit 45 

Fuel 
Fuelwood Stem 49 

4 14 12 22 
Charcoal Stem 3 

Handicraft Tincture Bark 6 1 1 1 3 
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Resumo 

Byrsonima crassifolia e B. coccolobifolia, popularmente conhecida como mirixis, muricis, 

mantecos ou nances, são espécies de frutíferas comuns que ocorrem nas savanas amazônicas. 

Os seus frutos são utilizados na preparação de sucos e outras bebidas, enquanto outras partes 

das plantas são utilizadas para diferentes fins em algumas comunidades indígenas. O objetivo 

do presente estudo etnobotânico foi investigar o conhecimento e usos tradicionais dos mirixis 

na Comunidade Indígena Darora da etnia Makuxi, na Terra Indígena São Marcos, no estado de 

Roraima. Este trabalho analisou o conhecimento dessas espécies entre os moradores da 

comunidade, considerando o gênero e a idade destas pessoas. A pesquisa foi realizada por meio 

de entrevistas semi-estruturadas com 60 participantes (36 homens e 24 mulheres), entre 18 e 84 

anos de idade. Os dados das entrevistas foram comparados entre gêneros e dois grupos de idade 

(< 40 anos de idade e ≥ 40 anos de idade). Índices etnobotânicos (Valor de diversidade do 

informante; Valor de equabilidade do informante) foram calculados, e não houve diferenças 

significativas na diversidade de usos entre os gêneros (U = 283,0000, p > 0,05) e grupos de 

idade (U = 359,5000, p > 0,05), indicando que o conhecimento das espécies é uniformemente 

distribuído entre os moradores. Pode-se concluir que ambas as espécies são usadas com 

finalidades nas categorias alimentícia, combustível e medicinal na Comunidade Darora, e o 

conhecimento é amplamente compartilhado entre homens e mulheres independentemente da 

faixa etária. 

 

RETORNO À COMUNIDADE 

 

As atividades de retorno à Comunidade Darora foram previamente combinadas com os moradores e 

registradas no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO B). Durante a realização do 

estudo outras atividades foram combinadas com a Comunidade, uma vez que os moradores nos pediram 

algumas palestras específicas, como a palestra sobre o Exame Nacional do Ensino Médio e vestibulares 

nas universidades públicas e a oficina de produção de etnomapas (ANEXO C e D). Outras atividades 

também foram realizadas, como a oficina de Literatura de Cordel no ensino de Ciências e outras ainda 

serão após a defesa da Tese, como a entrega do relatório e do catálogo simples das espécies úteis (ver 

TCLE, ANEXO B). 

Dos resultados da pesquisa foi possível produzir um cordel sobre as espécies indicadas pela 

comunidade (abaixo). Este material já foi repassado às duas escolas da comunidade, junto com outros 

50 títulos da Literatura de Cordel do Nordeste brasileiro. Dias depois da oficina, em uma nova ida à 

comunidade, recebemos a notícia que os cordéis já teriam disso trabalhado com os estudantes nas 

escolas.
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Literatura de Cordel: 

 

AS ÁRVORES DA COMUNIDADE INDÍGENA DARORA 

 

 

Ao sul da Terra São Marcos 

Uma tribo Makuxi 

Às margens do Takutu 
Resolveu viver ali 

E trago nesta memória  

Um pouco desta história 
Da gente que conheci. 

 

Pois foi nos anos 40 

Que esta vila nasceu 
Quando algumas famílias 

Saíram do lugar seu 

Em busca de novas terras 
Bem depois daquelas serras 

O destino sucedeu. 

 
E saíram do Xumina 

À nova localidade 

Ano 41 

Nasceu a comunidade 
Uma grande aventura 

Para ter agricultura 

Era a prioridade. 
 

E de fato Seu Augusto 

Foi primeiro habitante 
E deu nome ao lugar 

Num fato interessante 

A ele foi sugerido 

O que tem de ocorrido 
E pensou por um instante. 

 

Pediram pra escolher 
Uma árvore do mato 

Podia ser manga-braba 

Que era grande de fato 

Mas darora preferiu 
E no norte do Brasil 

A registrou no contrato. 

E a maloca cresceu 
Com o povo que chegou 

Assim botaram lavoura 

E este rumo tomou 
Mandioca pra farinha 

Um peixe grande na linha 

Ou um bicho que caçou. 

 
Roça à beira do rio 

Gado pasta no lavrado 

São fontes de alimento 

Aqui evidenciado 
Cocheira foi necessária 

Fazenda comunitária 

No Teiú tá bem guardado. 
 

Mas também tem melancia 

Que dá conta do recado 

Cultiva em grandes roças 
Nesse solo do lavrado 

E também perto do rio 

Tem roçado que dá mil 
Que vai pra todo Estado. 

 

E em todo território 
Da beira do Takutu 

Até o Aruanã 

Ou nos limites do sul 

Norte até o Timbó 
Bem depois do igapó 

Mais distante do Teiú. 

 
Mas quero falar das árvores 

Que conheci no local 

Da beira do rio ao teso 
Lavrado, Buritizal 

Falarei da diplomata 

Que é a Ilha de Mata 

Com flora regional. 
 

Começando no Lavrado 

Vi um mar de mirixis 
Três grandes e um pequeno 

Coisa que eu nunca vi 

Do vermelho tem demais 

Branco não fica atrás 
Sobre isso nunca li. 

 

O branco e o vermelho 
São bastante parecidos 

Têm a mesma serventia 

E são muito conhecidos 
Pra lenha, carvão e vinho 

Tem o fruto azedinho 

Não te deixa esquecido. 

E o orelha-de-burro 
Que é bem pequenininho 
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De longe lembra alface 

Do fruto também faz vinho 
Tem mirixi de galega 

Que na hora não pelega 

E faz cerca rapidinho. 
 

Agora vem caimbé 

Que é visto todo dia 

Ele serve pra pintar 
E para disenteria 

Ferida, inflamação 

Diabetes e pilão 
Até panela aria. 

 

Falou em dor de barriga 

Qualquer uma delas serve 
Porém melhor do que essa 

Não tem um chá que reserve 

Pois a casca da congonha 
É mais forte que peçonha 

Que até a tripa ferve. 

 
Continuo com remédio 

Lembro de inflamação 

E a mistura correta 

Que se faz com douradão 
Mais erva de passarinho 

Passa tudo rapidinho 

Sara junto coração. 
 

Mais uma medicinal 

Que resolve de primeira 
Com seu leite vem a cura 

Na ferida é certeira 

Disenteria, gastrite 

Úlcera, apendicite 
Só pode ser sucubeira. 

 

Uma boa de madeira 
Que a gente não se engana 

É forte que nem concreto 

Faz cerca, casa, cabana 

Curte couro e é lenha 
Faz remédio sem resenha 

É a tal paricarana. 

 
Pra fechar com as do campo 

Falta essa planta só 

Sua folha faz o sumo 
E traz peixe sem dar nó 

Joga o sumo no rio 

Peixe bóia tudo frio 

Com o poder do timbó. 
Essas foram as mais presentes 

No ambiente aberto 

Eu sei que existem outras 
E você está bem certo 

Mas vamos às florestais 

Que delas têm muito mais 
Chegue um pouco mais perto. 

 

A que dá nome à Vila 

Logo chama atenção 
Está presente nas casas 

Sustentando construção 

Darora é muito forte 
Dura e de grande porte 

Preferida do rincão. 

 

Também para construção 
Nós podemos encontrar 

Na estaca copaíba 

E jurema pra cercar 
Na palha tem buriti 

Paxiúba: açaí 

E até taperebá. 
 

Tem também arapari 

Da tábua faz a parede 

E macaco-aricuia 
Que nele arma a rede 

A forte jacareúba 

Angico e ucuuba 
Na sombra mato a sede. 

 

Jenipapo faz remédio 
Lenha, poste e comida 

Dois tipos de envireira 

Piritó também valida 

Samaúma é maior 
Urucum é bem menor 

Araçá ninguém duvida. 

 
Eu vi no Maracajá 

Muita planta de primeira 

Vi o tento na entrada 

E depois a formigueira 
Conheci o tauari 

Entre tanto buriti 

Mais louro e castanheira. 
 

E lá na beira do rio 

Tinha muito mututi 
Pau-d’arco e manga-braba 

Graviola-jabuti 

E também copaibinha 

Bem como a vassourinha 
Pro gado, mari-mari. 
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Vi uma farinha-seca 
E na água caçari 

Vi um coração-de-nego 

E um tal de jaraí 
Jenipapo pra pintar 

Mororó pra cultivar 

Bacatirana, miri. 

 
Embaúba, jacitara 

Jauarí e marajá 

Lacre e ingarana  
Do mato, maracujá 

Vi também mandacaru 

E um tal caraoaçu 

Mas não vi o marupá. 
 

Fui no açude do tigre 

Perto tinha um pedral 
E uma ilha de mata 

Por de trás do arbustal 

Muito angico cortado 
Com muito pouco sobrado 

Esse foi o meu aval. 

 

Mas vi a maria-preta 
Com sua flor bem roxinha 

O esporão-de-galo 

Uixi e goiabinha 

E também chapéu-de-sol 
Madeira branca no rol 

Era tudo que se tinha. 

 
Aqui deixei registrado 

Muito pouco do que vi 

Na maloca da Darora 

Das plantas que conheci 
Espaço ficou pequeno 

Mas ainda tem terreno 

Ou será que esqueci? 
 

 

Boa Vista do Rio Branco,  

13 de fevereiro de 2016 
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Síntese Geral 

 O presente estudo apresenta quatro capítulos com a meta de compreender a relação 

dos moradores da Comunidade indígena Darora com os recursos vegetais lenhosos em quatro 

ambientes na savana de Roraima. Desta forma, o primeiro capítulo inventariou as espécies 

lenhosas presentes nos ambientes não florestal (Lavrado) e florestais (Buritizal, Mata Ciliar e 

Ilha de Mata) com o intuito de verificar a disponibilidade destes recursos para a comunidade 

indígena, associado ao inventário foi realizada uma observação preliminar na Comunidade, 

onde percebeu-se a utilização de muitas espécies, principalmente pela extração do caule para 

fins madeireiros. Podemos concluir que existe uma ampla disponibilidade de recursos lenhosos 

para uso da comunidade, especialmente em áreas florestais. No entanto, os parâmetros 

fitossociológicos revelaram que pode haver problemas na estrutura da vegetação devido ao uso 

intensivo de espécies lenhosas, exigindo a implementação da abordagem ambiental específica 

associada a estudos etnobotânicos sobre uso e conservação desses recursos. 

No segundo e terceiro capítulos são investigados a possível influência que os gêneros e 

classes etárias podem ter no conhecimento e uso dos recursos vegetais, e a análise da Hipótese da 

Aparência Ecológica, respectivamente. Em ambos os capítulos foram utilizados índices etnobotânicos 

com a finalidade de medir o conhecimento botânico da comunidade. No capítulo 2, podemos concluir 

que os indígenas possuem substancial conhecimento sobre as espécies lenhosas de sua região. 

Entretanto, foi possível identificar que idade e gênero podem influenciar sobre o conhecimento 

da comunidade, uma vez que os informantes acima dos 40 anos possuem maior conhecimento 

que os mais jovens, e que, os homens mais idosos foram considerados os maiores conhecedores 

quanto ao número de espécies e citações. E também que o conhecimento entre homens e 

mulheres também é observado nas partes utilizadas das plantas, onde as categorias Construção 

e Tecnologia são de maior interesse dos homens, e também apresentaram o uso do caule como 

principal, e por isso, merece uma maior atenção com a conservação das espécies. Da mesma 

forma, estruturas reprodutivas, folhas e cascas estiveram ligadas ao maior interesse das 

mulheres e consequentemente à elas atribuídas, as categorias Medicinal e Alimentação. 

Ainda no capítulo 3, para testar a hipótese da aparência ecológica, partimos da 

premissa que as plantas mais aparentes no ambiente seriam as plantas com maior valor de uso 

(VU). Desta forma, correlacionamos dados sobre o conhecimento botânico tradicional com 

dados ecológicos da vegetação nos quatro ambientes. Podemos concluir que a aparência 

ecológica foi corroborada nos ambientes Lavrado e Buritizal, bem como a hipótese também foi 

confirmada nas correlações dos parâmetros fitossociológicos com o Valor de Uso das categorias 
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Alimentação e Combustível no ambiente Lavrado, das categorias Alimentação, Artesanato e 

Construção no ambiente Buritizal, e das categorias Medicinal e Tecnologia no ambiente Ilha de 

Mata.  

 E no quarto capítulo, levantamos a discussão sobre se uma espécie que é reconhecida 

por amplo uso e está altamente disponível no ambiente apresenta o conhecimento homogêneo 

entre os gêneros e classes etárias. Desta forma, as espécies Byrsonima crassifolia e B. 

coccolobifolia conhecidas por mirixi foram selecionadas para a análise específica por meio de 

índices etnobotânicos. Ao final, pudemos concluir que ambas espécies são usadas para 

diferentes finalidades como alimento, combustível e no fabrico de medicamentos na 

Comunidade Darora, e ainda que o conhecimento botânico sobre as espécies é distribuído 

uniformemente entre os grupos de gênero e idade. 

  Com a oportunidade de realização deste estudo foi possível registrar o conhecimento 

e uso das espécies locais de uma comunidade indígena na savana de Roraima, evidenciado seu 

grande conhecimento sobre as plantas de seu meio e fornecendo a eles ferramentas para 

elaboração de planos de manejo e conservação dos seus recursos, onde algumas populações 

vegetais específicas parecem sofrer com a sobre-exploração ao longo dos últimos anos. 
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ANEXO A 
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ANEXO B 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZÔNIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto: Uso e Conservação dos Recursos Vegetais em comunidades indígenas no norte de Roraima, 

Amazônia Setentrional. 

 

Eu, Rodrigo Leonardo Costa de Oliveira, estou fazendo uma pesquisa sobre os recursos vegetais 
úteis com os moradores das Comunidades Darora e Sorocaima I – Terra Indígena São Marcos. Gostaria 

de pedir a sua colaboração respondendo algumas perguntas sobre quais plantas o(a) senhor(a) usa e de 

que lugar elas são coletadas. Também gostaria de pedir para fazer coletas de ramos de algumas plantas, 
além de fazer algumas perguntas sobre como o(a) senhor(a) usa e cuida dessas plantas. Com as 

informações eu pretendo estudar quais os ambientes do entorno da comunidade fornecem plantas úteis 

bem como a utilidade das plantas citadas. 

Sua participação é voluntária e se o(a) senhor(a) participar não terá nenhuma despesa nem 
receberá algo em troca.  Essa pesquisa é o meu projeto de doutorado. Mesmo após a sua autorização o(a) 

senhor(a) terá o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer momento da pesquisa, 

independente do motivo e sem levar qualquer prejuízo. 
Fotografias, filmagens e gravações das entrevistas poderão ser feitas somente se o/a Senhor/a 

autorizar. Por favor, assinale se concorda ou não: [   ] SIM    [   ] NÃO 

A pesquisa não envolve, direta ou indiretamente, riscos à dimensão física, psíquica, moral, 

social, cultural ou espiritual do ser humano e em caso de efetivar algum dos riscos mencionados, o 
entrevistado tem todo o direito de encerrar a entrevista a qualquer momento, ou discutir o assunto com 

o entrevistador ou em assembleia na comunidade. Os membros de cada comunidade escolhidos para as 

entrevistas sobre o uso das plantas poderão ou não participar desta atividade conforme sua vontade. As 
entrevistas deverão ocorrer em momento oportuno com o aval de cada entrevistado, a fim de não 

prejudicar suas demais atividades.  

Como benefício às comunidades, ao final do trabalho, serão apresentados os dados gerais do 
projeto em forma de cartazes, além da confecção de um catálogo simples ilustrado das plantas úteis 

indicadas pelas comunidades indígenas apresentando suas formas de uso e nomes utilizados por cada 

etnia, valorizando o registro e transmissão do conhecimento local aos mais jovens; a descrição de fatores 

sociais e ambientais relacionados sobre o conhecimento local de plantas úteis; e o estabelecimento de 
um índice de prioridades de conservação calculado para as espécies medicinais das comunidades. Como 

atividade cultural, serão realizadas oficinas de Cordel em cada comunidade, a fim de expandir atividades 

de leitura e manutenção da língua de cada etnia. Além dessas atividades, serão realizadas palestras e 
cursos que atendam a demanda de cada comunidade no âmbito agrícola e educacional. 

 

Rubricas: 
 

..................................................................... 

Assinatura do(a) entrevistado(a) 

 

Impressão do polegar, caso não saiba escrever o nome. 
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.....................................................................                     Data:................... 

Responsável pela entrevista 

 

Todo material será amostrado, e os ramos férteis serão herborizados e identificados com o auxílio de um 

parataxonomista e por meio de chaves analíticas de determinação botânica, publicações especializadas, bem como 
por consulta a especialistas. As exsicatas serão encaminhadas ao Herbário INPA (AM), com duplicatas enviadas 

aos herbários MIRR e UFRR, ambos no Estado de Roraima. 

As informações obtidas por meio desta entrevista não serão utilizadas para fins comerciais e não será 

divulgado sem anuência expressa, prévia e esclarecida dos povos e comunidades envolvidos. O seu nome não será 

revelado em nenhum momento e as informações fornecidas serão utilizadas apenas na realização dessa pesquisa. 

Eu me comprometo a validar as informações com as entrevistas, avaliar os dados e a apresentar os resultados 

para a comunidade, bem como jamais patentear nenhuma das informações obtidas com a pesquisa. Se o(a)  

senhor(a) quiser saber mais detalhes, ou quiser entrar em contato por qualquer outro motivo sobre o projeto, pode 

ligar para Rodrigo Leonardo Costa de Oliveira no número (95) 8113-9273 ou escrever um email: 

rodrigolco@hotmail.com ou rodrigo@uerr.edu.br, ou para o Comitê de Ética em Pesquisa do (CEP-INPA) que 

funciona no prédio da diretoria do INPA, piso térreo, sala do CEP, na Av. André Araújo 2936, Bairro Aleixo, 

Manaus-AM nas segundas e sextas-feiras de 14h30 às 17h e de terças às quintas-feiras das 08h30 às 11h30, para 

atendimento presencial aos usuários. O CEP possui a função de acompanhar e avaliar a condução ética da pesquisa 

e que, havendo reclamação, o sujeito da pesquisa poderá tratar com o CEP, além do pesquisador. O CEP tem como 

secretário o Sr. Augusto Vital e Coordenador o Dr. Cristovão Costa. 

Outros esclarecimentos podem ser obtidos por: 

E-mail: cep.inpa@inpa.gov.br,  Telefone/fax (92) 3643-3287,  Skype: cep.inpa 

 

Consentimento Após–Informação 

 

 

Eu, ____________________________________________, RG: ______________ morador/a da comunidade 

________________________entendi o que a pesquisador vai fazer e aceito participar de livre e espontânea 

vontade.  Por isso dou meu consentimento para inclusão como participante da pesquisa e atesto que me foi 

entregue uma cópia desse documento. 

 

..................................................................... 

Assinatura do(a) entrevistado(a) 

 

Impressão do polegar, caso não saiba escrever o nome. 

 

.....................................................................             

                                                                                                    Data:................... 

Responsável pela entrevista 

 

 

mailto:rodrigolco@hotmail.com
mailto:rodrigo@uerr.edu.br
mailto:cep.inpa@inpa.gov.br
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ANEXO C – Atividades de Retorno à Comunidade 
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ANEXO D – Mapa desenvolvido na oficina com a comunidade. 
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ANEXO E 
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ANEXO F 
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ANEXO G 
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