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Apresentação

5

O manejo florestal para produção de madeira é

reconhecidamente uma importante alternativa de uso

sustentável dos recursos florestais e de conservação da

biodiversidade em áreas não destinadas à proteção integral

na Amazônia.

Nos últimos vinte e cinco anos, o manejo florestal tem se

desenvolvido na região graças ao esforço de instituições de

pesquisa, incluindo Universidades e organizações não

governamentais, que tem se dedicado a estudos de longo

prazo e à documentação de experiências em seus campos de

atuação.

O estudo do crescimento e da produção da floresta está

entre os estudos de longo prazo que são fundamentais para

definição de políticas públicas e para o estabelecimento de

normas que garantam o uso sustentável dos recursos

florestais da região. O GT Monitoramento de Florestas tem se

destacado por reunir as instituições que tratam deste tema e,

particularmente, pela elaboração de diretrizes que

contribuam para a padronização e qualidade dos

procedimentos de campo. Este conjunto de diretrizes para a

coleta de identificação de material botânico é mais de seus

produtos, e vem preencher uma lacuna que é determinante

para qualidade dos resultados sobre o crescimento e a

produção de florestas na Amazônia.

A identificação botânica é essencial quando se deseja

adotar estratégias de manejo para as diferentes espécies que
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considerem também as suas características ecológicas.

Estima-se que na Amazônia brasileira cerca de 350 espécies

esteja sendo exploradas para a produção madeira, cada uma

com características peculiares e diferentes graus de

vulnerabilidade aos impactos da exploração. A identificação

botânica é chave para adoção de medidas que permitam o

manejo com a conservação dessas espécies.

No caso dos estudos com dados de parcelas permanentes,

a identificação botânica das espécies é também muito

importante, pois assegura maior confiabilidade em todas as

análises dos dados de crescimento que incluam a variável

espécie. Portanto, se a identificação botânica não tiver sido

feita de forma satisfatória,é possível que os resultados de tais

análises não reflitam a realidade da floresta e das espécies,

correndo-se o risco de haver interpretações e conclusões

inadequadas.

Finalmente, pela qualidade e riqueza de detalhes, este

trabalho certamente poderá ser utilizado nos trabalhos de

inventários florestais que são realizados na região,

contribuindo assim para melhorar a qualidade dos projetos

de manejo florestal e para a conservação das espécies

manejadas.

Antonio Carlos Hummel
Diretoria de Florestas do IBAMA

JobertoVeloso de Freitas
Serviço Florestal Brasileiro
MMA



A eficiência de uma boa identificação botânica é necessária para dar subsídio a estudos

taxonômicos; auxiliar na elaboração de trabalhos científicos sobre a flora de uma

determinada região; determinar as espécies de um inventário; facilitar o conhecimento de

plantas medicinais e tóxicas com objetivo de melhor utilizá-las e controlá-las e; armazenar

exemplares de todas as espécies possíveis para identificação de outras espécies por

comparação. Tudo isso depende de uma coleta bem feita, obedecendo a regras básicas, mas

muito importantes,uma vez que as partes coletadas não possuem todas as características da

planta no seu habitat natural.

O método utilizado hoje para identificar as plantas no campo, não considera suas

características e assim, gera agrupamentos de diferentes espécies que geralmente recebem

um mesmo nome vulgar ou diferentes nomes vulgares relacionados com uma mesma

espécie (Camargos ., 2001). Estes procedimentos acabam comprometendo a qualidade

dos produtos originários,mas,principalmente,comprometem a conservação das espécies.

O processo de identificação é muito complexo por exigir do identificador

conhecimentos sobre a morfologia vegetal,visto que,só através da combinação de diferentes

características das plantas pode-se chegar a sua identificação. Identificar a espécie é o

primeiro passo para o manejo correto dos recursos vegetais, pois, não se pode manejar algo

que não se conhece (Marchiori, 1995). Com o nome correto de uma planta é possível acessar

todas as informações a ela relacionadas como, por exemplo, dados de ecofisiologia,

fitossociologia, fenologia, distribuição geográfica, dados tecnológicos e, ainda, indicar usos e

potencialidades da espécie.

et al

1 - Introdução
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A identificação botânica é um pressuposto para a aquisição de diferentes informações

sobre espécies que possuem características individuais e diferem nas propriedades.Espécies

bem identificadas resultam em produtos homogêneos, seguros e com qualidade. A

identificação científica assegura o uso sustentável da floresta e promove o conhecimento

sobre nossas espécies.

Infelizmente a identificação das espécies durante os inventários florestais ou até

mesmo em trabalhos científicos têm sido realizada com base em nomes vernaculares, com

auxílio de mateiros,os quais relacionam nomes às árvores e,posteriormente,no escritório são

relacionados os nomes científicos de acordo com a literatura acessível a cada região ou

empresa.Esse procedimento pode gerar prejuízos ecológicos irreparáveis para a conservação

das espécies, já que nesse momento, estará sendo realizada a seleção das árvores que serão

exploradas,porta-sementes e remanescentes,sem considerar as características morfológicas,

fisiológicas ou mesmo tecnológicas de cada espécie e, assim, não garantindo a continuidade

da espécie para aquele ambiente ou área.

A utilização de um nome vernacular freqüentemente sugere ao identificador,espécies

completamente diferentes da que foi indicada por tal nome, podendo apresentar caracteres

fisiológicos,tecnológicos,usos e valor comercial também completamente diferentes.

Os nomes vernaculares podem constituir a mais simples maneira de identificar uma

árvore, mas, comumente, vem ser a causa de grandes problemas. São freqüentemente

inseguros, pois uma dada designação popular é aplicada a espécies muito diferentes de

acordo com a região, pois é comum o uso de um nome vernacular para designar diferentes

espécies, chegando às vezes até famílias diferentes. Muitas vezes, o uso da nomenclatura

popular pode funcionar como forma de burlar as fiscalizações do IBAMA e Receita Federal,ou

ainda,para lançar no mercado uma espécie de baixo valor comercial em substituição à outra,

já consagrada pelo consumidor.

2 - Por que identifica ?r
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Para realizar a identificação científica correta das espécies, devem ser feitas,no ato das

coletas, descrições minuciosas das estruturas vegetativas da planta. Estas estruturas devem

evidenciar as particularidades diferenciais que facilitam a diferenciação entre as espécies.

A associação das diferentes estruturas, seus

tamanhos, cores, disposição e arranjo são peculiares aos

diferentes grupos taxonômicos, e possibilitam ao

identificador determinar, ainda no campo, uma identificação

prévia, principalmente em nível de família e, em algumas

vezes a gênero até mesmo espécie botânica.

As amostras devem ser levadas a um herbário

indexado internacionalmente, ou seja, que esteja de acordo com as Normas do Código

Internacional de Nomenclatura Botânica (CINB) onde terão sua identificação confirmada por

um especialista.

No herbário o processo de identificação mais comum

é por meio de comparação; neste processo a amostra recém

coletada é comparada com outra já coletada anteriormente e

identificada. Se todas as características assemelharem-se

pode-se determinar o nome para a amostra.

Quando ocorrer da amostra nova não coincidir nas

características com nenhuma outra do herbário, esta é dita“espécie nova”. Neste caso, deverá

ser enviada a um especialista da família ou grupo taxonômico onde ela apresente mais

afinidade e este providenciará sua descrição e publicação dentro das normas do CINB.

3 - Como identifica ?r
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E necessário levar ao campo o maior número possível de material utilizado na

coleta,não esquecendo que poderão ser encontradas árvores de grande porte até arbustos e

gramíneas. A quantidade de material pode variar de acordo com o objetivo da coleta,

duração,acesso a área,entre outros fatores.

4- Material para coleta

Altímetro: utilizado para indicar

a altitude do local de coleta.

Binóculo: para observar a copa de

árvores muito altas.

Bússola e mapas: Orientam, facilitando a

correta determinação e anotação dos pontos

de coleta.

Caderneta de campo (fichas): necessária a todo coletor, pois é

nela que serão anotadas todas as características observadas no

campo.

Corda de sisal ou cintos de lona:

servem para amarrar o material

prensado.

Botas: necessárias no campo,

para proteção do coletor.

10



Envelopes: usados para acondicionar plantas de pequeno porte,

folhas soltas e sementes.

Facão

usado para abertura de picadas e

corte de cascas.

Fita métrica ou diamétrica:

utilizadas para medir altura, CAP

(Circunferência à Altura do Peito)

e DAP (Diâmetro à Altura do

Fitas adesivas:

Para identificar as amostras conservadas em meio

líquido ou em sílica.

Folhas de alumínio corrugado: proporciona maior

aeração, e deve ser colocado entre as folhas de

papelão,durante a prensagem.

GPS:para medir as coordenadas do local

de coleta.

Folhas de papelão: para separar as amostras

do alumínio corrugado.

Material para coleta
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Material para coleta

Jornal:usado para acondicionamento das amostras,deve

ser cortado no sentido longitudinal e depois dobrado ao

meio.

Lápis ou caneta indelével: para anotar as

informações, são indicados por não manchar ou

apagar com facilidade.

Lupa conta-fios (aumento de 10 a 15

vezes): para observar detalhes, como, a cor

de flores muito pequenas.

Podão: facilitam a coleta do material de

espécimes de porte alto.

Prensa de madeira: utilizada para prensar o material

botânico, confeccionada geralmente com seis ripas de

45cm x 2,5cm no sentido horizontal e

cinco ripas de 30cm x 2,5cm no

sentido vertical.As ripas (cerca de 0,5

a 1,0cm de espessura, tendo-se o

cuidado de não ficar muito pesada e

que suporte a pressão), serão

pregadas formando um entrelaçado

de 45cm x 30cm, semelhante a uma

grade.

12



Material para coleta

Saco plástico: utilizado para armazenar e

transportar as amostras, para posterior

prensagem em local mais apropriado.

Saco de papel: usado para acondicionar briófitas, líquens, fungos e

frutos.

Sílica e saco hermético: para acondicionar amostras

destinadas ao estudo de DNA.

V i d r o s : u s a d o p a r a

conservar, em álcool a 70%

ou FAA, as flores e frutos

carnosos.

Tesoura de poda: serve para coleta de

ramos finos das amostras vegetativas de

folhas,flores e frutos.

Álcool 70%:para conservar as amostras em sacos plásticos, frutos e flores em vidros.

FAA (Formol,álcool e água - 4:3:3):solução para conservação dos frutos e flores em vidros.

13



Árvores muito altas formam a vegetação da Amazônia, tanto em terra firma como em

florestas de baixios e várzes e que, em muitos casos, é um dos maiores obstáculos para a

realização de coletas botânicas.

Para alcançar a copa das árvores (muitas das quais a 40 metros do solo),vários equipamentos

podem ser utilizados ,que exigem muita experiência ou apenas prática dos coletores.Muitas

das técnicas requerem equipamentos caros, e pouco acessíveis aos botânicos. No entanto, o

método mais tradicional e também, mais rendável é o com uso de peconha (tipo de escalada

tradicional da Amazônia para a prática de coleta de açai) que adaptado com equipamentos de

segurança é o mais indicado.

O mais importante na escalada para coletar material botânico é a segurança do escalador.

Assim,apresentamos os equipamentos básicos necessários as coletas botânicas:

Cinta: para prender o

coletor à árvore e com isto seus braços

ficam livres para manejar o podão.

Cinto de segurança: preso na cintura

do coletor, serve para fixar as cintas

de segurança por meio de

mosquetões.

Cadeirinha: equipamento

por onde o coletor fica preso ao

cinto de segurança.

Peconha: presa aos pés confere

ao coletor a aderência à árvore.

5 - Métodos de escalada em árvores
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Escadas acopláveis: consiste em escadas de alumínio, com cerca de 3m de comprimento,

encaixadas até a altura desejada.A primeira escada tem base mais fina,o que facilita a fixação

no solo e as demais possuem uma peça lateral com corrente, para fixação a árvore, dando

maior segurança.

Blocante ao tronco: utilizado para escalar árvores

com DAP  entre 15 e 80cm, livre de epífitas e

cipós. Consiste em uma adaptação da peconha

tradicional, proporcionando segurança e

versatilidade.

Alpinismo: usado em escalada de árvores de grande porte e

diâmetro, utilizando equipamentos de alpinismo. Apesar de

ser um método bastante seguro demanda muito tempo

para a montagem do equipamento na árvore e exige muita

experiência do escalador.

Esporas: consiste em um par de lâminas chatas de ferro,

com curva em uma das extremidades, para prender as

botas e com esporões laterais pontiagudos para fixação

das mesmas no tronco de árvores. O escalador deve usar

cinto de segurança, em volta da árvore. Seu uso é restrito

por causar ferimentos na casca das árvores deixando-as

suscetíveis ao ataque de xilófagos.

15



Normalmente utiliza-se uma caderneta de coletor onde são

feitas anotações de dados das plantas coletadas, porém

apresentamos aqui uma ficha de campo, onde reunimos as

características mais importantes e necessárias que só podem ser

anotadas no campo.

Local coleta:
Coletor:Nº Col.:data      /      /
Espécie:Nª da amostra/árvore:
N.Vulgar:

HÁBITO: árvore (   ); arbusto (   ); erva(   ); cipó (   ); epífita(    ); hemiepífita (    )
Altura:DAP:Circunferência: Observação:

BASE: reta( ) digitada(  )dilatada( ) raízes fúlcreas( ) sapopemas( )com
raízes aéreas(  )

FUSTE: cilíndrico(  )      cônico(  )      tortuoso(  )   acanalado(  )

CASCA:
Ritidoma/aparência: liso( )    rugoso( )   sujo ou áspero( )  reticulado( )  fissurado(  )   fendido(  )
estriado (  )         lenticelado(  )
Desprendimento: placas lenhosas (  )     c/ depressões(  )     escamoso(  )
esfoliante papiráceo(  )esfoliante coriáceo(  )
Cor:espessura: observação:
Casca morta: cor: espessura:
Casca viva: cor: cheiro: espessura:
Presença de: acúleos(  )  espinhos(  ) Observação:

ALBURNO: corespessura

EXSUDATO: após exposição ao ar torna-se:
Cor: consistência:

FOLHAS: Cor:
Consistência: membranácea (   )  cartácea(  )  coriácea(  ) carnosa(  )
face abaxial: face adaxial: odor:

FLORES: Cor: cálice: corola: odor: obs:

FRUTOS: Carnosos(   )  secos(  )                deiscentes(  )  indeiscente(  )
Cor: odor: Obs:

concolor(  )  discolor(  )

6 - Ficha de Campo

16



O local de coleta refere-se às informações da localização da planta, da qual será

coletada a amostra: anota-se o nome do país, do estado, do município, do distrito, da

localidade, o tipo de vegetação e alguns pontos de referência que possibilitarão que outra

pessoa localize este espécime.Havendo possibilidade deve-se anotar a latitude,longitude e a

altitude.

Em seguida são anotados o nome e número do coletor principal, coletores adicionais,

data da coleta,numero da amostra ou arvore e nome vernacular.Cada número de coletor será

um numero único da seqüência numérica, iniciando com 1 e em seguida continuamente (o

coletor nunca deve repetir um número já utilizado).Deve-se anotar características da planta,

que são observadas apenas no campo e antes da desidratação da amostra, como: hábito,

altura, DAP, circunferência, tipo de base, fuste, copa, aparência, desprendimento, cor e

espessura do ritidoma,espessura,cheiro e cor da casca viva antes e após a oxidação,presença

de acúleos ou estrias, cor do exsudato antes e após da oxidação, consistência, cor e odor da

folha,cores da flor,tipo,deiscência e cor do fruto.

Quaisquer informações adicionais devem ser anotadas nos espaços reservados as

observações ou no verso da ficha.

Hábito: se refere à forma de vida da planta quando adulta (RIBEIRO et al., 1999; IBAMA, 1991;

MORI,1989).

Árvore: vegetal grande, lenhoso, com tronco bem definido e sem ramos

na parte inferior, composto de tronco e copa frondosa. Dominam as

florestas,podendo atingir até 50m de altura em florestas tropicais.

7 - Como preencher a Ficha de Campo
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Arbusto: vegetal lenhoso, resistente, sem tronco predominante,

ramifica-se desde a base. Ocorrem em maior freqüência no sub-

bosque das florestas e em capoeiras novas.

Erva: planta geralmente pequena, cujo caule não possui ou

apresenta pouco tecido lenhoso. Dominam os campos e os estratos

herbáceos das savanas e cerrados.

Cipó, liana ou trepadeiras: vegetal lenhoso, com ramos

longos, delgados e flexíveis, sobe apoiando-se em árvores,

podendo atingir muitos metros de altura, em geral

apresentam folhas apenas no dossel. Algumas trepadeiras

sobem sem ajuda de qualquer suporte especial, outras se

prendem aos suportes através de gavinhas e garras.

Epífita: vegetal principalmente herbáceo, usando

galhos ou troncos de árvores apenas como suporte,

como orquídeas e bromeliáceas. Algumas retiram da

planta suporte água e minerais, são conhecidas com

hemiparasitas.

Hemiepífitas: Plantas lenhosas ou herbáceas utilizam o mesmo tipo

de suporte das epífitas,diferenciando-se delas por manter ligação com o

solo. Às vezes são confundidas com cipós, diferentes destes por não

apresentar um tronco único.

18



Base:Tipo de base do espécime de acordo com RAMALHO (1975) e RIBEIRO (1999)

Reta: apresenta-se em

linha reta, sem

expansões.

Digitada: apresenta

projeções, semelhante a

"dedos".

Dilatada: alargamento do fuste a pouca

distância do solo.Com raízes fúlcreas ou

escoras:

apresentam-se como um

emaranhado de raízes, que

partem do tronco alcançando o

solo, deixando espaços.

Com sapopemas ou

raízes tabulares:

conjunto de expansões

tabulares.

19



Fuste: Consiste no eixo principal da árvore economicamente

aproveitável, que vai da superfície do solo até a inserção das primeiras

ramificações.

Cilíndrico: forma de cilíndro

e geralmente é reto.

Tortuoso: fuste irregular, com

sinuosidades longitudinais.

Casca: Anatomicamente a casca de uma árvore,consiste de duas regiões distintas:casca viva

ou interna e casca morta ou ritidoma (Marchiori,1995).Para melhor caracterização,o ritidoma

será considerado a aparência externa da casca.Características da casca (adaptado de RIBEIRO

et al.,1999;RAMALHO,1975;MARCHIORI,1995;IVANCHECHEN,1998)

Liso: não apresenta nenhuma forma de

desprendimento, protuberâncias e nem

ornamentações.

Cônico: apresenta base mais larga

que o ápice. Forma de cone.

Acanalado: com depressões e

reentrâncias longitudinais,

formando canais.

Rugoso: apresenta uma superfície acidentada, formada

por anéis horizontais proeminentes.

TIPOS DE RITIDOMA
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Reticulado: Apresenta fendas verticais e

horizontais, formando pequenos retículos,

geralmente quadrados e fortemente

aderidos.

Fendido: provida de rachaduras,

como sulcos, mais ou menos retos,

com profundidade heterogênea e

os bordos não apresentam

cicatrização.

Sujo ou áspero: Apesar de apresentar

alguma forma de ornamentação ou

desprendimento, não definem o aspecto da

casca. A casca tem aspecto desordenado.

Estriado: a casca é caracterizada por

linhas superficiais, semelhantes a

estrias, de coloração distinta.

Fissurado: caracterizado por sulcos

longitudinais em forma de “V” mais ou menos

amplos, com profundidade quase homogênea,

apresentando bordos com aspecto de terem sido

cicatrizados.
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Lenticelado:

:

:

:

:

:

presença de lenticelas (estruturas presentes no tronco que auxiliam nas

trocas gasosas) evidentes. Podem ser:

as lenticelas assemelham-se a verrugas.

as lenticelas são evidentes,mas distribuídas de forma dispersa

são em grande número e distribuídas com uma proximidade

expressiva.

geralmente assemelham-se com troncos rugosos,

quando formam um anel contínuo.

são confundidas com o tronco estriado, quando

formam linhas finas,de coloração mais clara.

Densamente lenticelado

Lenticelas dispersas

Nitidamente agrupadas

Lenticelas em linhas horizontais

Lenticelas em linhas verticais

Lenticela

Em linhas verticais

Agrupadas

Dispersas
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Depressões: Caracterizado pelo desprendimento do

ritidoma, apresentando cicatrizes, com uma coloração mais

viva que a casca velha.

Esfoliante: desprende-se em uma ou várias camadas finas,

geralmente irregulares,enrolando-se ou pelo menos as bordas

são recurvadas.

Escamoso: o ritidoma desprende-se em

placas finas e esfarelante ou rígidas e lenhosas,

em geral retangulares, associadas a fendas

verticais, ficando aderidas ao tronco num ponto,

lateral, central ou apical.

Placas lenhosas: o ritidoma desprende-se em placas

grandes, grossas e lenhosas, sem deixar cicatrizes, que

provoquem manchas.

8 - Tipos de desprendimento do ritidoma
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Presença de estruturas externas

Acúleos:

Espinhos:

são semelhantes a espinhos, diferem por ser

facilmente removido,devido originar-se superficialmente e

não possuem tecidos condutores.

não se desprende com facilidade, por estarem

ligados,por tecidos condutores,ao floema e xilema.

Casca morta e viva

Cor:

Cheiro:

A variação da cor da casca é muito grande, e apresenta padrões que se mostram

muitas vezes em arranjos mosqueados.Em algumas espécies a cor da casca viva pode alterar

com a exposição ao ar,em um curto ou longo período de tempo.Deve-se fazer anotação da cor

inicial e após a exposição ao ar.

Costuma -se comparar o cheiro da casca viva com odores que conhecemos.

Alburno: Camada externa do xilema situada entre o cerne e a casca (VASCONCELLOS &

FREITAS, 2001). É o tecido mais recentemente produzido, apresenta uma coloração distinta

formando um anel (RIBEIRO et al.,1999).Geralmente a coloração do alburno varia do amarelo-

claro ao bege.

Casca morta

Casca viva

Alburno
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EXSUDADO

A exsudação pode ser variável com as condições ambientais, com as características

fenológicas e, possivelmente, com a idade das árvores, especialmente, no que se refere à

abundância e à velocidade de fluxo dos exsudatos (RAMALHO, 1975). Características dos

exsudatos segundo RIBEIRO (1999).

É fluida e aquosa, nunca pegajosa, caracteriza-se como um líquido incolor e

translúcido ou levemente colorido.

Solução fluída, pegajosa ou viscosa, sempre opaca, de coloração branca, as vezes

amarela, marrom, alaranjada ou vermelha. Quando pegajosa, diferencia-se das resinas e

gomas por não apresentar brilho e solidifica-se.

Insolúvel em água e pegajosa,solidificando quando exposta ao ar.As resinas são

geralmente aromáticas,podendo ser opacas,semitranslúcida ou mesclado.

Não possui cheiro e é solúvel em água.Solidifica em contato com o ar.

Seiva:

Látex:

Resina:

Goma:

Quando não for possível identificar o tipo de exsudado pode-se anotar suas

características como após a exposição ao ar, e posterior classificação

(tabela abaixo):

cor e consistência,

Exsudado

Seiva

Látex

Resina

Goma

Após exposição
ao ar torna-se

Cor Consistência Observação

Nunca pegajoso

Aromático
Insolúvel em

água

Solúvel em água

Fluída
Aquosa

Fluído
Pegajoso
Viscoso

Pegajoso

Incolor

Incolor
translúcida

Levemente colorida

Opaco

Opaco
Semi-transparente

Viscoso

Solidifica

Solidifica

Solidifica
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Folhas

Flores

Frutos

Quanto à cor:

mesma cor em ambos os lados da folha.

faces da folha com coloração diferente.

Concolor:

Discolor:

Quanto à consistência:

consistência delgada,semitransparente,

assemelha-se a uma membrana.

ao passar a mão,parece-se com papel grosso.

consistência parecida com couro,de maior rigidez em relação à cartácea.

densa,opaca e suculenta.

Todas as cores da flor devem ser anotadas,principalmente cor do cálice e corola.

Quanto à consistência:

frutos com polpa suculenta internamente.

não apresenta polpa internamente.

Quanto à liberação de sementes

quando maduros,liberam as sementes.

os frutos não liberam as sementes. Em frutos indeiscentes, deve-se cortar

transversal e longitudinalmente,na ocasião da prensagem.

Membranácea:

Cartácea:

Coriácea:

Carnosa:

Carnosos:

Secos:

Deiscentes:

Indeiscentes:
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Exsicatas - Herbário

Ferreira G.C. 810 Ferreira G.C. 810Ferreira G.C. 810

Ferreira G.C. 810 Ferreira G.C. 810

Coleção em meio líquido
Ferreira G.C. 810 Ferreira G.C. 810

FrutosFlores

Ferreira G.C. 810

Xiloteca Carpoteca
Ferreira G.C. 810

9 - O que coletar

Coletar no mínimo cinco amostras de cada espécime preferencialmente fértil, isto é,

com flores e/ou frutos porque estes órgãos são essenciais à classificação dos vegetais.

Adicionar mais flores e/ou frutos a coleta, armazenando em meio líquido (flores e frutos) ou

dissecados (frutos), para que quando seja necessário utilizá-los, não sejam retirados da

exsicata.

Caso o espécime não esteja fértil coletar no máximo duas amostras e se possível

acompanhada de uma pequena amostra de madeira.
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Planejamento da coleta: inicialmente deve-se planejar a coleta,com auxílio de mapas.Nunca

a coleta deve ser feita por apenas uma pessoa e sempre,o grupo formado,deve ter pelo menos

um integrante que conheça a área de coleta.

- Fazer as anotações na ficha de campo: as anotações

dos dados, característicos das plantas, devem ser feitas

no ato da coleta, isto é, em baixo da árvore ou de frente

para o espécime, para com isso não esquecer de anotar

nenhum dado importante.

Coletar o material botânico:

coletas fe i tas em plantas

lenhosas (árvore, arbustos, cipós)

retirar parte de ramos, cerca de

35cm, com flores e frutos. Plantas herbáceas (ervas, epífitas e hemiepífitas) coletar o vegetal

inteiro,inclusive as raízes.

Fazer anotações no jornal: anotar na barra do

jornal o numero da amostra, local de coleta,

data,nome e numero de coletor.

10 - Como coletar
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Separar flores e frutos suculentos para conservação em solução:

quando for possível separar flores e frutos suculentos para

conservação em álcool 70% ou FAA, não esquecendo de fixar no

vidro as mesmas informações anotadas no jornal.Pode-se também,

fazer as anotações em papel vegetal e colocar dentro do vidro.

Prensar o material ainda no campo: a prensagem do material coletado requer bastante

cuidado e paciência, pois o mesmo não pode ficar muito agrupado dificultando o estudo;

deve ser arrumado, no jornal, de maneira, a

evidenciar flores e/ou frutos, muito importantes

na identificação; as folhas devem ficar arrumadas

de maneira a evidenciar as duas faces (virar

algumas folhas para expor o lado inferior),

quando forem muitas e/ou grandes demais deve-

se retirar algumas que serão cortadas no pecíolo,

para que seja possível verificar a filotaxia das

mesmas. É prático colocar a amostra em jornal apenas entre dois papelões e estes entre os

dois lados da prensa de madeira, fazer uma pequena pressão e amarrar com a corda ou cinta.

Os corrugados poderão ser adicionados apenas no final

de todas as coletas de um dia, quando as amostras

estarão menos frescas, facilitando a organização das

mesmas. Caso poss ível cor ta-se um fruto

longitudinalmente e outro transversalmente, para

adicionar em cada amostra.

Como coletar
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Para alguns tipos de plantas há necessidade de ter alguns cuidados durante a coleta,

como:

- Plantas aquáticas: pode-se fazer uso de uma folha de papel, colocando-a submersa sob o

individuo,retirando-o da água,dessa forma a amostra fica apegada a folha.

- Plantas ramifloras ou caulifloras:se possível destaque os frutos e flores junto com a área de

suporte do tronco. Caso não seja possível destacar com a região de suporte, destaque-as e

faça anotação de como estavam presas e agrupadas.

- Bromélias: os espécimes pequenos são coletados inteiros, quanto aos grandes, coleta-se

algumas folhas e inflorescência e/ou frutescência, não esquecendo de especificar o tipo de

base,geralmente herbáceo.

- Cipó:algumas vezes encontramos várias espécies de cipó,no mesmo suporte,deve-se ter o

cuidado de não coletar informações e amostras de caule de um espécime e ramos de outro.

- Palmeira:como as folhas das palmeiras são geralmente grandes,corta-se cada folha em três

partes,especificando a base com a letra B,o meio com a letra M e o ápice com a letra A.

- Briófitas: como as briófitas são vegetais avasculares, não devem ser prensadas, devem ser

acondicionadas em sacos de papel.

- Algas: As algas são conservadas em água do mesmo local da coleta, ou em formol a 4%

quando não for possível herborizar logo.

Como coletar
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A organização do material para desidratação inicia-se dispondo, em uma superfície

plana, um dos lados da prensa, depois uma folha de papelão, um

corrugado, mais um papelão, depois a amostra em jornal, uma

folha de papelão, um corrugado, um papelão, outra amostra, daí

em diante seguindo a mesma seqüência de material. No final da

pilha, geralmente de quatro palmos de altura, colocar o outro

lado da prensa, apertando-a ao máximo possível, com auxilio da

corda ou cinto de lona. As partes da pilha devem ficar dispostas

de modo que,as amostras e corrugados,fiquem entre as folhas de

papelão.

Quando o fruto for grande e não for possível prensar, este deve ser enrolado em jornal,

não esquecendo de anotar as informações de coleta neste jornal.

Para secagem do material,utiliza-se uma fonte de calor branda,geralmente estufas,com

temperatura de aproximadamente 45ºC,as amostras serão expostas o tempo suficiente para

secá-las por completo. O material prensado deve ser examinado regularmente, tendo o

cuidado de apertar as cordas e virar a prensa,pra que o calor seja distribuído igualmente.

Caso não seja possível desidratar o material coletado,pode-se borrifar cada amostra com

álcool 70%, colocando o pacote em sacos plásticos, selando a abertura do saco com fita não

solúvel em álcool, de preferência. O álcool preserva o conteúdo durante alguns meses. E

importante verificar os pacotes semanalmente e, se tiver sinal de estar secando, deve-se

adicionar mais álcool.

Por se tratar de vegetal avascular, as briófitas, não devem ser prensadas e nem mesmo

desidratadas em estufa. Quanto aos liquens e fungos, segundo INPA/KEW (1998) quando

secos em estufa são mais suscetíveis a ataques por insetos,recomenda-se antes de incorporar

na coleção,que sejam tratados,de preferência por congelamento.
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O herbário é uma coleção de plantas inteiras ou ramos com folhas, flores e frutos

desidratadas, montadas geralmente em cartolina padrão com etiquetas contendo

informações de coleta e número de registro, recebendo o nome de exsicata, conservadas de

acordo com técnicas específicas.

No herbário as amostras coletadas são identificadas, pela comparação com as amostras

depositadas na coleção. Geralmente a coleção botânica é atualizada por especialistas de

famílias,gêneros ou espécies,chamados deTaxonomistas.

As coleções de um herbário são as mais importantes

ferramentas para o conhecimento sistemático e entendimento

das relações evolutivas e fitogeografias da flora de uma região,

para o desenvolvimento de pesquisas, dissertação, teses e

monografias sobre os mais variados aspectos da Botânica,além

de ser um forte instrumento de treinamento para estudantes,

técnicos e parataxônomos.

O sistema de manejo de herbário envolve vários processos

como prensagem, secagem, montagem das amostras, registro,

conservação, informatização, intercâmbio e atualização de

exsicatas.

Empresas que exploram os recursos vegetais, devem montar coleções botânicas de

referência,para implementar a identificação científica correta,principalmente a identificação

das amostras dos inventários florestais, sendo de fundamental importância para garantir a

integridade das transações comerciais de madeiras e demais produtos vegetais, além de

promover a conservação da Biodiversidade.

Para compor uma coleção de referência,há necessidade de um ambiente com condições

mínimas de funcionamento, com espaço para receber o material botânico proveniente das

coletas e vindo de outras instituições,como herbários,para secagem,montagem,catalogação

e armazenamento e conservação. E importante não utilizar o mesmo ambiente para

manusear amostras ainda verdes e desidratadas, evitando assim contaminação do material

seco e exsicatas.
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As etapas básicas para o manejo das coleções são:

Prensagem do material:as amostras são dispostas em jornal e colocadas entre as folhas

de papelão e estes entre as folhas de alumínio

corrugado, tendo-se o cuidado de não colocar as

amostras perto dos corrugados amostras, para

evitar queima. No final da pilha, usa-se a prensa e a

corda de sisal ou cinta para prensar o material.

Desidratação: a forma mais eficiente para

secagem do material é com o uso de estufas à temperatura média de 65ºC . As pilhas devem

ser revisadas,diariamente,apertando-as à medida que as plantas perdem água e a prensa vai

folgando.

Seleção das amostras:das cinco amostras coletadas,

uma fará parte da coleção principal,a segunda poderá ser

reservada para duplicata e as demais deverão ser enviadas a outros herbários por meio de

intercâmbio (troca) científico.

Caso não seja possível desidratar as amostras

no campo, as mesmas deverão ser borrifadas com álcool

70% e acondicionadas em saco plástico bem lacrado pelo

prazo de até três meses.

Estrado da prensa
papelão

alumínio corrugado
papelão

jornal com a amostra
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Montagem de exsicatas: as amostras são montadas em cartolinas rígidas e de

preferência na cor branca.O tamanho será em função do local

onde as amostras serão armazenadas, geralmente as

coleções em herbário, são conservadas em armário de ferro,

separadas em escaninhos, com tamanho médio de 35 X 45 X

20 cm. As informações de coleta

devem constar em uma etiqueta,

afixada no canto inferior direito da

cartolina, no outro lado será lançado o número de registro da

exsicata, o qual não deve repetir em coletas diferentes, funciona de

forma semelhante ao número de coletor.O número de registro inicia

no 1 até o infinito.

Registro de exsicata:para controle,será lançado em um livro ou

caderno, o número de registro, nome e número do coletor, local e data da coleta e nome

científico.

Tratamento e conservação:é prudente fazer o tratamento das exsicatas,antes de inserí-

las na coleção, para evitar a contaminação do acervo. A forma mais prática é por meio do

congelamento, por um período de sete dias, quando for utilizado freezer comum. Pode-se

fazer uso de Gastoxin a base de fosfina,seguindo as determinações técnicas,de uma empresa

especializada. A coleção deve ser conservada a uma temperatura média de 18-23º C e

umidade a 40-60% diariamente.
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Reconhecer um espécime como uma unidade biológica é a principal preocupação que se

deve ter para o estabelecimento da identificação científica como necessidade básica.

Identificar nada mais é do que determinar a individualização do vegetal, ou seja, indicar

nominativamente o valor sistemático do material botânico, debaixo do qual fica firmado

cientificamente seu significado biológico.

Estudos morfológicos envolvendo caracteres vegetativos de espécies comerciais

requerem tempo,visto que é muito difícil coletar material botânico fértil,primeiramente,pela

dificuldade de acesso às árvores (distância x recursos), e, também pelas espécies

apresentarem diferentes épocas de floração que muitas vezes não coincidem com as

excursões botânicas, ou ainda, quando estão em período fértil, produzem flores diminutas a

muitos metros do solo,passando desapercebidas pelos coletores.

A identificação científica requer conhecimentos de taxonomia e sistemática vegetal

baseada em estruturas reprodutivas das plantas (flores e frutos), equipamentos e literaturas

especializadas, além de uma larga experiência em trabalhos de laboratório. Estas tarefas

demandam muito tempo que vão de encontro ao tempo necessários àas atividades de

exploração madeireira na Amazônia.

Como solução a estes problemas podemos realizar a identificação através da dendrologia

(ciência que realiza identificações, utilizando estruturas vegetativas). Na identificação

dendrológica o identificador utiliza basicamente características de folhas e tronco, porém de

forma bem detalhada e procurando fazer associações com os padrões que se repetem em

muitos indivíduos observados.

São necessários conhecimentos básicos de morfologia vegetal e principalmente a

confecção de um clapton herbário (coleção de plantas desidratadas dispostas em pastas

arquivo),e a implementação de coletas botânicas com as respectivas amostras enviadas a um

herbário para realizar as identificações científicas.
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Estruturas vegetativas básicas necessárias à identificação dendrológica

alterna
espiralada

Filotaxia: disposição das folhas no ramo

alterna dística oposta dística

FOLHA
Folha simples: limbo

inteiro
Folha composta:
limbo dividido

pecíolo

Limbo ou
lâmina

folíolo

ráqui

peciólulo

pulvíno

pecíolo

pina

Estípulas:

estipela

na base das folhas;

quando na base dos folíolos é

denominada

Domáceas: estrutura desenvolvida

em algumas plantas para abrigar

insetos

Pêlos/tricomas: podem estar

em todas as partes da planta

(ramos, pecíolos, limbos etc.)

Pecíolo engordado e oco

para abrigar formigas

Glândulas: segregam

néctar que alimenta

insetos (formigas)
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Consiste na separação de espécies por características morfológicas de tronco, folhas,

flores e frutos. Apresentamos as características dendrológicas básicas que separam 25 das

principais famílias de espécies florestais da Amazônia.

PRINCIPAIS FAMÍLIAS DE ESPÉCIES FLORESTAIS DA AMAZÔNIA

Anacardiaceae (caju-açu, tatapiririca, muiracatiara): folhas alternas, compostas ou simples;
resina ou látex estão presentes na casca e/ou folhas.

Annonaceae (envira): folhas simples, alternas dísticas (espiraladas apenas em
Tetrameranthus); fibrasou “envira” longas e resistentes na casca; o corte no tronco
evidencia marcas de chama e exala odor forte; nas folhas ocorrem tricomas (”pêlos”)
especialmente em Duguetia e Tetrameranthus.

Apocynaceae (araracanga, caraparanúba, sorva, sucuúba): folhas simples, opostas podendo
ocorrer verticiladas ou alternas, exsuda látex branco as vezes visível apenas nos ramos
terminais quando pode ser avermelhado

Bignoniaceae (parapará, ipê): folhas compostas e opostas, presença de glândulas em quase
todas as estruturas vegetativas; nas lianas ocorrem gavinhas.

Bombacaceae (sumaúma): folhas simples (quando tem base trinervada) ou
compostas palmadas (sumaúma), muitas vezes com pêlos estrelados ou escamas.

Boraginaceae (freijó): folhas simples, alternas, podendo ocorrer opostas ou verticiladas;
uma folha na base da bifurcação dos ramos é encontrada.

Burseraceae (breu): folhas compostas, alternas, nos folíolos de Protium ocorrem pulvínulos
(base do peciólulo engordada), a margem do folíolo pode ser inteira ou serreada; resina
aromática é encontrada em quase todas as partes da planta.

Caryocaraceae (piquiá, piquiarana): folhas trifolioladas, alternas (Caryocar) ou opostas
(Anthodiscus), margem denteada, estípulas e estipelas persistentes ou caducas (caem ao
amadurecer), são pilosas; no tronco é comum a presença de lenticelas.

Celastraceae (cupiúba): folhas simples, alternas, estípulas caducas; um par de veias saindo
da base e perpendiculares a veia principal é encontrado em Goupia.

alternas,

37

12 - Morfotipagem



Chrysobalanaceae (casca-seca, parinari, coco-pau): folhas alternas, simples, estípulas caduas
ou persistentes;presença de um par de glândulas na base da lâmina,no pecíolo ou espalhadas
na lâmina é comum na maioria das espécies.

Clusiaceae (bacuri, anani): folhas simples, opostas; exsuda látex colorido (bege, amarelo e
alaranjado) no tronco e folhas.O padrão das nervuras (geralmente as terciárias são paralelas)
é um carácter importante a ser observado.

Combretaceae (tanimbuca): folhas simples, alternas ou opostas, agrupadas no ápice dos
ramos dispostos ritmicamente; presença de glândula na lâmina foliar e domáceas nas axilas
das nervuras secundárias.Base do tronco geralmente com grandes sapopemas.

Elaeocarpaceae (urucurana): folhas simples, alternas ou opostas (Sloanea), pecíolos
cilíndricos ou canaliculados, comumente dilatados na base. Base do tronco sempre com
sapopemas.

Euphorbiaceae (seringueira):folhas simples e alternas na maioria das espécies,compostas em
Hevea (seringueira) e opostas em Sandwithia, exsuda látex leitoso e é comum a presença de
glândulas na base do limbo ou no ápice do pecíolo.

Flacourtiaceae (pau-jacaré):folhas simples,alternas dísticas ou agrupadas no ápice dos ramos
(Carpotroche), a margem é geralmente serrilhada ou crenada; podem ocorrem pontuações
translúcidas nas folhas e estípulas pequenas e caducas.

Lauraceae (louro, pau-rosa): folhas simples, alterno-espiraladas, raramente opostas (Licaria)
ou dísticas, sem estípulas, é frequente estarem agrupadas no ápice dos ramos (Mezilaurus,
Sextonia,Aniba,Endlicheria e Licaria).No tronco é comum a presença de lenticelas e ao corte
exala odor forte.

Lecythidaceae (matamatá, tauari, sapucaia, castanha-do-pará): folhas simples, alternas,
margem inteira ou serrilhada (sapucaia); no tronco ocorrem fibras (”enviras”) que pode
confundir com Annonaceae, o cheiro é característico de linhaça. Em tauari ocorrem grandes
sapopemas na base do tronco até quase a copa.

Leguminosae ou Fabaceae - Caesalpioideae, Mimosoideae e Papilionoideae (faveiras,
angelins, cumaru): folhas geralmente compostas, podendo ocorrer folhas simples.
Mimosoideae predomina o tipo bipinada (pinada em Inga), glândulas ausentes (exceto em
Dinizia e Entada),exsudam ao corte seivas coloridas e gomas;
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Caesalpinoideae ocorrem bipinada, pinada e bifoliolada, glândulas presentes somente em
Batesia e Cassinae; Papilionoideae encontram-se folhas pinadas, trifolioladas, unifolioladas,
ausência de glândulas e o corte no tronco exsuda seiva colorida e goma.

Meliaceae (andiroba, cedro, mogno): folhas compostas com folíolos alternos ou opostos;
nectários extraflorais podem ser encontrados no pecíolo e ráquis; glândulas podem estar
dispersas na lâmina foliar.

Moraceae (tatajuba, amapá): folhas alternas (alternas em ), espiraladas ( ) ou
dísticas, estípulas presentes em geral no fim dos ramos; presença de látex leitoso no tronco e
folhas.

Myristicaceae (ucuúba): a plagiotropia dosgalhos (disposto na horizontal) é característico; as
folhas são alternas dísticas,sem estípulas e com pecíolo canaliculado;a casca ao corte quebra
em quadrados e exsuda seiva avermelhada ou translúcida que em contato com o ar oxida a
vermelha.

Rutaceae (pau-amarelo): folhas basicamente alternas, raramente opostas, simples ou
compostas; a principal característica é a presença de pontos translúcidos na lâmina foliar.

podem ser encontrados no caule ou nas folhas.

Sapotaceae (maçaranduba, maparajuba, abiu, curupixá): folhas alternas, espiraladas,
raramente opostas, agrupadas no ápice dos ramos ou dísticas.A presença de látex branco no
tronco é característico,mas este pode estar ausente em algumas espécies.

Simaroubaceae (marupá):folhas alternas,compostas,sem estípulas e as vezes com glândulas
no ápice dos folíolos.

Vochysiaceae (quaruba, mandioqueiro): folhas simples, opostas ou verticiladas, pequenas
estípulas estão presentes assim como glândulas junto ao pecíolo.

Bagassa Ficus

Acúleos
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São pequenas coleções de referência montadas em folhas de cartolina no tamanho

A4,armazenadas em sacos plásticos bemvedados para evitar a entrada de insetos e xilófagos

eorganizadostos em fichários“tipo A-Z”

Quando não dispor do espaço exigido, ou mesmo de recursos financeiros, para

instalar uma coleção tipo “mini-herbário”, esta coleção poderá ser organizada em forma de

fichários,procedendo da seguinte maneira:

- coletar as amostras de acordo com as técnicas de coleta e herborização de material

botânico;

- das amostras coletadas,enviar uma para identificação em herbário;

- separar outra para montar uma pequena amostra em cartolina no tamanho A4,

acompanhada da etiqueta com todas as informações coletadas no campo e nome científico

determinado pela identificação em herbário;

- colocar cada mini-exsicata em sacos plásticos do tipo fichário,do mesmo tamanho da

cartolina,vedados e protegidos contra o ataque de insetos;

- organizar em fichários tipo A-Z e guardar em locais com pouca umidade e temperatura

controlada.

Estas amostras podem ser levadas ao campo pelo identificador quando for necessário.

No caso de empresas madeireiras,pequenas amostras de madeira evidenciando os três

cortes (transversal, tangencial e radial),associadas às respectivas amostras botânicas podem

formar uma“mini xiloteca”e auxiliar no processo de identificação,também pela madeira.

15 - Fichários
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