
Latinoamericano de   

BOTÁNICA
CONGRESO LXV CONGRESSO NACIONAL DE BOTÂNICA   

XXXIV ERBOT - Encontro Regional de Botânicos - 
MG, BA, ES  

Botânica na América Latina: conhecimento, interação e difusão

 18 A 24 DE OUTUBRO DE 2014 - SALVADOR - BAHIA - BRASIL 
LEVANTAMENTO DE PARKIA R. BR. (LEGUMINOSAE- 

MIMOSOIDEAE) NO ESTADO DO PARÁ, BRASIL (PARTE-1) 
 
 

AUTOR(ES):Amanda Suellem Soares da Silva;Sebastião Ribeiro Xavier 
Júnior;Helena Joseane Raiol Souza; 
 
INSTITUIÇÃO: 
Graduanda de Agronomia na Universidade Federal Rural da Amazônia-UFRA 
 
 
Parkia R. Br. (Leguminosae-Mimosoideae)apresenta aproximadamente 34 
espécies com ocorrência na África, Ásia e nas Américas. Apresentam-se em 
forma de árvores com distribuição em áreas de floresta de terra firme, 
várzea sazonal e floresta secundária. São conhecidas como faveira, 
visgueiro, faveira-benguê, faveira-foguete e faveira-barriguda. Com 
aplicação em diversas áreas, Parkia multijuga Benth é utilizada na 
fabricação de móveis, molduras, brinquedos, construções leves, dentre 
outros; Parkia pendula (Willd) Benth é recomendada para plantio em áreas 
degradadas por ser de crescimento rápido e Parkia nitida Miquel no ramo 
medicinal, a infusão da casca tem propriedades adstringentes e 
anti-hemorrágicas, podendo ser utilizada para o tratamento de ferimentos, 
combater úlceras e desinteria. Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar o 
levantamento de Parkia no estado do Pará, visando contribuir para o 
conhecimento das espécies desse gênero e da flora amazônica. Para tanto, 
a pesquisa foi realizada utilizando-se o banco de dados do Herbário IAN. Os 
dados de Parkia foram verificados e corrigidos, quando necessário, de 
acordo com as informações presentes nas exsicatas. Dados de exsicatas 
que não estavam no banco, foram digitados e todo material foi fotografado. 
Para o estudo foram filtrados somente informações do estado do Pará. 
Assim, Foram conferidos 413 registros de Parkia, dos quais 303 são 
oriundos do Pará. De acordo com os dados do Herbário IAN, as espécies 
mais representativas em números de coleta são Parkia pendula (Willd) 
Benth com 70 exemplares, P. gigantocarpa Ducke (46), P. nitida (39) e P. 
multijuga Benth (37 exemplares). As cidades com maior números de 
amostras são Moju (99 amostras), Belém (44), Santarém (19) e 
Paragominas (16 amostras). Os coletores que mais contribuíram para o 
acervo de Parkia no herbário IAN foram Ribeiro, B.G.S. (43 exemplares), 
Pires, J.M. (32), Ferreira, G.C. (17) e Cordeiro, M.R. (17exemplares). Esta 
pesquisa terá continuidade com a verificação dos dados de Parkia nos 
Herbários MG, INPA, R, RB, K, NY e MO, além da correção e atualização 
nomenclatural. 
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