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As espécies vegetais da Amazônia há muito tempo vem sendo artifício de grande
 interesse econômico, pois são aproveitadas de varias formas. Umas das mais
 conhecidas é a madeira, matéria prima usada como material nas construções
 civis, fabricação de moveis e compensados. A cidade de Marabá localizado no
 Estado do Pará, no inicio de sua fundação no fim do século XIX, teve como uma
 das suas principais fontes econômica a madeira, acontecimento esse que fez
 com que Marabá se tornasse um dos principais polos madeireiros do Estado do
 Pará. Fato que ocasionou a exploração desordenada de espécies arbóreas
 causando grandes impactos ecológicos. Objetivo deste trabalho foi identificar as
 essências florestais de alto valor econômico que ocorre ao longo da Trilha
 Ecológica Hiran Bichara Junior, a fim de estimular os conhecimentos etnobotânico
 das pessoas que visitam a trilha da Fundação Zoobotânica de Marabá (FZM) no
 Estado do Pará, pois a mesma é uma área de Relevante Interesse Ecológico
 conforme Decreto Municipal nº 312, 13/11/09. O trabalho foi realizado ao longo da
 trilha ecológica Hiran bichara Junior da FZM, se estabeleceu que o material fosse
 coletado a 6 metros da borda da trilha, apenas das espécies com mais de 50 cm,
 a 1.30 mt do solo. Após a coleta foram utilizadas as técnicas, recomendadas por
 Fidalgo & Bononi (1989). Em seguida as amostras foram enviadas para a
 Embrapa Amazônia oriental onde procedeu a rotina de Herbário. Com as 58
 espécies identificadas pelo herbário IAN, foi feito uma pesquisa literária para
 saber a utilidade das espécies identificadas, entre elas 38 espécies são utilizadas
 na indústria madeireira. A família que mais se destacou em quantidade de
 espécies madeireiras foi a Fabaceae com 8 especies. Dentre elas duas espécies
 estão na lista do IBAMA como vulneráveis: Bertholletia excelsa Bompl.
 (Lecythidaceae) e Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb. (Myristicaceae).  A
 espécie Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. segundo pesquisas
 literárias  está propensa a extinção por possuir um alto valor madeireiro no
 mercado regional , nacional e internacional.

 

Palavras-chaves: Amazônia, espécies comerciais, madeira.

 

SANDRA CIRIACO DE CRISTO

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil



 

1 Universidade do Estado do Pará- UEPA Curso de Ciências Naturais - Biologia, 
 Marabá, PA, Brasil. sandraciriaco@hotmail.com

2 Universidade do Estado do Pará- UEPA Curso de Ciências Naturais - Biologia, 
 Marabá, PA, Brasil.

3 Embrapa Ocidental, Laboratório de Botânica, Belém, PA, Brasil.

4 Universidade do Estado do Pará, Belém, PA, Brasil.

 

 

 

 

 

 

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

07 a 12 de Agosto de 2011 
Frotaleza, Ceará, Brasil

mailto:sandraciriaco@hotmail.com



