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A palmeira Euterpe precatoria Mart.(açaí solitário) possui crescimento rápido e
 grande potencial alimentar, cosmético, artesanal, medicinal e ornamental. Para o
 aproveitamento do potencial econômico dessa palmeira e incorporação à lista de
 cultivos comerciais, torna-se necessário o estudo da densidade populacional dos
 indivíduos para um melhor conhecimento sobre sua diversidade, ocupação no
 ecossistema, adaptação, manejo e utilização de seu potencial. Entretanto, com o
 crescimento da população humana nas áreas urbanas de Manaus, tornou-se
 necessário um estudo demográfico dessa espécie por tratar-se de um elemento
 para a economia e sustentabilidade das populações amazônidas. A dinâmica
 populacional dessa espécie e sua distribuição no meio físico urbano e rural foram
 estudadas por meio do mapeamento e georeferenciamento dos indivíduos e
 inventariados 57 bairros, os quais correspondem os limites estabelecidos como
 área urbanizada de Manaus e mapeadas as plantas nas regiões periféricas. Em
 seguida, os dados foram transferidos para uma planilha contendo informações
 sobre diversas variáveis as quais foram utilizadas como critérios demográficos
 sendo: localização, coordenada geográfica, número de indivíduos por zona e
 bairros. Foram aplicados tratamentos estatísticos convencionais gerando gráficos
 comparativos. O critério adotado para inventariar e mapear a densidade da

FILOMENA FERREIRA SANTIAGO

62º Congresso Nacional de Botânica 
Botânica e Desenvolvimento Sustentável

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



 palmeira Euterpe precatoria, baseou-se no caráter fisionômico de espacialização
 da espécie na área urbana e dos índices populacionais humanos dos referidos
 bairros. Como resultado observou-se que apesar da zona sul de Manaus abrigar
 o maior número de bairros, a distribuição espacial das populações de açaí é
 menor que nas zonas de maior densidade humana, sendo essas zonas mais
 recentes em Manaus. Os resultados indicaram que nas áreas populacionais mais
 recentes se observou uma preocupação de preservação ambiental na
 organização social e distribuição nos assentamentos.
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