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Em boa hora nasce um trabalho 
magnífico sobre a Amazônia.  
Frutíferas e Plantas Úteis na Vida 
Amazônica certamente servirá de pista 
para outros estudiosos da nossa 
região. Este livro, baseado em 
pesquisas e estudos objetivos e 
rigorosos, é rico em informações sobre 
as árvores frutíferas da Amazônia. 
Além disso, reflete um grande amor 
pelas plantas e pessoas da região.

Pe. José Maria de Albuquerque
Agrônomo e Doutor em Ciências Biológicas

Frutíferas e Plantas Úteis na Vida 

Amazônica integra saberes científicos e 

tradicionais sobre 21 espécies de 

árvores, cipós e palmeiras com grande 

importância para as populações 

locais. As pesquisas ecológicas, 

cantos, receitas, lendas e ilustrações 

valorizam a cultura amazônica e 

transmitem práticas que servem para 

as pessoas do campo e cidade.

Nesta época de rápidas 

mudanças no uso da floresta, é preciso 

conciliar os diferentes interesses para 

gerar benefícios a todos. A idéia de 

apresentar as descobertas científicas e 

o conhecimento tradicional em um 

livro ilustrado com uma linguagem 

simples nasceu da percepção de que 

os resultados da pesquisa raramente 

são devolvidos para as pessoas do 

interior. Frutíferas e Plantas Úteis na 

Vida Amazônica é um exemplo de 

como transmit i r  informações  

científicas de forma divertida para um 

público amplo.
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“Em cada deliberação nós temos que considerar
o impacto de nossas decisões nas próximas sete gerações”

Frutíferas e Plantas Úteis na Vida 
Amazônica transmite de forma fácil e 
acessível informações sobre botânica, 
ecologia, usos e manejo de algumas 
espécies de plantas mais importantes 
da Amazônia. Tenho esperança de 
que este livro ajudará a promover o 
uso sustentável dessas plantas  --  que 
são alguns dos tesouros da floresta 
amazônica.

Professor Sir Ghillean Prance
Royal Botanic Gardens, Kew
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Este livro é um extraordinário poema à Amazônia. Com  linguagem ao 

mesmo tempo rigorosa, simples e gostosa divulga informações 

fundamentais para a concretização do sonho do desenvolvimento  

justo e com respeito ao meio ambiente amazônico.
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Plano de manejo do tucumã-do-amazonas
Götz Schroth, Maria do Socorro Mota, 

Ricardo Lopes, Aurélio Freitas

A 80 quilômetros de Manaus, no sítio Pindorama, no Rio Preto da Eva, um grupo de pesquisadores manejou 
e monitorou 272 tucumazeiros durante 2 anos. O objetivo do estudo foi aumentar a produção de frutos de alta 
qualidade e assim acessar novos mercados. O manejo de populações espontâneas que crescem livremente nas 
pastagens e capoeiras não requer investimentos financeiros e ajuda o melhoramento progressivo da propulação 
nativa (domesticação in situ). Para fazer o manejo foi necessário:

1) Controlar a população de palmeiras para cachos maduros a cada 10 a 14 dias. 

2) Limpar a vegetação em volta de palmeiras produtivas para facilitar o monitoramento e a coleta e 
evitar grupos muito densos de palmeiras, deixando um espaço de pelo menos 2 metros entre plantas 
vizinhas. 

3) Monitorar a produtividade e a qualidade dos frutos; identificar indivíduos 
que combinam alta produtividade e qualidade. 

4) Eliminar palmeiras que produzem cachos com frutos de qualidade inferior 
(amargos e sem sabor) e manter indivíduos que podem ser comercializados 
para outros fins, por exemplo, frutos muito pequenos para artesanato.

5) Coletar todos os cachos, inclusive cachos pequenos, para não favorecer a 
regeneração de indivíduos pouco produtivos e eliminar palmeiras que são 
altas demais para a coleta, com a exceção de bons reprodutores (palmeiras 
com produtividade alta e frutos de boa qualidade). 

6) Usar um sistema de coleta rotativo, excluindo em cada ano uma  parte da 
área da coleta. Isso irá facilitar a regeneração natural das palmeiras e a 
preservação da fauna que se alimenta dos frutos (cutia, paca e outras). 

7) Eliminar indivíduos da espécie tucumã-í (Astrocaryum acaule), que parece 
formar híbridos com o tucumã.4
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