
X Jornada de Iniciação Científica do PIBICIINPA • 04 a 06 de Julho de 2001 • Manaus - AM

FLO-IO

o ACERVO DO HERBÁRIO DO INPA: A COLEÇÃO LAURACEAE E
SEU POTENCIAL ECONÔMICO

Katiúscia Silva Henrique (I); Carlos Alberto Cid Ferreira (2)

(I) Bolsista CNPq/PIBIC; (2) Pesquisador INP AlCPBO

Os Herbários são bancos de informações que certificam a riqueza florística de uma

região. Na Amazônia, a biodiversidade vegetal pode ser conhecida através da organização de

dados disponíveis nos Herbários regionais, de tal forma que possa responder à ciência e a

sociedade em geral, qual o verdadeiro potencial vegetal da Amazônia,_ quais e quantas as

espécies existem na região e onde podem ser encontradas (Martins da - Silva, et ai. 1998).

As coleções de plantas hoje depositadas em Herbários brasileiros, embora ainda não

representem, o todo da flora nacional, correspondem a um contigente fabuloso de

documentação botânica que retrata grande parte da riqueza e da diversidade da flora nacional.

(Peixoto, 1999).

O presente trabalho teve como objetivo a elaboração de um banco de dados para se

conhecer melhor o potencial econômico das inúmeras espécies amazônicas pertencentes a

família Lauraceae depositadas no Herbário do INPA. Durante o desenvolvimento do trabalho

fez-se um apanhado bibliográfico da família Lauraceae o qual serviu como base para o

estudo. Para divulgação das espécies incorporadas ao acervo do Herbário, foi elaborada uma

listagem em ordem alfabética por gêneros e espécies, seguido do registro do Herbário;

procedência, coordenadas geográficas, habitat, coletor, número do coletor, data da coleta,

determinador, data da determinação, parte da planta utilizada e emprego. As correções dos

nomes científicos foram feitas utilizando-se literaturas e site especializados, como o do

Missouri Botanical Garden e New York Botanical Garden. Quanto a classificação, a família

Lauraceae pertence a Divisão Magnoliophyta, Classe Magnoliopsida e Ordem Laurales. São

geralmente árvores ou arbustos com folhas alternas, com exceção do gênero parasítico

Cassytha. Além de apresentarem lenticelas, a maioria dos troncos das Lauraceae, apresentam

o tronco liso que ao corte exalam um odor de óleo essencial (Terpenodes aromáticos),

usualmente com taninos do grupo benzil - isoquinolínico.

É necessário ressaltar que a família Lauraceae no mundo possui cerca de 2500

espécies incluídas em 52 gêneros, é pantropical com poucos representantes em regiões

temperadas
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(Heywood, 1983). Nas Américas ocorrem cerca de 29 gêneros e 900 espécies

(Heywood, 1983). No Brasil, a família é representada por 19 gêneros e cerca de 390 espécies

(Barroso, 1978). Na Amazônia ou mais especificamente na Reserva Ducke, foram catalogadas

cerca de 99 espécies em 13 gêneros (Ribeiro, et aI., 1999).

Segundo (Judd, 1999) espécies mais conhecidas e utilizadas em larga escala são

Abacate (Persea americana); Canela (Cinnamomum verum); Louro do Sul (Laurus

nobilis);Canela - Sassafrás (Ocotea odorifera); Cinnamomum camphora - industria de

cânfora; Chlorocardium rodiaei - industria madeireira na Guiana; Imbuia (Ocotea porosa).

Segundo (Silva, 1997) na Amazônia, existe uma grande quantidade de espécies de

interesse econômico usadas em vários segmentos. Mezllaurus itauba - industria madeireira;

Aniba canellila - medicina caseira; Aniba rosaeodora - industria de perfumaria.

Dos 26 gêneros e 318 espécies existentes no Herbário do INP A, destacaram-se como

de maior importância econômica os gêneros Ocotea, Aniba e Mezilaurus com suas respectivas

espécies. Como resultado, obteve-se um banco de dados formado por 11 gêneros e 60

espécies, além de um mapa de ocorrência de várias espécies de Lauraceae na Amazônia

brasileira. Deste modo, o trabalho visa mostrar as espécies de importância econômica

encontradas no Herbário do INP A, contribuindo aSSIm para informação da comunidade

científica e dos interessados no seu potencial econômico.

Neste trabalho discute-se que a família Lauraceae quando comparada com outras

famílias amazônicas no que se refere a parte econômica destaca-se pelos seus derivados

naturais utilizados na industria de perfumaria, na construção civil e na medicina caseira.

Existe um único trabalho - Acervo do Herbário IAN - Meliaceae Ventenat. M. da

Silva (1998), que abordou cerca de 16 gêneros e 90 espécies. Segundo M. da Silva, 1998,

Cabralea, Ca rapa , Cedrela e Guarea, Swetenia e Trichila são considerado como ótimo

produtores de madeiras de boa qualidade. Na medicina caseira a espécie mais importante da

família Meliaceae é a Andiroba (Carapa guianensis). Neste trabalho - Acervo do Herbário do

INPA, encontrou-se 21 gêneros e 172 espécies, todas ocorrendo na Amazônia. Sendo que

somente Mezilaurus e Ocotea são utilizados na indústria madeireira. Na medicina caseira a

família Lauraceae, se destaca com a espécie Aniba canellila (Canela).

Concluímos que no Amazonas a família tem grande importância econômica devido ao

seus diversos usos, na alimentação, na construção civil, na indústria de perfumaria,

contribuindo assim para o desenvolvimento da região. Desta forma este trabalho visa

contribuir para o conhecimento da família, auxiliando pesquisadores, empresários e a
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população em geral, interessados na ocorrência e no uso de varias substâncias naturais

existentes em diversos gêneros da família na Amazônia Brasileira.
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Fonte: INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL2000·
Fig. 01 - Mapa de ocorrência das espécies de Lauraceae na Amazônia Brasileira
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