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RESUMO 
 
A utilização de plantas medicinais no Estado do Amazonas é constante, sendo 
amplamente comercializadas em feiras nos municípios do Estado. Na cidade de 
Manaus, dentre as plantas medicinais mais comumente comercializadas temos a 
Carapanaúba e o Uxí-amarelo. Este trabalho buscou identificar o panorama atual da 
cadeia produtiva dessas espécies, que são comercializadas em 6 feiras no centro 
urbano de Manaus – Am. Os procedimentos seguidos foram: pesquisa bibliográfica, 
realização de entrevista, aplicação de questionário e análise dos dados. Essas 
espécies medicinais procedem, principalmente, de três municípios: Manacapuru e 
Iranduba (33,3%), e Parintins (33,3%). As plantas são fornecidas principalmente por 
produtores que são, também, fornecedores (58,3%). A comercialização desses 
produtos em todas as feiras é constante, levando os vendedores a comprarem e 
revenderem bastante durante todo o ano. Os preços médios de compra desses 
produtos, já embalados, variam entre R$ 1,00 a R$ 2,00, enquanto que o de venda, 
entre R$ 3,00 e R$ 4,00, sendo o lucro, geralmente de 100%. O público consumidor 
são as mulheres. A parte mais utilizada dessas espécies é a casca, indicada para 
diversos males como: combate a miomas (58,3%) no caso do Uxí-Amarelo, e 
tratamento de inflamações (58,3%) para a Carapanaúba. O manejo adequado e a 
comercialização dessas plantas medicinais é uma forma de manejo sustentável. 
Entretanto, maiores estudos são necessários a respeito das reais propriedades 
medicinais dessas plantas e sobre formas adequadas de maneja as espécies. O 
potencial das plantas medicinais é imensurável em termos econômicos e 
farmacológicos, mas essa riqueza ainda é pouco utilizada e valorizada na Amazônia. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
As florestas tropicais abrigam metade da biodiversidade do planeta, entretanto 

seu uso precisa de ordenamento para que possa ser sustentável.  
Sendo a Amazônia grande detentora de biodiversidade, as espécies utilizadas 

como plantas medicinais são abundantes. Somente no estado do Amazonas cerca de 
488 espécies vegetais farmacológicas de valor econômico já foram identificadas 
(IBGE, 2003). Dentre as plantas medicinais mais comumente comercializadas na 
cidade de Manaus, estão a Carapanaúba e o Uxí-amarelo. 

Conhecer essas plantas medicinais, sua utilização e sua cadeia produtiva são 
de fundamental importância para o uso correto e a produção sustentável. 

 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 Geral: 
 

Descrever a cadeia produtiva de duas espécies florestais de uso 
farmacológico: Carapanaúba (Aspidosperma spp.) e Uxí-amarelo (Endopleura uchi 
(Huber) Cuatrec.) 

 
2.2 Específicos: 

 
 Identificar as formas de exploração destas espécies; 
 Identificar as formas e indicações de uso dessas espécies no tratamento 

de doenças; 
 Elaborar a cadeia produtiva de cada uma das espécies. 

 
 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 Carapanaúba (Aspidosperma sp.) 
 
A Carapanaúba (Aspidosperma nitidum) é uma árvore de tronco sulcado e 

retilíneo, com até 25 m de altura e diâmetro de 40 a 60 cm e com muitas 
propriedades medicinais.  Segundo Ribeiro et. al., (2002) é utilizada no tratamento de 
inflamações do útero e ovário, em problemas de diabetes, do estômago, contra 
câncer, como anticontraceptivo e contra febre e reumatismo (Weniger et al., 2001). É 
utilizada como anticonceptiva, no tratamento de inflamações de útero e de ovário, em 
diabetes, em problemas estomacais, contra câncer, febre e reumatismo (Pereira, et. 
al 2006) 

Nativos de diferentes locais da Amazônia para a cura da malária (Oliveira et 
al., 2003; Brandão et al., 1992). Na Amazônia Internacional, na Colômbia, o látex de 
Carapanaúba é utilizado pelos índios Makuna e Taiwano para cura da hanseníase 
(Ribeiro et al., 1999). 

O nome Carapanaúba significa madeira de Carapana (mosquito), por causa 
dos buracos em seu tronco. O seu óleo é utilizado pelos caboclos contra a malária e 
como anticonceptivo. Embora a madeira da Carapanaúba seja pesada e dura, é muito 



pouco resistente, mas é fácil de trabalhar, servindo principalmente para a confecção 
de cabos e ferramentas. 

 
3.2  Uxí-amarelo (Endopleura uchi (Huber) Cuatrec) 

 
Endopleura uchi (Huber) Cuatrec., espécie pertencente à família 

Humiriaceae, é uma espécie originária da Amazônia brasileira, encontrada em 
floresta de terra firme. Popularmente, é conhecida como Uxí-amarelo. 

É uma espécie que apresenta uma ampla gama de utilização. Pode ser 
utilizada na construção civil e naval, alimentação, marcenaria e carpintaria e fins 
medicinais.  

A casca da árvore é utilizada na forma de maceração para o tratamento de 
artrite, colesterol, diabete e como antiinflamatório (Corrêa, 1984).  
 

3.3  Cadeias Produtivas e o mercado de medicamentos 
 
Planta medicinal pode ser definida como plantas que possuem atividade 

biológica, com um ou mais princípios ativos úteis à saúde. E a utilização de 
medicamentos, suplementos e chás a base destas plantas é caracterizada como 
fitoterapia (FERREIRA, 1988) 

A cadeia produtiva de plantas medicinais é caracterizada pelo conjunto de 
atividades que asseguram a produção, partindo do plantio ou coleta até a última 
etapa do processo que é a venda para o consumidor final. 

O estudo da cadeia produtiva de plantas medicinais se inicia na 
extração/produção, passando pelo conjunto pessoas ou indústrias que as processam 
em matéria-prima e segue para os distribuidores, e posteriormente para varejistas e 
consumidores finais. 

Esse estudo de cadeias produtivas foi concebido com o objetivo principal de 
gerar uma base de informações, procurando levantar pontos críticos, entraves e 
potencialidades, que atendam os interesses dos consumidores finais a partir da 
unidade de produção familiar.  

Trabalho deste modo auxília os agentes da cadeia produtiva para que possam 
identificar oportunidades e nichos de mercado para os produtos e ainda, consigam a 
sustentabilidade e a efetividade dos negócios (Santana e Amin, 2002; Pimentel e 
Matias, 2004; Castro, 1998; Castro, 2000). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS, 80% da população mundial 
faz uso de medicamentos derivados de plantas medicinais, no Brasil pesquisas 
demonstram que mais de 90% da população já fez uso de alguma planta medicinal 
(ABIFISA, 2007).  

O consumo de medicamentos fitoterápicos tem aumentado consideravelmente 
nas últimas duas décadas, tanto nos países desenvolvidos, como naqueles em 
desenvolvimento (FITOTERAPIA, 2007). Mas no Brasil, mesmo perante a importância 
desse mercado, não existem dados oficiais de quanto movimenta a indústria de 
fitoterápicos. Estima-se algo em torno de 1 bilhão de reais/ano (ABIFISA, 2007). 

De acordo com BRAGA (2002), o Brasil é considerado como um dos países 
com maiores perspectivas para a exploração econômica da biodiversidade do 
planeta.  

Cerca de 25 mil espécies de plantas são usadas em todo o mundo para a 
produção de medicamentos, incluindo não somente aqueles obtidos por síntese a 
partir de produtos naturais, mas também os medicamentos comercializados como 



produtos fitoterápicos. Das espécies nativas brasileiras não mais que 1% foi objeto de 
pesquisas quanto ao seu potencial uso bioeconômico.  

O mercado de medicamentos, estimado em mais de 300 bilhões de dólares 
anuais, aproximadamente 40% dos remédios são oriundos direta ou indiretamente de 
fontes naturais (sendo 75% de origem vegetal e 25% de origem animal e de 
microorganismos).  

A maior potencialidade econômica da biodiversidade está associada à 
descoberta de novos biomateriais e novas drogas derivados diretamente ou 
sintetizados a partir de recursos biológicos BRAGA (2002).  
 

4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 Área de estudo  
 
O estudo foi realizado na região urbana do Município de Manaus, no estado do 

Amazonas (Figura 01), em seis feiras da cidade (Mercado Municipal Adolpho Lisboa, 
Feira do São Jorge, Feira do Coroado II, Feira Coberta da Alvorada I, Feira João 
Sena da Alvorada I, e Feira da Compensa.), localizadas nos bairros: São Jorge, 
Centro, Alvorada I, Coroado II e Compensa.  

 
4.2 Coleta de dados 
 
A pesquisa é classificada como qualitativa, com a observação e análise da 

realidade do objeto estudado.  
Os procedimentos seguidos foram: pesquisa bibliográfica, realização de 

entrevista, aplicação de questionário e análise dos dados (Gonçalves e Meirelles, 
2004). 

As entrevistas (Gil, 1999) foram realizadas com 12 comerciantes de plantas 
medicinais que responderam a um questionário contendo perguntas acerca da cadeia 
produtiva das espécies florestal em estudo, Uxí-amarelo e Carapanaúba em cada 
feira.  

 
4.3 Análise de dados  
 
Após a coleta, foi realizada a tabulação, e exame dos dados (Lakatus e 

Marconi, 1991) com objetivo de evitar a perda de informações. Posteriormente foi 
realizada a classificação dos dados.  

As respostas foram agrupadas de acordo com a similaridade de seu conteúdo, 
e os dados foram dispostos de maneira a possibilitar a geração de gráficos e facilitar 
a visualização das informações obtidas.  
 
 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
De acordo com o levantamento realizado as mercadorias oriundas das 

espécies medicinais procedem de diferentes municípios no estado, mas, 
principalmente de municípios que fazem fronteira com Manaus como: Manacapuru e 
Iranduba (33,3%) entre outros municípios mais distantes da capital do estado como 
Parintins (33,3%). As demais procedências foram da zona rural de Manaus (16,6%) e 
outros que não souberam dizer a origem do produto (16,6%).   



O fornecimento das mercadorias é feito por produtores fornecedores (58,3%), 
por fornecedores (25%) e em menor escala por produtores que vendem diretamente 
os produtos (16,6%). 

O fluxo desses produtos em todas as feiras é alto, levando os vendedores a 
comprarem e revenderem bastante. A maioria (66,6%) declarou comprar de 10-30 
pacotes por mês, enquanto 8% não souberam dizer e 25% declarou comprar a 
matéria prima em grandes quantidades (sacos 50 kg), o que possibilita a produção de 
mais unidades de mercadoria por um menor preço e, conseqüentemente maior lucro 
do que quando se compra o produto já embalado. 

Os produtos são abundantes durante todo o ano, não havendo período de 
safra, entretanto segundo as informações obtidas, no período de chuvas a logística 
de coleta fica comprometida. 

Os preços médios de compra variam entre R$ 1,00-2,00, enquanto o de venda 
entre R$ 3,00-4,00, sendo o lucro em geral de 100% (Tabela 01). 

Entre o público consumidor foi unânime a presença de mulheres, sendo 
apontadas como as únicas consumidoras das duas espécies pesquisadas. 

Apesar da possibilidade de uso de diversas partes da planta, a única parte que 
vem sendo utilizada é a casca, para as duas espécies, que está indicada para 
diversos males. No caso do uxí (Gráfico 04) o principal uso foi no combate a miomas 
(58,3%); enquanto a carapanaúba (Gráfico 05) em caso de inflamações (58,3%). 

 
6. CONCLUSÃO 

 
O potencial das plantas medicinais é imensurável e uma riqueza ainda pouco 

valorizada na Amazônia. Cada vez mais pessoas recorrem a artifícios “naturais” na 
busca de curas e alívio de sintomas das mais variadas moléstias. 

O uso desenfreado desses recursos, no entanto, representa um risco tanto 
para quem consome quanto para as reservas desses recursos utilizadas na maioria 
das vezes sem qualquer controle ou manejo adequado dos espécimes. 

Outro problema é a escassez de documentação dos usos e propriedades das 
diversas espécies, promovendo a perda de informações, repassadas quase sempre 
unicamente pela comunicação oral e perdida com as pessoas que morrem. 
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ANEXOS  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 01 – Mapa de Localização da área de estudo, o Município de Manaus, no estado do 

Amazonas. 

A   B   

Figura 02 – Banca na Feira do Coroado II (A), e fachada da Feira da Manaus Moderna (B). 

Figura 03 – Embalagem com casca beneficiada (A), produtos em exposição na 

banca (B) e aplicação de questionário (C).   
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Gráfico 03 – Quantidade de produto e matéria-prima comprada 

pelos vendedores mensalmente. 

Gráfico 01 – Procedências dos produtos comercializados nas feiras. 

Gráfico 02 – Percentual de Produtores e Fornecedores de 

matéria-prima. 



Figura 04 – Fluxograma 
da cadeia produtiva dos 
produtos oriundos das 
espécies medicinais. 

Tabela 01 – Valores de compra e venda dos produtos comercializados.   

Produto Valor de Compra Valor de Venda 

mínimo máximo mínimo máximo 

uxí amarelo R$ 1.00 R$  2.00 R$ 3.00 R$  4.00 

carapanaúba R$ 1.00 R$  2.00 R$ 3.00 R$  4.00 

 
  
 
 
 
 
 
 

Gráfico 04 – Principais usos do Uxí-amarelo. 

Gráfico 05 – Principais usos da Carapanaúba 


