
A Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Amanã (RDSA) estende-se sobre ambientes 
de vegetação classi�cados em quatro regi-
ões �toecológicas. São elas: Floresta Om-
bró�la Densa, Floresta Ombró�la Aberta, 
Campinaranas e Áreas de Tensão Ecológica 
(VELOSO et al., 1991). Apesar da matriz da 
paisagem na RDSA ser nitidamente �ores-
tal, esta é marcada por elevada heteroge-
neidade ambiental, com grande variedade 
de �to�sionomias associadas às di�erentes 
condições de relevo, de hidrologia e de so-
los. As principais �to�sionomias de ocor-
rência na RDSA são as Florestas de Terra 
Firme, a Várzea e a Paleovárzea.

As Florestas de Terra Firme (Floresta Om-
bró�ila Densa e Aberta das Terras Baixas) 
se caracterizam pela vegetação arbórea 
de grande e médio porte, não susceptível 
a inundações, com alta diversidade �lorís-
tica, estruturalmente bem estrati�icada, 
com presença de sub-bosque pouco aden-
sado e de indivíduos emergentes sobre o 
dossel �lorestal. Lianas lenhosas e epí�itas 
são componentes importantes das Flores-
tas de Terra Firme (VELOSO et al., 1991). 
Na RDSA, esta é a �ito�isionomia predomi-
nante, ocupando aproximadamente 75% 
do território total.

As �to�sionomias de Várzea e Paleovár-
zea, que ocorrem ao longo dos cursos de 
água sobre solos desenvolvidos a partir de 
sedimentos aluvionares (Floresta Ombró-
�la Densa e Aberta Aluvial) sazonalmente 
inundáveis, distinguem-se, primeiramen-
te, quanto ao tipo de águas que as inundam 
(brancas ou pretas), assim como pela época 

geológica de sua �ormação (Holoceno ou 
Pleistoceno) (VELOSO et al., 1991; JUNK et 
al., 2011). A �to�sionomia de várzea con-
centra-se na porção sudoeste da Reserva, 
divisa com a Reserva de Desenvolvimen-
to Sustentável Mamirauá, e sua vegetação 
está sob in�uência, principalmente, do 
pulso de inundação do rio Japurá. Caracte-
riza-se por um mosaico de vegetação com 
di�erentes estágios de sucessão ecológica, 
desde as �ormações gramíneo-arbustivas 
até �ormações arbustivo-arbóreas, as quais 
apresentam composição �orística e estru-
tural distintas. É considerada a �to�sio-
nomia de ambientes alagáveis com maior 
riqueza de espécies vegetais no mundo 
(WITTMANN et al., 2006).

A �to�sionomia de Paleovárzea (ASSIS et 
al., 2015) encontra-se distribuída às mar-
gens do lago Amanã e do rio Unini (divisa 
com o Parque Nacional do Jaú e a Reserva 
Extrativista do Rio Unini) e caracteriza-se 
pela ocorrência de vegetação inundável por 
águas pretas, porém, em solos �ormados 
pela deposição de sedimentos andinos. É 
uma vegetação estruturalmente arbórea, 
com sub-bosque pouco adensado, apre-
sentando com �requência dossel emergen-
te uni�orme. Floristicamente, a Paleovár-
zea apresenta riqueza intermediária entre 
as �to�sionomias de Várzea e Igapó (ASSIS 
et al., 2015).

Poucos são os estudos de vegetação em es-
cala de campo na RDSA. As observações re-
alizadas resumem-se a trechos próximos ao 
lago Amanã, em áreas de comunidades ri-
beirinhas. As áreas centrais e a nordeste da 
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Reserva são ainda pouco ou nada conhecidas 
em relação à sua vegetação e à �ora asso-
ciada. Dados sobre a composição �orística e 
estrutural da Reserva podem ser encontra-
dos em Ayres (1993), Souza (2006), Inuma 
(2007), Rodrigues (2007), Stadtler (2007), 
Guterres et al. (2008), Machado (2010) e Oli-
veira (2010). Estes estudos somam um total 
de 11,50 hectares inventariados, sendo 5,75 
hectares de Terra Firme, 4,69 hectares de 
Paleovárzea e 1,06 hectares de Várzea. Não 
há relatos de estudos nas �to�sionomias de 
campinaranas, bem como nas Áreas Eco-
tonais de Tensão Ecológica da Reserva, ou 
seja, áreas nas quais di�erentes comunidades 
ecológicas entram em contato, sendo essas 
potencialmente indicadoras de respostas a 
mudanças climáticas e reguladoras de �uxos 
nos ambientes, além de serem importan-
tes para compreensão dos mecanismos que 
moldam a biogeogra�a dos organismos. 

Este trabalho objetiva ampliar o conhe-
cimento sobre as �ormações �orestais na 
RDSA, en�ocando as di�erenças e semelhan-
ças estruturais e �orísticas do componente 
arbóreo entre as três principais �to�siono-
mias de ocorrência na RDSA.

Procedimentos Metodológicos

Foram inventariadas seis parcelas de áreas 
medindo 1 hectare cada (50 por 200 m), dis-
tando, no mínimo, 800 metros entre si, dis-

tribuídas igualmente - duas parcelas - para 
cada �to�sionomia (Terra �rme, Várzea e 
Paleovárzea). As parcelas �oram subdividi-
das em 16 quadrados contínuos de 25 por 
25 m, nos quais todos os indivíduos arbó-
reos maiores ou iguais a 10 cm de diâmetro 
à altura do peito (DAP) �oram mensurados 
com �ta diamétrica. Todos os indivíduos 
inventariados tiveram o tronco marcado 
com tinta permanente na altura de medição 
e receberam uma placa de identi�cação in-
dividualizada numerada. 

Um indivíduo de cada �to�sionomia, em 
cada classe diamétrica de 1 centímetro (p.e. 
10, 11, 12...) �oi escolhido arbitrariamente, 
tendo a�erida sua altura com auxílio do cli-
nômetro. Além desses, todas as palmeiras e 
demais árvores com mais de 50 cm de DAP 
tiveram também sua altura mensurada.

Foram coletados ramos �érteis ou estéreis 
de pelo menos um exemplar de cada mor�o-
tipo para posterior identi�cação (exemplo 
na Figura 7 e Figura 13). As identi�cações 
�oram realizadas no Instituto de Desenvol-
vimento Sustentável Mamirauá (IDSM), em 
Te�é, valendo-se de método comparativo, 
com utilização de imagens de exsicatas dis-
poníveis em sites de herbários e por compa-
ração a exemplares pertencentes ao Her-
bário Emílio Goeldi /Museu Paraense Emí-
lio Goeldi, Belém - Pará. As coletas �érteis 
�oram depositadas no Acervo Botânico do 
Instituto de Desenvolvimento Sustentável 
Mamirauá, e os exemplares estéreis com-
põem o �olhiario de coleta de cada parcela.

Figura 7 - Mezilaurus itauba com detalhe do ramo �oral.

Fonte: Autoria própria, 2015.



Resultados

Ao todo, �oram inventariados 3.706 indiví-
duos maiores ou iguais a 10 cm de diâme-
tro, distribuídos em 410 espécies perten-
centes a 54 �amílias (Figura 8).

Das espécies inventariadas nas três �to-
�sionomias, apenas a Virola surinamensis 
(Rol. ex Rottb.) Warb. - Ucuuba (Myristica-
ceae) é considerada ameaçada de extinção, 

inserida na categoria Vulnerável (A4cd) 
(MARTINELLI e MORAES, 2013), possuindo 
uso madeireiro e �armacêutico (Figura 9). 
A espécie Pterocarpus santalinoides L’Hér. 
ex DC. (Fabaceae), apesar de não ser con-
siderada ameaçada, é citada na Lista Ver-
melha da Flora do Brasil (MARTINELLI e 
MORAES, 2013), considerada de interesse 
para a atividade de pesquisa e para �ns de 
conservação devido ao uso do látex para o 
bene�ciamento da borracha.

Figura 9 - Plântula de Virola surinamensis com detalhe do �ruto e da semente.

Fonte: Autoria própria, 2015.

Figura 8 - Ocorrência de indivíduos, espécies e �amílias inventariados na RDSA por �to�sionomia.

Fonte: Autoria própria, 2015.
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As três �to�sionomias inventariadas 
apresentaram baixíssima similaridade 
�orística, no entanto, as espécies naturais 
das �orestas inundáveis apresentaram mais 
semelhanças entre si quando comparadas 
às �orestas de terra �rme. Essas últimas, 
por sua vez, apresentaram a maior riqueza 
de espécies, registrando-se 1.171 indivíduos 
distribuídos entre 213 espécies pertencentes 
a 42 �amílias, com altura média de 20,33 m, e 
indivíduos emergentes podendo atingir até 

43 m. As cinco espécies com maior Índice de 
Valor de Importância (IVI) �oram Eschweilera 
tessmannii R. Knuth, Iryanthera juruensis 
Warb., Swartzia lauri�olia Benth., Eschweilera 
coriacea (DC.) S.A. Mori e Hydrochorea 
corymbosa (Rich.) Barneby & J.W. Grimes. As 
três �amílias mais importantes abrangeram 
as cinco espécies de maior IVI, a saber: 
Fabaceae, Lecythidaceae e Myristicaceae, 
destacando-se, em seguida, Euphorbiaceae, 
Burseraceae e Sapotaceae.

Figura 10 - Ramo de Eschweilera albi�olia com detalhe do �ruto e da semente.

Figura 11 - Ramo de Eschweilera ovali�olia com detalhe do �ruto, semente e �or.

Fonte: Autoria própria, 2015.

Fonte: Autoria própria, 2015.



Estruturalmente, o dossel veri�cado para 
as �orestas de terra �rme apresentou uma 
variação de 12,10 a 43,35 metros, com uma 
média registrada de 20,33 m de altura. O 
indivíduo com maior diâmetro de altura 
do peito (DAP a 1,30 m em relação ao solo) 
�oi Hydrochorea corymbosa – Paricarana 
(Fabaceae), com 97,7 cm, enquanto que 
a média diamétrica das comunidades 
amostradas �oi de 20,12 cm.

A �to�sionomia de várzea amostrada na 
RDSA �oi a �oresta de várzea baixa, com 
altura de inundação registrada em 4 metros 
no ano de 2014. Esta �oresta apresentou 

1.404 indivíduos, distribuídos em 101 
espécies pertencentes a 35 �amílias. As 
cinco espécies de maior IVI são:  Triplaris 
weigeltiana (Rchb.) Kuntze; Pterocarpus 
o�cinalis Jacq.; Hevea spruceana (Benth.) 
Müll. Arg.; Eschweilera pedicellata (Rich.) 
S.A. Mori e Astrocaryum jauari Mart. As seis 
�amílias mais importantes encontradas �oram 
Fabaceae, Polygonaceae, Euphorbiaceae, 
Lecythidaceae, Myrtaceae e Arecaceae.

Estruturalmente, as �orestas de várzea bai-
xa apresentaram uma altura de dossel rela-
tivamente baixa, com a média veri�cada em 
8,18 metros, e alturas máximas e mínimas 

Figura 12 - Plantula de Eschweilera ovali�olia recém germinadas.

Figura 13 - Ramo de Gustavia augusta com destaque da �or e �ruto.

Fonte: Autoria própria, 2015.

Fonte: Autoria própria, 2015.



variando de 29,67 a 1,70 m, respectivamen-
te. Destaca-se, nestas �orestas, o elevado 
número de árvores inclinadas ou caídas e 
com troncos múltiplos. O indivíduo de maior 
DAP �oi Calophyllum brasiliense – Jacareúba 
(Clusiaceae), com 78,9 cm, enquanto que a 
média diamétrica das comunidades amos-
tradas �oi de 18,25 cm.

As �orestas de paleovárzea totalizaram 1.131 
indivíduos distribuídos em 96 espécies, por 
sua vez, pertencentes a 32 �amílias. A cota de 
inundação das áreas inventariadas no ano 
de 2014 �oi de 2 metros de altura. As cinco 
espécies de maior IVI �oram Eschweilera 
coriacea (DC.) S.A. Mori, Euterpe precatoria 
Mart., Lecointea amazonica Ducke, Sterculia 
pruriens (Aubl.) K. Schum. e Eschweilera 
ovali�olia (DC.) Nied (ver Figuras 10, 11 e 12). 
Assis et al. (2015) consideram a ocorrência 
dos gêneros Euterpe, Dypterex e Goupia como 
importantes indicativos da �to�sionomia 
de paleovárzea. No presente estudo, �oram 

amostrados 152 indivíduos de Euterpe 
precatoria e 30 indivíduos de Goupia glabra. 
Observou-se marcas de extração de látex 
na casca dos indivíduos inventariados de 
Hevea pauci�ora (Spruce ex Benth.) Müll. 
Arg. – Seringueira. As seis �amílias de maior 
importância �oram Fabaceae, Lecythidaceae, 
Apocynaceae, Euphorbiaceae, Arecaceae e 
Chrysobalanaceae.

Estruturalmente, as �orestas de paleovár-
zea apresentaram alturas com variação de 
32,91 a 8,08 metros, sendo a altura média de 
20,76 metros. O indivíduo de maior DAP �oi 
Taralea oppositi�olia – Cumaru (Fabaceae), 
com 90,9 cm de diâmetro, enquanto que a 
média diamétrica encontrada para as co-
munidades inventariadas �oi de 19,17 cm. O 
Quadro 1 apresenta uma síntese dos princi-
pais resultados obtidos com os levantamen-
tos �orísticos e estruturais, e o Apêndice 1 
corresponde à listagem �orística da RDSA.

Quadro 1 - Síntese dos resultados da caracterização estrutural e �tossociológica das três 
�to�sionomias inventariadas na RDSA.

CRITÉRIOS DE 
AMOSTRAGEM 

E PARÂMETROS 
FITOSSOCIOLÓGICOS

Floresta de 
Terra Firme

Índice de Diversidade 
de Shannon (H’)

Virola surinamensis -

Fabaceae

Lecythidaceae

Myristicaceae

Euphorbiaceae

Burseraceae

43,35

�7,7

��,67

78,�

3�,��

��,�

Fabaceae

Polygonaceae

Euphorbiaceae

Lecythidaceae

Myrtaceae

Fabaceae

Lecythidaceae

Apocynaceae

Euphorbiaceae

Arecaceae

Pterocarpus 
santalinoides

Espécies 
Ameaçadas de 

Extinção ou 
Presumivelmente

Famílias com 
maior IVI

Altura Máxima (m)

DAP Máximo (cm)

3,7� 3,6�4,��

Floresta de 
Várzea Baixa

Floresta de 
Paleovárzea

RESULTADOS

Fonte: Autoria própria, 2015.                           

Espécies de Maior 
Índice de Valor de 
Importância (IVI)

Eschweilera tessmannii

Iryanthera juruensis

Swartzia lauri�olia

Eschweilera coriacea

Hydrochorea corymbosa

Triplaris weigeltiana

Pterocarpus o�cinalis

Hevea spruceana

Eschweilera pedicellata

Astrocaryum jauari

Eschweilera coriacea

Euterpe precatoria

Lecointea amazonica

Sterculia pruriens

Eschweilera ovali�olia
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Considerações Finais

Os dados obtidos nos levantamentos �tos-
sociológicos na RDSA demonstram que não 
existe uma di�erença signi�cativa no to-
cante ao número de indivíduos registrados 
nas di�erentes �to�sionomias. No entanto, 
as di�erenças encontradas �oram marcantes 
no que diz respeito à composição �orísti-
ca e à estrutura das comunidades vegetais 
amostradas. Estes resultados corroboram 
os estudos que demonstram maior riqueza 
de espécies em ambientes de terra �rme se 
comparados a ambientes �orestais alagá-
veis. Bem como re�orça, também, o recente 
conceito de paleovárzea alagável, que trata 
das áreas inundadas por águas pretas, po-
rém, em terrenos de �ormação geológica de 
várzea, cuja riqueza �orística é intermedi-
ária entre as �to�sionomias de várzea e de 
igapó (stricto senso).
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