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RESUMO 

Stryphnodendron adstringens é uma espécie do cerrado brasileiro de alta demanda 
farmacêutica devido à produção potencial de tanino. A caracterização ecológica da 
espécie bem como a mensuração florestal é uma ferramenta importante para 
subsidiar a sua conservação. Conhecer os princípios técnicos que norteiam o plano 
de manejo agrega valor sócio econômico para a comunidade em que a espécie 
ocorre. Além de contribuir para o extrativismo sustentável da mesma, assim, 
protegendo os recursos genéticos da espécie para atender as necessidades das 
gerações vindouras.  
PALAVRAS-CHAVE : Barbatimão, planta medicinal, conservação, plano de manejo 

 

BARBATIMÃO: ECOLOGY, TANNIN PRODUCTION AND ECONOMIC  SOCIO 
POTENTIAL IN REGION NORTH OF MINAS GERAIS STATE 

 
ABSTRACT 

Stryphnodendron adstringens is a specie of the brazilian savanna of strong 
pharmaceutical demand because of the potential production of tannin.  The 
ecological characterization of the specie as well as the forest measuration is an 
important tool to support their conservation. knowledge the technical principles that 
guides the management plan to adds value economic socio for the  community in 
which the specie occurs. Besides of to contribute to the sustainable extraction of the 
same, thus, protecting the genetic resources of the specie to attend the needs of 
future generations.  
KEYWORDS:  Barbatimão, medicinal plant, conservation, management plan 
 

INTRODUÇÃO 
 

O barbatimão é uma espécie nativa e endêmica do cerrado sensu stricto, 
conhecida pelas comunidades rurais da região norte do estado de Minas Gerais pelo 
seu alto valor medicinal, também utilizada pelas empresas florestais para 
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recuperação de áreas degradadas. Os produtos originados do barbatimão são 
fundamentais para a subsistência de muitas pessoas nas comunidades rurais, os 
quais comercializam e consomem fitoterápicos originados de suas cascas e utilizam 
sua madeira para geração de energia doméstica (LORENZI & MATOS, 2008). 

O valor comercial e medicinal do barbatimão está relacionado ao produto do 
metabolismo secundário, o tanino. A casca do barbatimão é a parte da planta 
comercializada por apresentar uma alta concentração de substâncias tanantes. 
Através de diversas formas de uso da espécie, sua eficácia terapêutica ficou 
comprovada por meio do conhecimento empírico. Desde então, a espécie passou a 
fazer parte da lista da Relação Nacional de Plantas Medicinais de interesse ao SUS 
(RENISUS). A partir do conhecimento tradicional, a espécie despertou o interesse 
das indústrias farmacêuticas, em que muitas delas comercializam produtos 
derivados de suas cascas, onde toda a matéria prima é originada de extrativismo, 
não tendo conhecimento de nenhum cultivo comercial para essa finalidade. Com a 
aproximação dos centros comerciais às comunidades rurais, o extrativismo dessa 
espécie intensificou, facilitando a extração do material e o escoamento para os 
mercados consumidores com baixo custo de transporte (BORGES FILHO & FELFILI, 
2003).  

Diante desse cenário, a espécie está ameaçada pelo excesso de cortes ilegais 
e urbanização desordenada, fragmentando seu hábitat, deixando-as expostas aos 
efeitos de borda, comprometendo a sua estrutura populacional dentro da 
comunidade na qual está inserida. Com isso o objetivo desse estudo foi de levantar 
as questões ambientais, técnicas, econômicas e sociais que afetam a conservação 
da Stryphnodendron adstringens Mart. Coville no norte de Minas Gerais.  

REVISÃO DE LITERATURA 

O Cerrado 
 

O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil em área territorial. Presente nos 
estados de Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, São Paulo, Bahia, Mato 
Grosso do Sul, Piauí, Maranhão, Ceará, Rondônia e o Distrito Federal, ocorre 
também em áreas disjuntas nos estados do Amapá, Amazonas, Pará, Roraima e sul 
do Paraná (SANO & ALMEIDA, 1998). É cortado pelas três maiores bacias 
hidrográficas: a Bacia do Prata, São Francisco e Tocantins-Araguaia, as quais são 
responsáveis pelo abastecimento hídrico do país, com índices pluviométricos 
regulares, propiciando-lhe grande biodiversidade (ANDRADE et al., 2002).   

É um dos hotspots para a conservação da biodiversidade mundial, o primeiro 
bioma brasileiro a ser avaliado para preservação pela sua reconhecida diversidade 
biológica, pela fitofisionomia característica (MMA, 2007) e pelo alto grau de 
endemismo. Os hotspots são habitats naturais, que correspondem a apenas 1,4% 
da superfície do planeta, onde concentram-se cerca de 60% do patrimônio biológico 
do mundo. Essa lista inclui o Cerrado brasileiro e a Mata Atlântica (DURIGAN et al., 
2011; SANO et al., 2008). Há três centros de endemismo no domínio do Cerrado: a 
Cadeia do Espinhaço (Minas Gerais e Bahia), o Vão do Paranã (Goiás e Tocantins) 
e o Vale do Araguaia (Mato Grosso, Tocantins e leste do Pará) (SILVA & BATES, 
2002). Ocupa uma área que representa 24% do território brasileiro, sendo 
considerado a última fronteira agrícola do Brasil (EMBRAPA CERRADO, 2012; 
OLIVEIRA et al., 2011).  
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A vegetação do cerrado brasileiro, no geral, é composta por gramíneas, 
arbustos e árvores esparsas, sendo as espécies arbóreas predominantes no bioma, 
com formação de dossel contínuo ou descontínuo. Possui adaptações morfológicas 
e ecofisiológicas, como caules retorcidos, cascas grossas, estruturas subterrâneas 
bem desenvolvidas, como as raízes longas que permitem a absorção da água 
disponível no solo do Cerrado abaixo de dois metros de profundidade, bem como os 
tubérculos e xilopódios, que possibilitam a rebrota rápida e vigorosa após impactos, 
como o corte e o fogo (DURIGAN et al., 2011). De solo pobre em certos nutrientes, 
como P, K, Ca, Mg, S, Zn, Cu, apresenta pH ácido com elevado conteúdo de 
alumínio e alta fixação de fósforo (FALEIRO & NETO, 2008; SANO, 2011). Devido 
aos diversos tipos de solo, de clima e de relevo, possui várias formações 
fitofisionômicas, como: cerradão, cerrado sensu lato, cerrado sensu stricto, cerrado 
campo limpo e cerrado campo sujo. O que denomina o bioma como um domínio de 
vegetação característica (SANO et al., 2008). 

A flora do Cerrado, apesar de abundante, é pouco conhecida. De acordo com 
EMBRAPA (2007), concentra-se nele aproximadamente um terço da biodiversidade 
nacional e 5% da flora e da fauna mundial. Estima-se o registro de 
aproximadamente 6.429 espécies, das quais 6.060 são angiospermas, dessas, a 
família Fabaceae é a mais representativa, com 101 gêneros, 777 espécies e 143 
variedades (FELFILI & SILVA JÚNIOR, 2001). Muitas espécies que ocorrem no 
Cerrado são endêmicas da América do Sul e do Brasil (SANO & ALMEIDA, 1998). O 
número de plantas vasculares é superior àquele encontrado na maioria das regiões 
de Savana do mundo (EITEN, 1994).  

Em Minas Gerais, 57% de sua cobertura vegetal são representadas por esse 
bioma, correspondendo a 16,39% do território brasileiro, com uma extensão 
geográfica de 333.7196,53 km². Dessa área 134.539,37 km², ou seja, 40% são de 
vegetação nativa remanescente (IBGE, 2004; OLIVEIRA et al., 2011). 

O norte do estado possui uma alta diversidade florística, devido à confluência 
de fitofisionomias, como mata ciliar, mata seca e cerrado, evidenciando a 
importância da conservação da vegetação nativa (RODRIGUES et al., 2009).  Em 
Grão Mogol, encontra-se uma área protegida por lei, que ocupa 3.896 km², 
equivalente a 0,19% do Cerrado brasileiro, com representatividade ecológica de 
0,86% das unidades de conservação de proteção integral (UCPI) do bioma. Essa 
área é uma ecorregião considerada de extrema importância biológica pela Fundação 
Biodiversitas, em estudo conjunto com o Instituto Estadual de Floresta e 
Conservation International, por apresentar altos índices de endemismo e 358 
espécies botânica ameaçadas de extinção (SANO et al., 2008). MENINO et al., 
(2009), em levantamento florístico da regeneração de mata ciliar no município de 
Montes Claros, não registraram indivíduos regenerantes de espécies arbóreas. Esse 
quadro mostra a necessidade de estudos para entender se essa situação é devido à 
dinâmica da mata ciliar ou se a falta de banco de indivíduos regenerantes é 
resultado de cortes de árvores adultas.  

Dentre as espécies do Cerrado, a Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville 
é uma das espécies úteis, de valor econômico, endêmica entre as latitudes 14º e 
24ºS e longitudes 48º e 46ºW, com altitudes médias entre 690 a 1000 m (CÔRREA 
et al., 2011),  ameaçada de extinção e possui espaço no mercado consolidado de 
fitoterápicos, gerando renda em curto prazo (BORGES FILHO & FELFILI, 2003).  
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O Barbatimão 
 

O gênero Stryphnodendron é bem distribuído pelo Cerrado brasileiro, com 
cerca de 28 espécies, comumente encontrado em Minas Gerais, em São Paulo, em 
Goiás, no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, no Maranhão, no Piauí e no Distrito 
Federal (VASCONCELOS et al., 2004).  A espécie Stryphnodendron adstringens 
(Mart.) Coville que ocorre no norte de Minas Gerais, pertence à família Fabaceae 
(Mimosoidae), é uma árvore nativa do Cerrado, com ampla distribuição geográfica, 
ocorrendo em toda extensão territorial do bioma, sendo bem representada no 
cerrado sensu stricto, no campo sujo e no cerradão (FELFILI & BORGES FILHO, 
2004). No campo sujo e no cerradão, ocorrem em 94% das taxas que a compõem. 
Em áreas preservadas, a espécie está entre as 10 primeiras em índice de valor de 
importância (IVI), com 34 indivíduos por hectare (ASSUNÇÃO & FELFILI, 2004; 
FELFILI & SILVA JUNIOR, 1992). 

O seu gênero é representado por espécies anãs até árvores com porte de 40 
metros, sendo mais comum a ocorrência de árvores entre dois a oito metros de 
altura (BORGES FILHO & FELFILI, 2003). Esses autores afirmam que o barbatimão 
é uma planta perenifólia, enquanto que LORENZI (2000) considera essa espécie 
como árvore decídua. A sua altura varia de quatro a cinco metros, o tronco é 
tortuoso de 20 a 30 cm de diâmetro. De folhas compostas bipinadas, apresentando 
cinco a oito pares de pinas, com seis a oito pares de folíolos em cada pina 
(LORENZI & MATOS, 2008).  

Conhecida popularmente como barbatimão, barba-de-timão, chorãozinho-roxo, 
casca da virgindade, uabatimô, abaramotemo, casca-da-mocidade, ibatimô, 
paricarana, faveiro e enche-cangalha. A floração ocorre no período de setembro a 
novembro. A sua inflorescência avermelhada se dá por espigas laterais que brotam 
de nós desfolhados, com 100 flores de 6 mm de comprimento e de corola creme-
esverdeada. Já a frutificação acontece entre os meses de novembro a junho, os 
frutos são vagens cilíndricas, indeiscentes, de 6-9 cm de comprimento, com 
inúmeras sementes de coloração verde, quando imaturos, e de cor parda, quando 
maduros (TAKARNIA et al., 2000; LORENZI & MATOS, 2008). O amadurecimento 
dos frutos se dá nos meses de julho a setembro, alcançando maturidade na época 
seca do ano, com dispersão autocórica (LORENZI, 2002). 

A fenologia da espécie varia de acordo com as condições edáficas e climáticas 
de cada região. Na Floresta Nacional dos Tapajós, por exemplo, a floração ocorre no 
período de agosto a setembro, os frutos verdes de agosto a outubro e os frutos 
maduros, nos meses de outubro e novembro. Em estudos fenológicos realizados no 
Distrito Federal, a espécie apresentou modelo fenológico anual com floração, 
frutificação, dispersão de sementes e picos de senescência e de emissão de folhas 
novas na estação seca (FELFILI et al., 1999). Considerado o maior pico de floração 
em setembro e o início da frutificação de outubro a julho e com um longo período de 
maturação, com maior pico em agosto, estendendo-se até janeiro do ano seguinte. 
FELFILI et al. (1999) reportam que, no final do período de maturação, já inicia novo 
ciclo de frutificação. Com as informações fornecidas pelos autores acima, observa-
se que a fenologia da espécie possui rigor produtivo na estação seca, variando 
poucos meses entre diferentes populações. 

Segundo LORENZI (1992), um quilograma de sementes da espécie contém 
aproximadamente 13.100 unidades e que a viabilidade em condições de 
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armazenamento é superior a seis meses. Apesar de apresentar características de 
espécies pioneiras, por produzir muitas sementes, são poucas as sementes que 
prosperam para a perpetuação da espécie. Segundo MARTINS et al., (2008), um 
quilograma de frutos de S. adstringens  rende apenas 77g de sementes viáveis e, 
dessas, apenas 65% apresentam integridade física. Em conformidade com 
CORREA et al., (2011), a baixa qualidade das sementes é devido aos danos 
provocados por insetos e pressões ambientais, promovendo, assim, a esterilidade 
das sementes. Além disso, LORENZI (2000) admite que as mudas da espécie 
apresentam baixo desenvolvimento em condições de campo. Todavia esse fator 
descaracteriza o barbatimão como espécie pioneira, apresentando comportamento 
das espécies secundárias tardias, pois as espécies pioneiras têm a característica de 
colonização rápida do ambiente, por meio de crescimento acelerado em pleno sol e 
um curto ciclo de vida, o que não ocorre com a espécie em questão. Devido ao fato 
de poucas sementes produzidas serem viáveis, isso acarreta um alto valor no 
mercado de sementes, tendo o seu custo de R$ 80,00 (oitenta reais) equivalente a 
250 gramas, correspondendo a 3.375 unidades viáveis (IBF, 2012).  

As sementes da S. adstringens possuem dormência tegumentar, que é uma 
estratégia de superação às condições ambientais adversas, característica muito 
comum em plantas de Cerrado (FELFILI et al., 2002). Atualmente, já existem 
técnicas para a superação da dormência da S. adstringens como escarificação 
mecânica, escarificação ácida e choques térmicos (MARTINS et al., 2008).  

De acordo com LORENZI (1992; 2000) e FELFILI & BORGES-FILHO (2004), a 
espécie apresenta nítida preferência por solos arenosos e de drenagem rápida, 
como os situados em encostas suaves e topos de morros, ocorrendo tanto em 
formações primárias como secundárias. É muito útil na medicina caseira, estando 
entre as sete espécies mais citadas pelas comunidades do Cerrado do Alto Paraíso 
de Goiás para tratamento das enfermidades com fitoterapia (SOUZA & FELFILI, 
2006).  

Por meio dos estudos etnobotânicos e da confirmação de sua eficácia 
terapêutica, a espécie foi inserida na lista da Relação Nacional de Plantas 
Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS) junto às espécies vegetais com 
potencial medicinal de interesse ao SUS (MS, 2010). Reconhecida também por 
possuir elevada atividade antioxidante, decorrente da inativação de radicais livres 
(HASLAM, 1996; HERZOG-SOARES et al., 2002), foi recomendada também no 
formulário de fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira (2011) como creme cicatrizante 
(ARDISSON et al., 2002; BRANDÃO et al., 2008; FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 
2011). 

O principal uso das cascas pelas comunidades é para tratamentos 
antibacteriano, anti-inflamatório, antisséptico, tratamento bucal, adstringente e 
cicatrizante (TOLEDO, 2002; SOUZA & FELFILI, 2006; SOARES et al., 2008). Os 
medicamentos produzidos a partir do princípio ativo do barbatimão são 
comercializados sob formas de cremes, pomadas, sabonetes, tinturas e estratos 
sendo uma forma alternativa para tratamento de infecções (BENVIDO et al., 2010). 
No estado de Goiás é muito utilizada como antifebril e antimalárica (VILA VERDE et 
al., 2003). A tintura da casca é utilizada pelas indústrias para produzir tinta de 
escrever (CORRÊA, 1978). E pelo efeito adstringente, de grande ação estípica, é 
empregada na indústria de curtume e outrora muito procurada por prostitutas, daí o 
nome casca-da-virgindade que até hoje lhe é aplicada. Também está sendo testada 
para prevenir queimaduras resultantes da radioterapia no hospital do câncer em São 
Paulo (LORENZI & MATOS, 2008). Por apresentar resistência à água e ao sol e 
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possuir estrutura bem lignificada, é utilizada para a extração de madeira. Segundo 
ALMEIDA et al., (1998), sua madeira é de cerne vermelho, própria para construção 
civil e marcenaria (LORENZI, 1992).  

A planta possui vários compostos químicos produzidos pelo seu metabolismo 
secundário, como os alcaloides, flavonoides, terpenos, estilbenos, esteroides e 
taninos, sendo esse último o seu constituinte majoritário, o qual agrega à espécie o 
valor medicinal. Essa substância está presente em toda a planta, concentrando-se 
principalmente na casca, com cerca de 25 a 30% de tanino em extrato aquoso 
(PANIZZA et al., 1988).  ARDISSON (2002) encontrou 30,8% de polifenóis, sendo, 
desses, 29,9% em teor de taninos totais. GLASENAPP (2007) obteve média de 
18,58% de fenóis totais nas cascas. Segundo essa autora, os taninos não são 
definidos propriamente pela composição química, mas sim pela adstringência. 
SANTOS et al., (2006) observaram a maior produtividade de polifenóis e tanino para 
o estado de Goiás, no mês de outubro, atingindo 181,5 e 1.156,3 mg/g, 
respectivamente. LOPES et al., (2009) observaram teor de 19% no estado do 
Paraná. CORREA et al., (2011), ao avaliarem 12 populações do barbatimão em três 
estados (São Paulo, Minas Gerais e Goiás), encontraram os maiores teores  de 
tanino e maior qualidade das sementes em Luislândia, município localizado no norte 
de Minas Gerais (39%). Esses autores ainda afirmam que a coloração da entre-
casca não interfere na quantificação dos fenóis. A Farmacopeia Brasileira em casca 
seca registrou mínimo de 8% (ANVISA, 2003). Dados mais recentes são reportados 
por SCOLFORO et al., (2008), que registraram teores de taninos totais variando de 
0,140 a 22,38 mg/g para diâmetro igual ou superior a 3 cm no sul do estado. 

Os taninos são compostos fenólicos, presentes em toda a planta, concentrado 
em um determinado órgão, de acordo com a espécie vegetal. Esses compostos 
fenólicos, com massa molecular entre 300 a 3.000 Dalton são solúveis em água, 
mas apresentam habilidade de formar complexos insolúveis em água na presença 
de alcaloides, gelatina e outras proteínas (FONSECA & LIBRANTE, 2008). Tais 
compostos são responsáveis pela adstringência de muitos produtos vegetais, devido 
à precipitação de glicoproteínas salivares, o que ocasiona a perda do poder 
lubrificante (BRUNETON, 1991). Essa substância confere propriedades que 
controlam microrganismos e tratam couros nas indústrias de curtume (TEIXEIRA et 
al., 1990). Tradicionalmente, os taninos são classificados segundo a sua estrutura 
química em dois grupos: taninos hidrolisáveis e taninos condensados (MONTEIRO 
et al., 2005). 

 HASLAM (1996) infere que as propriedades farmacológicas dos taninos estão 
ligadas, pelo menos em parte, às três distintas características gerais que todos os 
grupos de taninos possuem, em maior ou menor grau. Tais propriedades são: a 
complexação com íons metálicos (ferro, manganês, vanádio, cobre, alumínio e 
cálcio, etc.), atividades antioxidantes e sequestradoras de radicais livres e habilidade 
de se complexar com outras moléculas, como proteínas e polissacarídeos. 

O teor de taninos na casca do barbatimão em relação ao período do ano em 
que se coleta a casca é afetado por uma interação de fatores ambientais, como o 
estresse hídrico, a temperatura e a umidade. Essas variações no aspecto ecológico 
servem como defesa ao ataque de herbívoros e microrganismos, os quais auxiliam 
na prevenção da decomposição por fungos e bactérias. Já o aspecto fisiológico da 
planta influencia, diretamente, a sua qualidade para os fins medicinais (TAIZ & 
ZEIGER, 2009). Tão grande a importância da espécie que o primeiro fitoterápico 
100% natural é elaborado com 50% de extrato seco de cascas do barbatimão, em 
que 60 mg do extrato correspondem a 30 mg de fenóis totais e 27 mg de taninos 
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totais. Esse medicamento é uma pomada cicatrizante, anti-inflamatória e 
antimicrobiana, denominada Fitoscar®, um produto da Apsen Farmacêutica de São 
Paulo-SP, pesquisada pela Faculdade de Medicina da Universidade de Ribeirão 
Preto e do Grupo Centroflora, aprovada pela ANVISA (Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária) (FITOSCAR, 2012).  

O Extrativismo 
 

Conservar o Cerrado depende de estudos da biodiversidade do bioma. FELFILI 
et al., (2002) observaram a redução da vegetação típica do Cerrado nas últimas 
décadas em 37%. Desse percentual, apenas 1,1% correspondem à área de 
proteção ambiental (APA) e 2,5%, às áreas de preservação permanente (APP). 
MACHADO et al., (2004) observaram uma intensificação dessa perda de 
biodiversidade, onde 55% do Cerrado já foram desmatados ou transformados pela 
ação humana, correspondendo a 880.000 km2, ultrapassando a área perdida na 
Amazônia.  

A principal ocupação desses solos após o desmatamento é o reflorestamento 
com espécies de eucaliptos consorciados com milho, feijão, café, maniçoba, palma e 
a bovinocultura. Além do cultivo de gramíneas de origem africana (MACHADO et al., 
2004; SANO, 2011). RUFINI et al., (2010) admitem que não só a pastagem, mas a 
expansão urbana, a agropecuária, infraestrutura e a produção mineral também têm 
contribuído para a destruição do bioma. Apesar da prática contínua de 
desmatamento no bioma, observa-se o aumento nas unidades de conservação 
(UCs) de 2,6%, em 2002 para 9,4%, em 2009 (IBAMA, 2009) e decréscimo no 
desmatamento de 16%, em 2010 (IBAMA, 2010).  

O Cerrado tem seu material lenhoso transformado em carvão vegetal e 
madeira de forma progressiva. A utilização energética é feita pelas indústrias e para 
a cocção de alimentos, sendo a principal fonte de energia recorrente nas 
propriedades rurais, enquanto a madeira do bioma é destinada para as serrarias e 
laminadoras. Para esses fins, o seu corte é predominantemente seletivo e restrito a 
espécies de cerne mais duro e indivíduos de maiores diâmetros (VALE  et al., 2002).  

Em Minas Gerais, a área desmatada até 2009 foi de 534 km² (IBAMA, 2011). 
Dentro da área remanescente, 5,89% são usadas de forma sustentável pelas 
comunidades e 2,39% são protegidas por lei (IBGE, 2010), sendo as unidades de 
conservação de uso sustentável responsável pelo maior percentual de vegetação 
nativa no estado.  

Em 2000, Minas Gerais ocupou o segundo lugar em nível nacional de 
extrativismo vegetal, com a produção de carvão de 29%, perdendo apenas para o 
estado do Pará, com 33% e a produção de carvão da silvicultura foi de 77%, 
concentrada no município de Curvelo (MAYER, 2000). Esse quadro apresenta Minas 
Gerais como o maior produtor nacional de carvão vegetal de silvicultura, com 
2.798,653 toneladas (IBGE, 2010). 

O comércio das cascas da Stryphnodendron adstringens pelos agricultores e 
extrativistas é fundamental no complemento de renda mensal para muitas famílias 
da comunidade rural. Entretanto a exploração extrativista do barbatimão nas 
comunidades tem levado a redução da população da espécie. Mesmo nas unidades 
de conservação, ocorre o extrativismo, influenciando, negativamente, a sua estrutura 
populacional (SOUZA & FELFILI, 2006). Essa redução dos recursos já está 
refletindo de forma negativa, pois os extrativistas reclamam da dificuldade na 
aquisição da matéria-prima para a própria subsistência (GONÇALVES et al., 2012). 
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De acordo com o acompanhamento realizado pelo IBGE, desde 2002 até 2010, 
a produção de casca de barbatimão está em decadência. Caiu de 1.500 
toneladas.ano-1,  em 1988, para 12 toneladas.ano-1, em 2003. No ano de 2002, a 
produção foi de 10 toneladas, na Bahia e duas toneladas, em Minas Gerais; em 
2003, foi de oito toneladas, na Bahia e quatro toneladas, em Minas Gerais. Já em 
2004, reduziu para sete toneladas, concentrando a sua produção no estado da 
Bahia. De 2005 a 2008, foram seis toneladas, aumentando novamente, em 2009, 
para sete toneladas e mantendo a produção extraída em 2010 (IBGE, 2010).  

Trabalho de níveis de extrativismo da espécie mostra que a colheita é praticada 
de forma desordenada, sem nenhum critério de conservação, em que a coleta das 
cascas ocorre de modo crescente, onde a extração se intensifica em indivíduos de 
maiores diâmetros, chegando até 100% de extração das cascas (BORGES FILHO 
&; FELFILI, 2003). Na avaliação qualitativa desse trabalho, os autores registraram 
que 41% dos indivíduos apresentaram sinais de extrativismo independente do porte 
da planta. CORREA  et al., (2011), em trabalho de conservação in situ da espécie, 
em três populações diferentes, observaram um aumento desses vestígios para 46%, 
provocando injúrias no tronco e comprometendo a resiliência das árvores.  

O que se observa com a decadência na produção registrada pelo IBGE nas 
últimas décadas e o aumento do número de indivíduos atingidos nos trabalhos 
acima citados, é que, devido à redução do produto de interesse no ambiente, para 
atender à mudança na escala de produção, os extrativistas exploram um número 
maior de indivíduos. Esses percentuais demonstram o esgotamento do material de 
interesse e que a continuidade desse extrativismo, sem manejo adequado de corte 
ou coleta, em poucas décadas, levará a espécie à extinção (FELFILI & BORGES 
FILHO, 2004; SOUZA & FELFILI, 2006). 

BORGES FILHO & FELFILI (2003) consideram que não é só uma questão 
extrativista, mas vários outros fatores, como sociais, econômicos e ecológicos, são 
responsáveis pelo esgotamento dos recursos naturais vegetais. Esses autores 
comentam que o comércio das cascas para laboratórios farmacêuticos, farmácias 
homeopáticas e farmácias de manipulação, não possui reserva extrativista ou cultiva 
espécies nativas para esse fim, não recebendo dos órgãos governamentais 
nenhuma exigência para a produção de fármacos a partir do extrato da S. 
adstringens. Os autores ainda citam seis empresas farmacêuticas que 
comercializam produtos derivados da casca do barbatimão. Entretanto nenhuma 
delas possui cultivo para tal finalidade. Devido à dificuldade de domesticação e 
cultivo, toda produção industrial à base de taninos dessas respectivas empresas são 
de fontes extrativistas e ainda não se tem conhecimento de produto sintético dos 
constituintes químicos da espécie. Como medida mitigadora dessa problemática, a 
espécie tornou-se protegida por lei, sendo proibido o corte em áreas urbanas 
(ALMEIDA et al., 1998). No Distrito Federal, a espécie passou a fazer parte do 
patrimônio ecológico (Decreto nº 14.738/93) (FELFILI et al., 2002).  

Uma das maneiras de impedir a continuidade da exploração predatória dos 
recursos genéticos vegetais do Cerrado, é por meio da elaboração de planos de 
manejo das espécies ameaçadas de extinção, bem como a ampliação das unidades 
de conservação. 

Manejo sustentável 
 

No século passado, o manejo de florestas naturais era alvo de muitas críticas e 
denúncias, pelo fato de ter servido como pretexto para exploração madeireira, 
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resultando em degradação florestal. Já no início do século XXI, o manejo racional de 
recursos naturais passou a ser considerado como critério de exploração florestal de 
maneira sustentada utilizada por empresas idôneas. Essas visam ao benefício da 
certificação ambiental, enquanto as florestas ampliam a escala de produção 
(MEDRADO et al., 2011). Respeitando os parâmetros legais de sustentabilidade, 
criando condições para promover a resiliência na área atingida pela exploração 
comercial, reduzindo, assim, o impacto da extração sobre a floresta, 
consequentemente, beneficia-se a comunidade local, que faz uso dos recursos 
florestais para subsidiar as suas famílias (LUND et al., 2009).  

O conceito atual de manejo de ecossistemas florestais difere do manejo 
florestal tradicional, principalmente quanto ao escopo e à profundidade da análise. 
De acordo com a legislação florestal brasileira, o manejo florestal sofreu algumas 
evoluções. Antes, esse conceito era identificado como sustentado (Portaria nº 486-
P/86), visto de forma economicista em que a maior ênfase era para aumentar a 
produção de madeira (SILVA, 2006). Devido a superexploração dos recursos 
florestais por extrativismo predatório, passou de produtivo para sustentável (Decreto 
nº 1.282/94), sendo definido como a administração da floresta para a obtenção de 
benefícios econômicos e sociais, respeitando os mecanismos de sustentação do 
ecossistema (AHRENS, 2005).  

A primeira visão de manejar as florestas nativas era a de produzir madeira, 
legalmente. Mas partindo do princípio que segmentos de medicamentos, 
perfumarias e artesanatos são, em sua maioria, extraídos das florestas, os recursos 
florestais não madeireiros passaram a ser considerados como passíveis de manejo, 
em que foram incluídos nas estratégias de Manejo Florestal Sustentável de Uso 
Múltiplo (MFSUM). Essa inclusão é importante para garantir à matéria-prima uma 
industrialização e comercialização legalmente adequada (MEDRADO et al., 2011). 

O MFSUM envolve o ecossistema como um todo, e o beneficiamento não se 
resume apenas em produção de madeira, e sim em aproveitamento do máximo de 
subproduto oriundo de uma árvore derrubada (SILVA, 2006).  No caso do 
barbatimão, visa a aliar a maior produção de casca com o aproveitamento da 
madeira e ao menor impacto sobre o ecossistema remanescente. Esse mecanismo 
estende-se aos processos ecológicos essenciais de manutenção da diversidade 
ecológica e conservação dos recursos naturais, respeitando a estrutura da floresta. 
Uma vez que sem esse mecanismo, simplesmente não haveria a renovação da 
cobertura vegetal (LOPES, 2000; AHRENS, 2005).  

A função básica do manejo florestal é conduzir o recurso florestal para o 
atendimento dos objetivos de uma organização, analisando o posicionamento 
estratégico em visão do negócio (SCOLFORO et al., 1998a). Geralmente, os planos 
existentes são exequíveis apenas em grandes áreas, não sendo muito aplicados às 
pequenas unidades exploradas nas propriedades rurais. Talvez, por uma visão de 
mercado, visando ao maior retorno em cima do investimento. Mas o que não pode 
ser ignorado é que um conjunto de pequenas propriedades pode trazer danos 
ambientais irreparáveis. Analisando pelo lado ambiental e produtivo, a silvicultura é 
uma ferramenta para estratégia de sustentabilidade com bases agroecológicas, 
abrangendo as pequenas e grandes propriedades, apoiando métodos de 
desenvolvimento endógeno para o manejo ecológico dos recursos naturais 
(MEDRADO et al., 2011). Segundo BECHARA et al., (2009), tratos silviculturais com 
ciclos de corte para fins comerciais são indispensáveis a exequibilidade do manejo 
em regime de rendimento sustentável. 

Para traçar uma estratégia de manejo sustentável ou recuperação de área em 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.9, N.16; p.             2013 
 

475 

uma floresta com práticas silviculturais, é fundamental que se disponha de 
conhecimento básico sobre a estrutura e a dinâmica das populações. Tal 
conhecimento se obtém por meio de levantamentos dendrométricos e 
fitossociológicos, bem como conhecimento acerca do estágio sucessional da 
espécie e de sua fenologia.  No caso do barbatimão, a fenologia é muito importante 
para sinalizar a época de extração das cascas, permitindo maior progresso na 
regeneração (FELFILI & BORGES FILHO, 2004). A fisiologia das sementes e os 
sistemas de produção de mudas também são importantes. Além de conhecer a 
suscetibilidade da espécie florestal à exploração, a economicidade do manejo 
sustentado e a eficiência no processo e o aproveitamento de seus produtos 
(MEDRADO et al., 2011; SCOLFORO, et al., 1998a). 

Um componente muito importante nesse contexto é a análise da distribuição 
espacial, a qual cumpre um papel fundamental nos processos ecológicos, na 
produção de biomassa e na coexistência das espécies, possibilitando melhor 
avaliação e monitoramento das florestas (CORONA, 2010). A partir dessa variável, é 
possível estabelecer critério de corte e conhecer o número de árvores por classe 
diamétrica que evolui ao longo do tempo (SCOLFORO et al., 1998a). 

 No manejo florestal de espécies nativas, é importante a participação das 
comunidades locais, pois essa participação ajuda na conservação da floresta, 
impedindo o acesso de animais domésticos às áreas onde os ciclos de corte são 
manejados, a eliminação das queimadas, bem como trabalhar a conscientização 
ambiental das pessoas, por intermédio do detentor do plano (PÉREZ et al., 2004). 
Além desses benefícios, aumenta-se a viabilidade do solo, reduzindo a perda da 
diversidade e contribui para a redução da temperatura atmosférica (CORONA, 
2010). 

Tal participação já é concebida nos países em desenvolvimento, onde as 
florestas nativas são oficialmente manejadas com o auxílio dos moradores, 
chegando a alcançar 12% da participação dos integrantes inseridos no perímetro 
florestal (SUNDERLIN et al., 2008). Esse tipo de participação confere custo-
benefício entre a floresta, os nativos e o meio científico, pois a floresta oferece 
matéria prima para os comerciantes, extrativistas e raizeiros, enquanto esses retêm 
grande conhecimento empírico, contribuindo para as práticas de manejo (LUND et 
al., 2009). 

Segundo MEDRADO et al., (2011), o material vegetal, quando explorado de 
forma clandestina, desperdiça até 70% da madeira explorada. Em contrapartida, 
áreas florestais, após a implantação de planos de manejo, tiveram um aumento na 
sua produtividade, bem como a valorização dos seus produtos. COELHO & SOUZA 
(2007) corroboram a ideia, ao afirmarem que áreas florestais bem manejadas 
alcançam a mesma riqueza de espécies em áreas de reserva legal. Como exemplo 
de manejo sustentado de espécies nativas do Cerrado, pode-se citar o manejo da 
candeia (Eremanthus erythropappus), que, segundo PÉREZ et al., (2004), o metro 
de madeira empilhada quando clandestina custava R$ 40,00 (quarenta reais); após 
a implantação do plano de manejo, passou a ser comercializada por R$ 75,00 
(setenta e cinco reais); o óleo bruto variava de US$ 20,00  a US$ 50,00; os moirões 
com diâmetro médio de 7,5 cm e comprimento de 2,20 metros eram comercializados 
por R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) a dúzia. Com base nessa informação, pode-se 
observar que o corte seletivo de espécies nativas com potencial financeiro é mais 
valorizado quando é legalmente explorado. 

Devido à evolução tecnológica e à crescente necessidade de melhorar a 
qualidade das informações a serem incorporadas aos projetos de manejo, os 
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inventários florestais diversificaram as suas estratégias de coletas de dados que já 
não se limitam à simples quantificação de volume da madeira, mas também reúnem 
técnicas que possibilitam oferecer informações qualitativas. Essas informações 
variam em função dos objetivos e dos tipos de variáveis sob investigação 
(SCOLFORO, 1998a).  

Muitas tecnologias são hoje atribuídas para facilitar a investigação e o 
monitoramento ambiental, bem como traçar futuras metas de produção sustentada. 
Tecnologias, como fotos e imagens digitais em forma de uma matriz de pixels, são 
fundamentais para o registro de áreas de florestas com ocorrência de queimadas. 
Programas de georeferenciamento e geoestatística também são alternativas úteis e 
viáveis. O georeferenciamento utiliza mapas de satélites, possibilitando a geração 
rigorosa de mapas temáticos digitais em adição aos dados de campo (TOMPPO, 
2000). A geoestatística, além de aprimorar o processamento do inventário, descreve 
a autocorrelação espacial entre as unidades amostrais, de forma a minimizar e a 
corrigir erros aleatórios, associados à dependência espacial. O uso dessa tecnologia 
exige a avaliação constante, a fim de verificar se há ou não relação entre essas 
unidades (MATHERON, 1963). Esses programas proporcionam exatidão de 
diferentes classes de produtividade sem viés estatístico (MELLO, 2004; CORONA, 
2010). 

O recurso ecológico SYMFOR é um exemplo de ferramenta útil para descrever 
a dinâmica de florestas e simular a estratégia de manejo, incluindo indivíduos que 
normalmente seriam excluídos do critério de valor comercial. A eficácia do software 
foi testada na floresta amazônica, onde foi possível estimar a produção por mais seis 
anos a partir de dados de 30 anos anteriores (AZEVEDO et al., 2008). 

Além de software para simulação de melhores planos de manejo, equações e 
programas estatísticos também podem prever fatores de riscos. Como o caso do 
software @ Risk. Esse é utilizado para simular valores de forma aleatória em relação 
à receita e ao custo, em função dos valores aleatórios gerados (PALISADE 
CORPORATION, 1995), demonstrando possíveis lucros resultantes do plano de 
manejo (BENTES-GAMA, 2003). Essas simulações de riscos e benefícios 
econômicos e ambientais ajudam na tomada de decisão acerca da viabilidade 
econômica do plano de manejo (SILVA et al., 2011).  

Diante de várias situações expostas pelos riscos das florestas sem 
monitoramento e os benefícios trazidos pelo manejo, por meio de diversas técnicas, 
fica claro a importância de estudar as características intrínsecas e extrínsecas da 
população do barbatimão (Stryphnodendron adstringen) para subsidio ao plano de 
manejo da espécie, a partir dos princípios que norteiam esta prática, a fim de 
garantir a produção sustentada dos produtos fornecidos pela planta, além de 
contribuir para a sua existência em ambientes de área de ocorrência natural.  

Os principais fundamentos técnicos de um plano de manejo são: realizar 
levantamento criterioso dos recursos disponíveis a fim de assegurar a confiabilidade 
das informações pertinentes; caracterizar a estrutura do sítio florestal; identificar, 
analisar e controlar os impactos ambientais, atentando à legislação pertinente; 
verificar a viabilidade técnica-econômica e análise das consequências sociais; 
realizar os procedimentos de exploração florestal que minimizem os danos sobre o 
ecossistema; certificar-se da existência de estoque remanescente do recurso que 
garanta a produção sustentada da floresta, e por último, adotar o sistema silvicultural 
que melhor atenda à viabilidade do plano proposto (SCOLFORO, 1998a; AHRENS, 
2005). 

Para atender a todos os prerrequisitos dos princípios que norteiam a prática de 
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manejo sustentável do barbatimão (Stryphnodendron adstringens), é necessário 
conhecer os caminhos a serem trilhados, quais sejam: o inventário florestal, com 
técnicas apropriadas de mensuração florestal, o que avaliar se o povoamento é 
passível de manejo; os critérios técnicos, que tornam a prática do manejo 
ambientalmente correta e os critérios econômicos que definem se o plano é 
economicamente viável.  

Inventário e estrutura florestal 
 

 Os inventários florestais são realizados para estudar a estrutura das 
populações de espécies vegetais, com o propósito de entender os padrões de 
distribuição e ocorrência das espécies, bem como entender as variações ocorridas 
dentro do povoamento. Além de realizar diagnóstico pós-colheita, avalia-se também 
a viabilidade da floresta e o estoque dos produtos a serem colhidos. Dentro do 
inventário, são mensurados as variáveis dendrométricas e os parâmetros 
fitossociológicos. Esses servem de subsídio para estudar estratégias de 
conservação e gerar planos de manejo em áreas naturais (CARVALHO et al.; 2009; 
TOMPPO, 2009).  

O tamanho da área do levantamento florestal depende da finalidade do estudo 
e da variabilidade da característica de interesse, não tendo um tamanho padrão a 
ser mensurado. Para VIDAL et al,. (2008), 0,5 ha amostrado é suficiente, desde que 
o recurso utilizado seja de alta resolução, como o sensoriamento remoto, por 
exemplo. Já SILVA et al., (2010), ao avaliarem a influência da flutuação do nível 
freático do solo sobre a riqueza de espécies arbóreas, precisaram alocar 54 parcelas 
de 300 m², superando 0,5 ha. De modo geral, a consistência das informações está 
relacionada ao tamanho amostral, pois, quanto maior a área, maior será a precisão 
dos dados (SCOLFORO & MELO, 2006). 

Compreender a dinâmica de uma floresta depende de diversas informações 
fundamentais. As variáveis mais utilizadas em inventários florestais são: estrutura 
horizontal, obtida a partir do diâmetro do caule à altura do solo (DAS) e ou a 1,30 m 
do solo (DAP), a estrutura vertical, obtida a partir da altura total da árvore (H). A 
mensuração dessas variáveis é realizada no indivíduo em pé, não tendo a 
necessidade de excluí-lo do ambiente. A partir dessas variáveis, obtêm-se a 
produção em volume, o peso seco de casca e o teor de tanino total, comercial ou 
parte da árvore (SCOLFORO et al., 2008). Além de obter o padrão de distribuição da 
espécie e estudar os fatores ecológicos que influenciam a produção, como: 
crescimento, mortalidade, ingressos e movimento das árvores, o estudo das 
variáveis acima é indispensável nas populações sujeitas a práticas de manejo 
sustentável, no qual é o propósito principal a realização de um inventário 
(SCOLFORO, 1998a; SCOLFORO et al., 2008). 

O volume de madeira e casca podem ser obtidos a partir de equações 
matemáticas ajustadas por regressão a uma base de dados de cubagem rigorosa. 
Essas equações usam as variáveis diâmetro (DAP ou DAS) e altura (H) como 
variáveis independentes em um modelo matemático para estimar o volume (variável 
dependente) (DA GAMA, 2012). 

A estrutura horizontal é definida, a partir da distribuição diamétrica, DAS, para 
indivíduos regenerantes e DAP, para indivíduos adultos. Para estudar essas 
variáveis em um fragmento florestal com propósito de manejo ou acompanhamento 
do incremento em diâmetro, é importante a alocação permanente das parcelas, e 
que essas não sejam perturbadas com pastagem de animais, nem haja interferência 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.9, N.16; p.             2013 
 

478 

antrópica durante o período de avaliação, pois a proteção da área amostrada contra 
os fatores externos, durante os estudos, promove controle efetivo da resiliência e 
acompanha o estado de equilíbrio da floresta (CUNHA, 1994). 

Estudos dessa natureza são usados para simular os efeitos de perturbações 
antrópicas e naturais na vegetação. Durante o trabalho, são levantadas informações 
para cada espécie, como o número de indivíduos, identificador único; posição da 
árvore (coordenadas x e y, em metros); agrupamento ecológico de espécies (de 1-
10), incluindo a função de crescimento, recrutamento e mortalidade de cada 
indivíduo (AZEVEDO, 2008).   

A construção de diagramas, indicando a frequência de classes de diâmetros 
com amplitude estabelecida, pode auxiliar na análise da estrutura etária da 
população, a qual apresenta indivíduos com ampla variação de diâmetro. O 
diagrama é indicador de equilíbrio da densidade populacional dos indivíduos. Esse 
permite apontar perturbações, por ações ou intervenções, realizadas no passado; 
oferece suporte para conduzir o povoamento no futuro, auxilia na definição de ciclo 
de corte e limites de colheita em volume, além de determinar a viabilidade 
econômica, proporcionando as melhores práticas de manejo dentro do fragmento 
florestal (GOMIDE et al., 2009). 

Os parâmetros fitossociológicos avaliados na estrutura horizontal dentro de 
uma comunidade são: densidade absoluta (DA) e relativa (DR); dominância absoluta 
(DoA) e relativa (DoR); frequência absoluta (FrA) e relativa (FrR) e índice de valor de 
importância (IVI), além da distribuição da espécie e de seu balanceamento dentro da 
comunidade florestal. Na estrutura vertical, avalia-se a posição sociológica absoluta 
(PSA) e relativa (PSR). Quando se trabalha com uma população específica, avaliam-
se DA, DoA e a FrA dos indivíduos.  

O diagnóstico da distribuição espacial da espécie é obtido por meio do Índice 
de dispersão de Morisita (Id). A partir desse índice, é possível saber se o padrão de 
distribuição é agregado, aleatório ou homogêneo, conforme os valores obtidos do 
índice (BROWER & ZAR, 1977; MELLO, 1995).  

Se o valor do índice de Morisita (id) for menor que “um”, a espécie tende a um 
padrão de distribuição uniforme. Se for igual a “um”, é considerada distribuição 
aleatória e se o valor for maior que “um”, a espécie terá um padrão de distribuição 
agregado. Já o balanceamento da população dentro da comunidade é avaliado pela 
distribuição diamétrica. A partir das classes de diâmetro, é possível estudar fatores 
ecológicos da espécie e os fatores que influenciam a produção, como: crescimento, 
mortalidade, ingressos e movimento das árvores. Determina-se a espécie possui ou 
não uma estrutura balanceada (SCOLFORO, 1998ab). 

Segundo MEYER (1952), o conceito de distribuição diamétrica em florestas 
multiâneas foi estabelecido historicamente pelo francês De Liocourt, no ano de 1898, 
aplicando a distribuição exponencial para dados de diâmetros de floresta nativa, 
onde se observou que a razão entre o número de árvores na classe superior se 
mantém constante, gerando um quociente ‘q’. Esse autor lançou a teoria de que a 
distribuição de frequência diamétrica de florestas heterogêneas comportava-se em 
série decrescente inversamente a um aumento no diâmetro do caule “J – reverso”, 
em que o maior número de indivíduos é representado nas primeiras classes de 
diâmetro, o que caracteriza uma comunidade estoque (SCOLFORO,1998ab). Esse 
comportamento diamétrico demonstra que a floresta encontra-se em equilíbrio. Em 
caso de manejo sustentável, os cortes devem respeitar essa estrutura (FELFILI & 
REZENDE, 2003).  

O valor de ‘q’ nas diferentes classes diamétricas indica se a floresta está 
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balanceada ou está sofrendo algum tipo de interferência antrópica ou se houve 
perturbação no passado. O termo “floresta balanceada” foi definido por Meyer 
(1952), a partir do quociente ‘q’ de De Liocourt. A ideia era expressar se as florestas 
que mantêm uma taxa constante na redução do número de árvores com o aumento 
do diâmetro, tentando conduzi-la para uma distribuição balanceada, capaz de induzir 
a floresta a um nível de produção sustentada, acompanhando assim, a idade dos 
indivíduos florestais. Desde então, pesquisadores têm usado várias distribuições 
tanto em florestas nativas quanto em florestas plantadas com relativo grau de 
sucesso. 

No Brasil, os primeiros trabalhos sobre distribuições probabilísticas aplicadas à 
distribuição diamétrica surgiram no limiar da década de 1980 (CUNHA, 1994). A 
partir de então, todas as pesquisas florestais dessa natureza utilizam a distribuição 
balanceada como quesito chave para manejo de áreas de florestas nativas. 

A estrutura vertical é um importante indicador de sustentabilidade da 
comunidade, tanto para uma floresta primária, quanto para um fragmento de floresta 
secundária a ser manejado. A estrutura vertical abrange as características 
sociológicas das espécies e a dinâmica das populações. Essa estrutura pode 
apresentar estrato inferior, estrato médio e estrato superior ou até mesmo nem se 
apresentar estratificada dessa forma (SOUZA et al., 2003). O número de estratos em 
uma floresta é peculiar a cada fitofisionomia, pois essas características estão 
associadas a composição de cada espécie, as suas relações competitivas, as 
restrições ambientais e às perturbações (TEIXEIRA et al., 2011). 

Estrato é o porte vertical que cada indivíduo ocupa dentro de uma floresta. A 
sua diferenciação está relacionada à disponibilidade de luz ao longo do perfil vertical 
em relação ao piso da floresta. O conjunto dos estratos altos, intermediários e 
intermediários inferiores, são compostos por espécies arbóreas, arbóreo-arbustivo e 
arbustos. O estrato inferior em comunidade vegetal compõe as espécies arbustivas, 
herbáceo-arbustivo e herbáceas perenes de estágios serais mais avançados, 
capazes de sobreviver sob condições de sombreamento (SOUZA et al., 2003). 

O comportamento das espécies de florestas tropicais, em relação ao estrato e 
à dinâmica de sucessão, possibilita classificá-las de várias maneiras. Como as que 
demandam por clareiras para o desenvolvimento e reprodução, aquelas que 
crescem e se estabelecem sob dossel fechado e aquelas que, apesar de 
sobreviverem ao dossel fechado, se beneficiam das clareiras para se reproduzirem. 
A dinâmica de sucessão e a relação dos estratos são apenas pontos no amplo 
gradiente de condições demandadas pelas espécies e que cada uma pode ser única 
em suas existências (WHITMORE, 1984).  

A estratificação vertical da floresta permite analisar a composição florística e a 
estrutura em termos de riqueza, de diversidade, de densidade, de dominância e, 
sobretudo, de estoques de volumes total e comercial. Isso indica que áreas de 
florestas naturais com diferente capacidade de volume, potencialmente comercial, 
apresentam indicativos de sustentabilidade e características estruturais distintas 
(SOUZA et al., 2003; SOUZA & SOUZA, 2004). Os grupos de plantas com hábitos 
similares ocupam os mesmos nichos ecológicos, desempenhando atividades 
semelhantes, em função da penetração de luz, da disposição e da altura dos 
indivíduos ao longo do perfil vertical. Perturbações na composição desses padrões 
nas paisagens florestais podem afetar, diretamente, as populações, alterando as 
suas interações ecológicas dentro das comunidades e, consequentemente, 
inviabilizando a coexistência de algumas espécies. Assim como a luminosidade, a 
qualidade do solo em relação à umidade, a concentração de nutrientes e a altitude, 
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também, podem interferir na estrutura vertical da floresta (KOLSTROM & 
PITKANEN, 1999; CORONA, 2010). 

O conceito de análise da estrutura vertical foi definido por Finol, em 1971. A 
proposta do autor foi: em distribuir os indivíduos da população em três estratos, 
onde esses tiveram seus limites definidos pela variabilidade da altura da espécie. 
Obtêm-se, assim, o valor fitossociológico de cada estrato expresso em porcentagem.  

Assim, o estrato inferior é composto pelas árvores que apresentam altura total 
(H) menor que a altura média (Hm) menos uma unidade de desvio-padrão (Sh) das 
alturas, ou seja, Hj < (Hm – 1 Sh). O estrato médio compreende as árvores cuja 
altura total estivesse compreendida entre a média aritmética menos um desvio 
padrão e a média aritmética mais um desvio padrão, ou seja, (Hm – 1Sh) ≤ Hj < (Hm 
+ 1Sh). O estrato superior é composto pelas árvores com altura total superior à 
média aritmética mais um desvio padrão, ou seja, Hj > (Hm + 1Sh). Esses limites são 
de grande importância na análise da estrutura vertical, pois permitem observar a 
distribuição dos indivíduos nos diferentes estratos, quanto à regularidade e ao 
gradiente de ocorrência, de acordo com a autoecologia de cada espécie dentro da 
comunidade florestal (FINOL, 1971). 

Parâmetros técnicos de um plano de manejo sustentáv el 
 

O manejo florestal parte da capacidade de exploração das terras que possuem 
vegetação nativa, como o barbatimão, a partir de estratégias que assegurem o uso 
sustentável dos recursos florestais. Um dos sistemas silviculturais utilizados para 
manejo de floresta nativa é o de cortes seletivos. O corte seletivo consiste em 
explorar a área, visando à conservação do recurso florestal, mantendo as árvores 
porta-sementes (SCOLFORO, 1998a; SCOLFORO et al., 2011). Além disso, o 
método é dirigido baseando-se na área basal (G), no diâmetro máximo (D) e no 
quociente q de De Liocourt (MEYER, 1952; SCOLFORO, 1996; RANGEL et al., 
2006). O sucesso dessa técnica foi devido ao desempenho dos manejos em 
florestas inequiâneas, ou seja, florestas em processo de sucessão secundária. 
Conhecido também como uma abordagem BDQ (área basal, diâmetro máximo e 
quociente de De Liocourt), em que atende aos quesitos do artigo 2º da Lei Estadual 
10.561 de 27 de dezembro de 1991, que estabelece que as atividades florestais 
deverão assegurar a manutenção da qualidade de vida e do equilíbrio ecológico e a 
preservação do patrimônio genético, de forma que o uso sustentado dos recursos 
preserve a biodiversidade. 

O sistema de corte seletivo imita o processo de mortalidade natural, para 
apropriar-se de estoque de madeira e dinamizar a sucessão florestal (SOUZA & 
SOUZA, 2005). A sua principal forma de aplicação é a partir do sistema de talhadia 
de cortes seletivos em espécies que sejam exigentes de luz. Baseia-se na remoção 
de um pequeno grupo de árvores na operação da exploração florestal. Dessa forma, 
pequenas clareiras são formadas para que haja boa incidência de luminosidade 
durante o tempo de germinação das sementes e emergência das plântulas e essas 
sejam distribuídas por toda a área. O propósito é garantir que a regeneração natural 
das espécies de interesse ocorra de forma satisfatória. Para que isso ocorra, a 
prática precisa ser orientada por um técnico florestal e o percentual de árvores a ser 
retirado da área deve ser igual ao prescrito no plano de manejo sob a remoção da 
área basal (SCOLFORO et al., 2011).  

Além da orientação técnica, é recomendado o treinamento técnico-ambiental 
da equipe executora da prática silvicultural, pois, segundo FIGUEIREDO et al., 
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(2010), a falta de conhecimento acerca das técnicas de manejo do cerrado em 
relação aos tratos silviculturais, tem deixado os recursos florestais mais suscetíveis à 
extinção. Uma vez que esses erros levam a equipe de campo à execução do manejo 
de forma inadequada, tendo, como consequência, a dificuldade em obter o 
certificado ambiental para a empresa, devido ao comprometimento das árvores porta 
sementes, sobretudo impossibilitando a manutenção da variabilidade genética 
imposta pelo órgão ambiental (FIGUEIREDO et al., 2010).  

Outra dificuldade é a comercialização das plantas medicinais sem a 
autorização ambiental e o controle de qualidade exigido pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA). A ausência do selo de produção e de qualidade 
restringe a venda dos produtos oriundos das florestas nativas (GONÇALVES et al., 
2012). Para a exploração legal dos produtos e comercialização, além dos critérios 
técnicos, também é necessário levantar os parâmetros econômicos, pois é, a partir 
desses, que o investidor do projeto vai julgar a rentabilidade da exploração dos 
recursos florestais não madeireiros. 

Viabilidade econômica de planos de manejo sustentáv el 
 

A viabilidade econômica de manejar as florestas partiu do princípio de que essa 
prática é uma atividade financeiramente interessante para o produtor rural e 
representa baixo risco. Apesar de pesquisa recente apontar os recursos florestais 
não madeireiros como os tanantes oriundos do angico e barbatimão 
especificamente, por estarem em processo de redução (ALMEIDA et al., 2009), 
ainda, assim, a produção florestal é viável economicamente (MEDINA & POKORNY, 
2011). 

O motivo pelo qual levou esse recurso a uma redução de produção foi devido a 
dois fatores: primeiro, o excesso de desmatamento das florestas, tornando o produto 
escasso; segundo, a redução do número de extrativistas, visto que, diante da 
dificuldade de encontrar florestas que forneçam recursos de qualidade, levou os 
extrativistas a ocuparem sua mão de obra com outras atividades. Tal escassez levou 
ao aumento dos custos de extração para os coletores (ALMEIDA et al., 2009), além 
da falta de reconhecimento dos coletores pelas empresas, ao adquirirem os 
produtos por meio de atravessadores, uma vez que a demanda de mercado dos 
produtos é afetada pelo preço, pela qualidade do produto, pelos produtos substitutos 
e pela renda. Assim, os extrativistas locais não conseguem retorno adequado pelo 
seu trabalho e a maior parte da renda concentra-se nos intermediários (PÉREZ, 
1995).   

A demanda por esses recursos criou preocupação, na medida em que 
populações nativas das espécies originárias da matéria-prima se vêem ameaçadas. 
Principalmente pelo fato de parte dessas plantas ser bastante afetada, as quais são 
utilizadas e comercializadas de forma não sustentável, pois os métodos aplicados 
são rudimentares e com grande desperdício, resultando em perda de qualidade e de 
preço (ALMEIDA et al., 2009).  

Outro fator importante é o medo dos investidores diante da crise financeira 
mundial de 2008-2012. Apesar de a crise ter reduzido os juros para aplicação de 
investimento, os arrendatários e proprietários de terreno buscam estudar outros 
meios para investir seu capital de giro, enquanto aguardam uma reação do mercado. 
Ainda que o Brasil tenha resistido aos efeitos da crise, e mesmo com a sua 
disponibilidade de recursos, os investidores estão cautelosos acerca dos 
investimentos, pois muitas indústrias estão evitando investir em produtos, bem como 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA , Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.9, N.16; p.             2013 
 

482 

na aquisição de matéria-prima, pelo temor de não ter para quem vender e aumentar 
o capital de giro parado em estoque (KERSTENETZKY, 2012). 

 Mesmo com a crise econômica mundial, o mercado de recursos naturais 
brasileiros, dentre eles, os florestais, torna o Brasil sustentável em termo de 
produção de matéria-prima para atingir os níveis de atividades industriais. Mas para 
manter a escala de produção em níveis industriais, o investidor de produtos 
florestais deve manejar os recursos pela opção de ecologia da exploração. Esse 
termo nada mais é do que respeitar os critérios de viabilidade técnica da floresta, 
balizando as decisões em informações biológicas, econômicas, sociais, ambientais e 
de mercado, de modo a propiciar a sustentabilidade dessa prática e a perpetuação 
da atividade florestal no empreendimento. O principal desafio de um plano de 
manejo é compatibilizar e articular as decisões acima, de forma que uma seja o 
papel chave para complementar a outra e, assim, alcançar o principal objetivo de 
uma florestal manejada de forma sustentável (KERSTENETZKY, 2012).  

Para obter uma produção sustentável harmoniosa, é necessário realizar 
análises técnicas e econômicas da floresta, a partir dos parâmetros ambientais, 
apontados pelo inventário florestal. Os estudos econômicos dos produtos gerados a 
partir do plano de manejo são analisados pelos indicadores de rentabilidade 
financeira. O sucesso dos resultados de lucratividade dos estudos econômicos da 
atividade florestal está na definição dos objetivos do negócio e nos meios para 
alcançá-los, pois o planejamento é extremamente importante no manejo florestal, 
devido a longos períodos demandados e às dificuldades em promover mudanças 
bruscas no processo de gestão de uma floresta, uma vez que o sistema de 
exploração sustentada imobiliza recursos por um longo prazo. Então, é necessário 
todo o planejamento, desde a mensuração florestal, a compra do terreno até a 
negociação do produto final (SILVA, 2006). 

A necessidade de obtenção da terra é pelo fato de ser um dos fatores de 
produção ao lado do capital, bem como do trabalho e da administração. O terreno 
pode ser arrendado ou comprado. Muitos fatores podem alterar o valor da terra, 
tanto para locação quanto para aquisição; dentre eles, a localidade, a qualidade do 
terreno em termos de topografia e propriedades químicas. Quando a terra é 
agricultável, somado à proximidade dos centros urbanos, o terreno é mais valorizado 
(SILVA et al., 2008). Segundo BACHA (1989), os proprietários agricultores ou 
silvicultores atuam em função da lucratividade da operação agrícola e os 
especuladores, em função da valorização da terra, da rentabilidade de aplicação 
financeira e da incerteza sobre a estabilidade inflacionária. Em projetos de manejo 
florestal, é comum a consideração do custo de oportunidade da terra. Esse custo é 
relacionado ao possível retorno caso os investimentos em terra fossem aplicados em 
outra atividade. 

Para a viabilidade econômica do manejo florestal, é importante a determinação 
dos preços corretos para a utilização dos bens e serviços de cada alternativa de uso 
do solo. Essa cotação de preço da terra tem o cunho de valorações financeiras, pois 
essa é necessária devido à existência de imperfeições de mercado. O melhor 
método de valorização é fazer uso do preço já existente para o produto, ou do que 
prevaleça em mercados relacionados (GUERRA et al., 2009). 

O valor do terreno é considerado com base nos juros sobre o capital investido 
para a aquisição do mesmo, ou seja, o valor equivalente ao custo de oportunidade 
do uso da terra como um fator de produção. Esse método corresponde à 
determinação do valor atual (V0) de uma série de parcelas anuais (R), 
correspondente aos juros sobre o valor de aquisição da terra (SILVA et al., 2008).  
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 O valor do terreno é fundamental para a construção do fluxo de caixa do 
projeto. O fluxo de caixa será delineado de acordo com o produto de interesse, 
sendo esse analisado por indicadores econômicos. Os principais indicadores são: o 
Valor Presente Líquido, A Taxa Interna de Retorno e o Payback period (MARTIN et 
al., 1998; SILVA et al., 2008; HENRIQUES et al., 2010).  

O valor presente líquido (VPL) é a diferença financeira entre o investimento 
executado para a viabilidade do projeto e a remuneração que o projeto deve 
providenciar durante a sua existência, ajustada cronologicamente para o período do 
investimento (ROSS, 2009). Consiste em transferir para o instante atual todas as 
variações de caixa esperadas, descontá-las a uma determinada taxa de juros e 
somá-las algebricamente (REZENDE & OLIVEIRA, 2001). 

A TIR é aquela que torna o VPL dos lucros futuros equivalentes aos gastos 
realizados com o projeto, caracterizando, assim, a taxa de remuneração do capital 
investido (PONCIANO et al., 2004). Tem como propriedade ser a taxa de desconto 
que iguala o valor atual das receitas (futuras) ao valor atual dos custos (futuros) do 
projeto. O critério da TIR está associado a estudos de viabilidade econômica, em 
que se busca verificar se a rentabilidade do empreendimento é superior, inferior ou 
igual ao custo do capital que será utilizado para financiar o projeto (REZENDE et al., 
2006). Se o valor da TIR for superior ao valor da taxa de desconto correspondente à 
taxa de remuneração alternativa do capital, comumente denominada taxa mínima de 
atratividade (TMA), o projeto será considerado viável economicamente (REZENDE & 
OLIVEIRA, 2001; SAMPAIO et al., 2007). 

O VPL e a TIR são técnicas prediletas de orçamento de capital. Ambas usam o 
custo de capital como retorno requerido. O apelo dessas duas análises decorre do 
fato de que ambas indicam se um investimento proposto cria ou destrói valor para o 
acionista. De um modo geral, o VPL apresenta um enfoque preferível teoricamente. 
Porém, na prática, contudo, a TIR é mais usada devido a seu apelo intuitivo 
(GITMAN, 2010). 

O Payback period ‘T’ é o tempo de retorno do capital investido no tempo. O 
método não ignora nenhum benefício que ocorreu durante o investimento. O 
investimento é convertido em valor monetário do tempo. O investimento que retornar 
mais rapidamente o capital investido será o mais conveniente ou o mais viável 
economicamente (VINHA & VERÍSSIMO, 2006). 

Assim como o VPL e TIR têm preferência nas análises econômicas, o payback 
também deve estar sempre em conformidade com a TIR, pois quanto maior a TIR, 
menor o Payback. Por isso, esses três indicadores econômicos são analisados de 
forma simultânea, pois espera-se que a TIR possua um valor superior ao custo de 
produção do capital para o produtor. Também é esperado que o VPL seja positivo, e 
que o Payback possua o menor tempo possível (COLA, 2010). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 As informações apresentadas no presente estudo buscam alertar os 
comerciantes de feiras livre e indústrias farmacêutica quanto à colheita das cascas 
de barbatimão bem como a origem da matéria prima dos produtos naturais, 
buscando-lhes propor do ponto de vista ambiental, medidas mitigadoras para a 
extração sustentável dos produtos não madeireiros a partir de um plano de manejo 
para a espécie. Espera-se que a partir de então esse trabalho passe a ser um apelo 
para o início de uma exploração dentro da legislação ambiental, contribuindo para as 
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empresas conquistarem o selo de qualidade em produção sustentável de forma justa 
socialmente e viável economicamente. Assim protegendo os recursos genéticos da 
espécie para atender as necessidades das gerações vindouras. 
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