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Há poucos estudos sobre taxonomia vegetal na Amazônia, considerando a ampla diversidade 
florística da região. A identificação botânica de espécies deve ser intensificada, pois os nomes 
comuns variam muito entre locais, e mesmo entre apelidos dados por pessoas de um mesmo 
local, dificultando a identificação por meio de comparação e sinonímia. No caso da 
comercialização da madeira, a existência de espécies aparentemente idênticas leva a uma 
única denominação popular para um grupo de espécies; esse fato causa sérios problemas, pois 
a qualidade do produto final proveniente de diferentes espécies pode não apresentar 
homogeneidade. No presente estudo foram identificadas espécies de madeira que estão sendo 
colhidas e comercializadas pela Izabel Madeira do Brasil Ltda.-IBL, no município de Breu 
Branco no Pará, através da análise de material botânico coletado na Fazenda Água Azul I, 
área florestal certificada pelo FSC (Forest Stewardship Council), onde a empresa IBL executa 
o manejo florestal sustentável. De cada indivíduo fértil, foram coletadas 5 amostras contendo 
folhas, flores e ou frutos, enquanto que de indivíduos estéreis, apenas 3 amostras. No 
laboratório, as amostras foram desidratadas em estufa elétrica a 65ºC, durante 7 dias e, 
posteriormente, procedeu-se a identificação botânica, utilizando-se chaves de identificação e 
comparação com materiais herborizados do acervo do Herbário IAN da Embrapa Amazônia 
Oriental. Das 62 espécies coletadas, cuja madeira é colhida e comercializada pela empresa, 
apenas 8 não foram identificadas por completo, ou seja, a identificação chegou ao nível de 
gênero: Astronium (muiracatiara), Balizia (escorrega-macaco), Byrsonima (murici), 
Coussapoa (cousapoa), Ocotea (louro-preto), Peltogyne (roxinho), Simaba (maruparana) e
Terminalia (mirindiba). Dentre as espécies colhidas, as que possuem madeira com maior 
valor comercial e que, devido às boas práticas de manejo aplicadas à floresta, deverão manter-
se de forma sustentável são: Manilkara huberi (Ducke) Chevalier., Manilkara bidentata (A. 
DC.) A. Chev., Hymenaea courbaril L., Bowdichia nitida Spruce ex Benth., Hymenolobium 
modestum Ducke., Dinizia excelsa Ducke., Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl., 
Bagassa guianensis Aubl., Couratari guianensis Aubl. e Dipteryx odorata (Aubl.) Willd. 
(Embrapa, UFRA, CNPq, IBL) 
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