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Nos cerrados da região nordeste do Brasil, o látex de janaguba (Himatanthus drasticus
(Mart.) Plumel; Apocynaceae) é intensamente coletado para comercialização devido à sua
utilização na medicina popular. No entanto, até o presente momento inexistem estudos sobre
as práticas de manejo empregadas pelos extratores para coleta deste produto florestal. Neste
contexto, o objetivo deste trabalho foi propor uma tipologia dos sistemas de manejo
empregados para coleta do látex de H. drasticus, a partir de uma caracterização etnobotânica.
A área de estudo foi a Floresta Nacional do Araripe (CE) e seu entorno, locais de intensa
atividade extrativista. Os dados foram coletados através de entrevistas semi-estruturadas
abordando aspectos das práticas de manejo das populações de janaguba, procurando-se
registrar o conhecimento ecológico associado a estas práticas. Foi realizada análise de
componentes principais (PCA) para ordenar os extratores em função das variáveis de manejo.
Os três primeiros eixos componentes principais explicaram aproximadamente 85% da
variância total dos dados, sendo que a ordenação produzida nos eixos um e dois evidenciou a
existência de três sistemas de manejo (SM) principais. O SM1 é praticado por extratores com
pouco tempo de atividade e baixo conhecimento ecológico local acerca da espécie. Os
extratores que utilizam este SM retiram as maiores quantidades de casca, mas por outro lado,
empregam intervalos maiores entre as extrações em relação aos demais grupos. O SM2 é
utilizado por extratores com bastante tempo de atividade e alto conhecimento ecológico local.
Este SM se caracteriza pela aplicação de intervalos menores entre as extrações. Contudo, são
retiradas quantidades menores de casca e látex de cada árvore. Já o SM3 é empregado por
extratores com baixo a médio conhecimento ecológico local e com poucos anos de atividade
extrativista. Ele se diferencia dos demais em função de não serem retiradas as cascas para
coleta do látex, sendo realizados apenas cortes na casca, em um sistema semelhante ao usado
na extração do látex da seringueira. A análise empregada permitiu a caracterização
etnobotânica do extrativismo de H. drasticus, sendo que os principais sistemas serão
estudados a fim de verificar seu impacto na estrutura populacional e diversidade genética da
espécie. (PBBI-ICMBio, CNPq)
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