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APRESENTAÇÃO
O estado do Acre é um importante produtor de látex de
seringa (Hevea spp.) e de castanha-do-brasil (Bertholettia
excelsa H.B.K.) obtidos do manejo de florestas nativas. Esses
dois produtos são fundamentais para a subsistência de milhares
de famílias extrativistas. Outras espécies florestais contribuem
eventualmente no aumento da renda familiar, tais como açaí
(Euterpe precatoria), murmuru (Astrocarium spp.), buriti (Mauritia
flexuosa), copaíba (Copaifera spp.) e jatobá (Hymenaea
courbaril). Estudos são realizados por instituições de pesquisa do
estado com o intuito de se obter uma cesta de produtos florestais
que contribuam efetivamente no aumento da renda de famílias
extrativistas.
Dentre as espécies com potencial destaca-se o sangue de
grado ou sangue de dragão (Croton lechleri). É utilizado na
medicina tradicional, onde o seu látex é recomendado no
tratamento de úlceras, gastrites, infecções em geral e como
cicatrizante.
A extração do látex é realizada através de cortes na casca
da árvore que exige grande habilidade do cortador sob pena de
debilitar e, em alguns casos, provocar a morte da planta.
O látex do sangue de grado é ainda pouco explorado no
estado do Acre. Sua ocorrência é limitada às margens de alguns
rios, tais como o Rio Acre, Rio Xapuri e o Riozinho do Rôla. Porém
é uma espécie com potencial econômico devido seu amplo uso
como medicamento natural.
Com o intuito de conhecer melhor a espécie e incentivar o
manejo sustentável de populações nativas de sangue de grado a
Universidade Federal do Acre (UFAC), através do Parque
Zoobotânico, realiza há quase 5 anos atividades de pesquisa e
educação com comunidades extrativistas no leste do estado do
Acre.
Esta cartilha apresenta os principais resultados obtidos
até agora. As informações aqui reunidas foram obtidas não só
pelas pesquisas realizadas pela UFAC, mas também através da
literatura científica e da prática de extrativistas. A expectativa é
que este material auxilie técnicos e produtores nas atividades que
envolvam o manejo sustentável do látex de sangue de grado.

CONTEÚDO

1. INTRODUÇÃO..................................................7
2. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O SANGUE DE
GRADO...........................................................7
2.1.

Principais características.............................7

2.2.

Importância ecológica da espécie..................9

2.3.

Usos......................................................10

3. MANEJO DE POPULAÇÕES NATIVAS DE SANGUE
DE

GRADO....................................................11

3.1. Como escolher as árvores para extração.........12
3.2. Mapeamento das árvores para exploração........12
3.3. Época e ciclo de extração ..............................13
3.4. Estimativa de produção...............................13
3.5. Como fazer a extração do látex ......................14
3.6. Monitoramento ecológico.............................18
4. LICENCIAMENTO DA ATIVIDADE DE MANEJO..18
5. COMERCIALIZAÇÃO.......................................20
6. TESTE DE PUREZA DO LÁTEX DE SANGUE DE
GRADO......................................................21
7. CONCLUSÃO..................................................21
8. FONTES DE PESQUISA....................................23

1. INTRODUÇÃO
As espécies do gênero Croton despertam grande
interesse devido suas propriedades químicas e
farmacológicas, comprovadas clinicamente como antiinflamatório, cicatrizante, inibidor das células
cancerígenas, antimicótica e antiviral. Em razão disto há
um grande interesse das indústrias farmacêuticas.
Grande parte do sangue de grado utilizado no Brasil
é proveniente do Peru, que é o maior produtor mundial do
látex.
No estado do Acre a procura por essa espécie está
aumentado, particularmente nas cidades próximas aos
rios Acre, Xapuri e Riozinho do Rôla, cujas margens
apresentam, em alguns locais, ocorrência de populações
nativas de sangue de grado. Alguns ribeirinhos residentes
próximos a esses rios fazem coleta de sangue de grado
para atender ocasionalmente a encomendas de parentes,
conhecidos e erveiros de cidades próximas.

2. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O SANGUE DE
GRADO
2.1 Principais características
O sangue de grado pertence ao gênero Croton da
família
Euphorbiaceae. Esta família botânica possui
espécies de grande importância econômica como, por
exemplo, a seringueira (Hevea spp.) e a mandioca
(Manihot esculenta). A primeira produz um látex que é
usado para fazer borracha. Já a mandioca ou macaxeira é
uma das principais fontes de carboidratos para as
comunidades rurais na Amazônia.
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Algumas espécies desta família têm despertado
interesse pela presença de compostos químicos
chamados diterpenóides, que possuem atividades
promotoras de tumor. Vários outros terpenóides também
são encontrados no látex das euforbiáceas, bem como em
diferentes partes das plantas.
O Croton lechleri é uma espécie originária da
América do Sul, que habita especialmente os bosques
úmidos e é utilizado devido suas propriedades
antiinflamatórias, cicatrizantes e no tratamento da
anemia. No Peru e Bolívia é conhecido como: “sangre de
grado”, “sangre de dragon” e “sangre de draco”. Em inglês
é denominada “dragon’s blood”. No Brasil é conhecido por
“sangue de grado”, “sangue de dragão”, “sangue de galo”
e “sangue de pau”.

FIGURA 1. Árvore de sangue de
grado (Croton lechleri), no
município de Rio Branco, Acre.
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2.2 Importância Ecológica da espécie

Biologia reprodutiva
Na região de algumas províncias do Peru a
fenologia do Sangue de grado foi definida por apresentar
um comportamento fenológico cíclico com
aproximadamente cinco meses de duração. Sendo que a
floração ocorre de julho a agosto, a frutificação em
agosto, a maturação em setembro e a disseminação entre
setembro e outubro. A floração coincide com o período
seco e a disseminação com o inicio do período de chuvas.
Suas sementes são muito pequenas e se disseminam
geralmente pelo vento, aves e também pela água.
Distribuição e ecologia
O sangue de grado é encontrado em florestas com
planície de inundação, geralmente próximos ao cursos de
água como rios, assim como em locais alterados, como
fragmentos de florestas e especialmente em campos de
cultivos abandonados.
A espécie é classificada como espécie pioneira
clássica, com ciclo de vida variando de 5 a 20 anos. É
umas das espécies mais importantes na dinâmica da
sucessão ecológica, chegando a predominar na floresta
secundária (”capoeira”) até o décimo ano, e no processo
de recuperação da floresta o gênero Croton é o que
possui maior valor ecológico.
Área de ocorrência da espécie
A espécie tem ocorrência na região Amazônica da
Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, e Brasil. No Brasil existe
relatos de ocorrência nos estados do Acre, Bahia, Ceará,
Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais,
Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, e São Paulo.
9

No Acre foi encontrada nos municípios de Assis
Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Mâncio Lima, Rio Branco,
Plácido de Castro e Xapuri.
2.3 Usos
O látex de sangue de grado é muito utilizado por
populações indígenas da região Amazônica devido suas
propriedades medicinais, como fazem os índios Yaga do
Amazonas. Também é largamente utilizada por
populações indígenas e não indígenas do Peru.
Quadro 1. Usos medicinais do sangue de grado (Croton
lechleri) baseados em conhecimento popular em
vários países.
Uso baseado em conhecimento popular em alguns países
Para infecções causadas por fungos e por
bactérias, câncer, desordens digestivas, febre,
Brasil
hemorragias, limpeza do sangue, úlceras
estomacais, feridas, úlceras bucais, pelo seu
efeito adstringente (secativo)
República
Para feridas e estancar sangramentos
Dominicana
Equador
Para câncer, ferida e inflamação
México
Para febre, feridas
Para câncer, diabetes, diarréia, eczema, fraturas,
gengivas infeccionadas, infecções fúngicas,
problemas gastrointestinal, hemorragias,
Peru
hemorróidas, reumatismo, câncer de pele,
tumores, úlceras, dor de dente, vaginites, feridas
e como antisséptico
Para câncer, diabete, eczema, infecções
Estados
fúngicas, hemorragias, inflamação, picadas de
Unidos
insetos, coceira, dor, úlceras , feridas e como
antisséptico.

Fonte: http://www.rain-tree.com/sangre.htm
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Atualmente existem vários medicamentos que são
preparados à base do látex de sangue de grado, sendo
utilizados principalmente no tratamento de úlceras e
gastrite, bem como no tratamento de pacientes
portadores de AIDS com a finalidade de aumentar a
resistência imunológica do organismo.
Os principais componentes ativos encontrados no
látex são os diterpenos, alcalóides e compostos fenólicos.
O alcalóide taspina promove a cicatrização de tecidos
celulares enquanto a dimetilcedruzina aumenta a
imunidade do organismo através do estimulo à produção
de glóbulos brancos.

3. MANEJO DE POPULAÇÕES NATIVAS DE SANGUE
DE GRADO
Existem poucos trabalhos referentes à exploração
de populações de C. lechleri. No Peru e na Bolívia
encontramos trabalhos referentes a manejo da espécie,
mas somente em áreas de cultivo. A forma de exploração
nessas regiões ocorre de forma predatória, pois a técnica
utilizada necessita da derrubada da árvore para a
extração do látex, o que provocou diminuição de
indivíduos adultos na natureza
No estado do Acre, em especial no município de Rio
Branco, as populações nativas de sangue de grado vêem
sendo manejada para a extração do seu látex. A espécie
vem sendo explorada a alguns anos, utilizando a técnica
de corte tipo espinha de peixe” realizado no tronco das
árvores.
A Universidade Federal do Acre (UFAC) em parceria
com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA)
da Prefeitura Municipal de Rio Branco desenvolve
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atividades de pesquisa e extensão com extrativistas
visando o aproveitamento econômico do sangue de grado
na Reserva Extrativista Chico Mendes e Riozinho do Rôla.
Os trabalhos realizados envolvem estudo sobre estrutura
populacional, produtividade, estimativa do potencial
produtivo espécie e capacitação de produtores para a
extração de látex.
3.1. Como escolher as árvores para extração
Segundo estudos realizados pela UFAC, as árvores
a serem manejadas, devem ser adultas, sadias e ter pelo
menos 20 cm de DAP (diâmetro a altura do peito), ou seja,
60 cm de rodo ou grossura (que corresponde a 3 palmos
de circunferência). Isso para obter melhor rendimento do
látex, pois abaixo desse valor a árvore pode ser danificada
a ponto de não mais produzir látex.
3.2.

Mapeamento
exploração

das

árvores

para

A localização das árvores de sangue de grado pode
ser feita utilizando o método de bússola (medir o azimute)
e passos calibrados (para estimar a distância em metros).
O produtor localiza as árvores, ligando uma a outra
por “picadas” denominadas de “estradas”. Depois de
localizadas as árvores são quantificadas, identificadas e
classificadas. As plantas mapeadas recebem placas com
um número, e depois é anotado o CAP, para depois saber
se ela pode ser manejada. Os dados são sistematizados
em planilha eletrônica para a produção de mapas de
distribuição do recurso. Para cada unidade produtiva é
confeccionado um mapa. Esta localização também pode
ser realizada com o uso de um aparelho de GPS (Sistema
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de Posicionamento Global) que fornece as coordenadas
geográficas de cada árvore. Depois os dados podem ser
colocados em uma imagem de satélite georeferenciada
como de Landsat ou do Google Earth (Ver ALECHANDRE
et al., 2007).
3.3. Época e ciclo de extração do látex
As informações sobre a época e ciclo de extração
de sangue de grado, são empíricas com base em
conhecimento popular. Não existe trabalhos científicos
com relação a regeneração do látex de sangue de
grado. Segundo os produtores que realizam a extração
de látex, a época ideal de coleta é no final da época das
chuvas e início do período de seca (chamado de
“verão amazônico”), que no leste do estado do Acre
compreende o período de abril a junho.
O ciclo de extração utilizado pelos produtores
tem sido de 6 meses, porém até o momento ainda não
se tem estudos que possam determinar se este período
é suficiente. Segundo relatos dos produtores a casca
cortada da planta se regenera rapidamente. Dessa
forma, os mesmos podem obter até duas produções
anuais de látex.
No entanto recomendamos que seja realizado
apenas uma ciclo anual, até que estudos mais
detalhados possam definir com mais segurança o ciclo
ideal de extração.
3.4. Estimativa de produção
Os estudos realizados em uma comunidade às
margens do Riozinho do Rôla mostraram uma grande
variabilidade na produção látex por planta, e que esta
sofre influência direta do DAP. A produção foi, em média,
13

de 55 ml para DAP 20 cm e 210 ml para árvores com DAP
maior que 32 cm.
Outra informação que deve ser considerada é que
segundo relatos de produtores a produtividade diminui
nas coletas posteriores.
São necessários mais estudos sobre produtividade,
a fim de se ter estimativas mais confiáveis sobre produção
de látex de sangue de grado de plantas nativas.
3.5. Como fazer a extração do látex
O método de extração de látex varia conforme a
forma de exploração da região de localização da espécie.
No Peru, por exemplo, é realizada a derrubada das
árvores para a extração total do látex. Já na Bolívia e no
Brasil o látex é retirado da árvore em pé.
Os métodos de coleta de látex de sangue de grado
são:
1ª Extração do látex com a derrubada da
árvore
No Peru a extração de látex de sangue de grado é
realizada em plantas provenientes de regeneração
natural em florestas secundárias (também chamadas de
capoeiras) ou de cultivos.
Para a coleta do látex as plantas são derrubadas
quando atingem um diâmetro de 25 a 35 cm. Isso ocorre
quando a planta atinge de 5 a 7 anos de idade.
O abate da árvore é realizado no período da manhã,
quando a temperatura é mais baixa o que facilita o
escorrimento do látex.
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O tombamento da árvore deve ficar com a parte do
galhos sempre em declividade, para que o látex escorra
melhor. São realizados cortes circulares com a faca de
sangria de seringa na casca da árvore. Embaixo da árvore
é colocado um plástico para a coleta do látex (ver Figura
2). Neste tipo de coleta o rendimento é de 1 a 2 litros de
látex por planta.
O látex de sangue de grado é bastante conhecido
na região. Pode ser encontrado nos mercados locais
peruanos ao preço de 16 a 40 reais por litro.

Figura 2. Extração do látex de sangue de grado com
a derrubada da árvore, Peru. A. Árvores de Croton
em cultivo. B. Corte de Croton abatida para extração
de látex. C. Coleta de látex em plástico.
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2ª Extração do látex sem a derrubada da

árvore
Método de extração
Neste método há o abate (derrubada) da árvore
para a extração de todo o látex. Consiste em realizar um
corte vertical de aproximadamente 1,60 m de altura no
tronco da árvore, e depois diversos outros em forma de
“V”, o que caracteriza o tipo de corte “espinha de peixe”
(Ver Figura 3). São escolhidas árvores com diâmetro igual
ou superior a 20 cm (ou 3 palmos de circunferência). O
corte deve ser realizado sempre no período da manhã, até
as 10h. Os estudos de produtividade apontam uma
produção que varia conforme o diâmetro da árvore, que
rende de 50 ml a 200 ml por colheita por planta, conforme
dito anteriormente.
A realização dos cortes no tronco da árvores deve
ser feito com cuidado para não ficar muito profundo, pois
isso pode acarretar a entrada de fungos e patógenos
podendo vir a causar até a morte.
Esse método foi adotado por alguns produtores
locais e vem sendo bastante difundido na região,
principalmente por extrativistas com prática de coleta do
látex da seringueira.
Materiais utilizados na extração
O material utilizado para extração do látex do
sangue de grado é simples e consta do mesmo material
utilizado para a coleta de látex de seringueira:
?
faca tipo Jebong (“cabrita” + faca)
?
tigela de plástico para coleta
?
bica de alumínio
?
vasilhames para guardar o látex (garrafas de vidro
ou de plástico).
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Figura 3. Extração manejada do látex de sangue
de grado. A - Tronco com corte tipo “espinha de
peixe". B - Detalhe do corte com a faca Jebong. C Detalhe do látex escorrendo na vasilha de coleta.

Os materiais devem ser bem limpos para não
contaminar o látex.
No processo de colheita do látex os seguintes fatores
devem ser considerados:
a) diâmetro da árvore (mínimo de 20 cm DAP)
b) existência de cortes realizados anteriormente na
planta
c) hora da colheita (sempre no período da manhã, de
5horas até o sol esquentar)
d) presença de água no solo (época do ano)
e) habitat da planta
f) fase lunar (segundo os extrativistas a melhor fase
para realizar o corte é na Lua Cheia).
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3.6 Monitoramento ecológico
O monitoramento é um componente fundamental
no processo de manejo sustentável de recursos
florestais. Através deste é possível avaliar se as
interferências realizadas na população da espécies estão
sendo positivas ou negativas. Fatores como regeneração
e produção da espécie devem ser
devidamente
acompanhados.
A seguir listamos atividades básicas para a
avaliação do processo de manejo:
?
realização de inventários da população
manejada;
?
avaliação das taxas de crescimento e
mortalidade (utilizar parcelas permanentes);
?
avaliação do estado fitossanitário dos indivíduos,
pois o manejo é realizado na casca; e,
?
avaliação da produtividade de látex nos
diferentes diâmetros de árvores manejadas.
O monitoramento é uma etapa do processo de
manejo que deve ser realizado juntamente com os
produtores e as instituições de apoio, pois é através deste
instrumento que é realizada a tomada de decisões sobre
a continuidade do manejo.

4.

LICENCIAMENTO
MANEJO

DA

ATIVIDADE

DE

Para realizar o manejo de espécies florestais é
necessário uma licença de manejo, a qual pode ser
requerida junto a um órgão de meio ambiente estadual
ou federal.
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Para requerer a licença o produtor ou a comunidade
interessada em manejar a espécie deve seguir a
legislação existente para o manejo com espécies
florestais não madeireiras.
A Instrução Normativa (IN) do MMA Nº 5, de 11 de
dezembro de 2006, dispõe sobre procedimentos técnicos
para elaboração, apresentação, execução e avaliação
técnica de Planos de Manejo Florestal Sustentável-PMFSs
nas florestas primitivas e suas formas de sucessão na
Amazônia Legal.
O capítulo IV trata especificamente do Plano de
Manejo Florestal Sustentável de produtos florestais não
madeireiros, e apresenta o seguinte teor:
“Seção XI - Do PMFS de Produtos Florestais Não
Madeireiros
Art. 29. Para a exploração dos produtos não-madeireiros
que não necessitam de autorização de transporte,
conforme regulamentação específica, o proprietário ou
possuidor rural apenas informará ao órgão ambiental
competente, por meio de relatórios anuais, as atividades
realizadas, inclusive espécies, produtos e quantidades
extraídas, até a edição de regulamentação específica para
o seu manejo.
Parágrafo único. As empresas, associações comunitárias,
proprietários ou possuidores rurais deverão cadastrar-se
no Cadastro Técnico Federal, apresentando os respectivos
relatórios anuais, conforme legislação vigente”.
De acordo com a IN do IBAMA/MMA Nº 11, de 21 de
agosto de 2006, que implementa o Documento de Origem
Florestal (DOF), como novo sistema de controle de origem
de produtos florestais:
Art. 9º Fica dispensada da obrigação de uso do DOF
nos casos de transporte de:
19

VIII - plantas ornamentais, medicinais e
aromáticas, mudas, raízes, bulbos, cipós e folhas de
origem nativa das espécies não constantes da lista oficial
de espécie ameaçada de extinção e dos anexos da CITES.
Como o sangue de grado não consta nesta lista, não
há necessidade de DOF para o seu transporte.
Para as Unidades de Conservação de Uso
Sustentável o manejo florestal de produtos não
madeireiros deve seguir as orientações do Plano de
Manejo da Unidade, conforme a Lei Nº 9.985, de 18 de
julho de 2000, que instituiu o Sistema de Unidade de
Conservação (SNUC).
Com o plano de manejo elaborado o passo seguinte
é reunir a documentação para requerer a licença junto ao
órgão ambiental competente.

5. COMERCIALIZAÇÃO
Em Rio Branco é possível encontrar o látex de
sangue de grado, em casas de ervas medicinais a preços
que variam de 50 a 80 reais por cada litro.
A produção de látex de sangue de grado ainda é
pequena, praticada ocasionalmente por produtores que
atendem a demanda de poucos volumes, inferior a 10
litros. A coleta é realizada em algumas localidades às
margens do Rio Acre e Riozinho do Rôla.
Assim como em outros produtos fitoterápicos
comercializados no comércio popular, o látex de sangue
de grado pode ser adulterado por fornecedores ou
vendedores inescrupulosos, que misturam com o látex de
outras espécies que também apresentam cor
avermelhada. Esta prática oferece sérios riscos à saúde,
por isso recomenda-se que a aquisição do produto de
fornecedor de idoneidade comprovada.
20

Para a viabilização dos produtos florestais não
madeireiros, em particular do sangue de grado, é
fundamental que toda a cadeia produtiva seja apoiada
através de programas específicos e parcerias com
instituições governamentais, não governamentais e o
setor privado. Essas iniciativas valorizam o produto e
auxiliam no combate a ilegalidade.

6. TESTE DE PUREZA DO LÁTEX DE SANGUE DE
GRADO
Há um teste simples baseado em conhecimento
popular que pode atestar se o látex de sangue de grado é
puro ou misturado com outras substâncias. Este método
é utilizado por compradores do látex em Pucallpa, no
Peru.
O teste consiste em esfregar o látex na pele, do
braço por exemplo, se formar uma espécie de espuma
cremosa abundante de cor rosada e ficar pastoso, o
produto é classificado como puro (veja as ilustrações da
Figura 4). Porém, se após a fricção na pele, o látex formar
uma pasta muito rala é considerado como um produto
adulterado (veja Figura 5).

7. CONCLUSÃO
O látex de sangue de grado é um produto de uso
medicinal de valor econômico que pode ser obtido:
a) do manejo de populações nativas, tratado com mais
detalhe neste material;
b) de regeneração de florestas secundárias (chamadas de
“capoeira”); ou
c) de cultivos solteiros ou consorciados.
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Esperamos que as informações técnicas aqui
apresentadas incentivem não só a exploração econômica,
mas também a continuidade de pesquisas sobre o Croton
lechleri no estado do Acre.

F ig u r a 4 . Te s te d e
pureza de látex de
sangue de grado:
p r o d u t o p u r o .
A - Látex de sangue de
grado sendo esfregado no
braço. B - Espuma
abundante formada após a
fricção do látex.
C e D - Formação de uma
pasta cremosa abundante
que confirma a pureza do
látex.

Figura 5. Teste de
pureza de látex de
sangue de grado:
produto adulterado.
A - Látex que será testado.
B - Formação de uma
pasta rala após a fricção do
látex no braço, que
confirma sua mistura com
outras substâncias.
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disponível

em

A versão digital desta cartilha bem como arquivos de
planilha eletrônica com exemplos de mapas sistematizados
podem ser acessados no site:
http://www.map-amazonia.net no link Forum no Comitê
Científico do MAP
Sugestões e comentários podem ser enviados para:
Kelceane Azevedo
e-mail: kelazevedo@hotmail.com
Andréa Alechandre
e-mail: andreaalechandre@yahoo.com.br
Correspondência para:
Universidade Federal do Acre (UFAC)
Parque Zoobotânico
Campus Reitor Áulio Gélio, BR 364, Km 04
Distrito Industrial
Rio Branco-AC
CEP: 69.915 -900
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