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RESUMO 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Piranha está à margem esquerda do Rio Solimões, em ambiente de solos de 
várzea e sua área total é de 103 mil hectares. Sua criação foi realizada em 1997 com o objetivo de proteger a área e promover o 
desenvolvimento sustentável para seus habitantes. As práticas de subsistência mais realizadas pelos seus habitantes é a 
agricultura, pesca e exploração madeireira, para suprir suas necessidades próprias e contribuir na renda familiar. Entre os recursos 
naturais com maior possibilidade de gerar dividendos para o desenvolvimento local estão a exploração madeireira, com alta 
diversidade de espécies de valor comercial, e da frutífera camu-camu (Myrciaria dubia HBK), que está presente em grande parte 
dos ambientes de várzea. Esta recebe esta denominação por estar sujeita à inundações sazonais. As planícies de inundações são 
minoria na Amazônia, mas quando é comparada com outros solos férteis na Amazônia, constitui na maior área de solos férteis, o 
que caracteriza um ecossistema rico em biodiversidade, alta piscosidade dos rios e lagos. Para calcular a diversidade dos recursos 
florestais do ecossistema de várzea da RDS, foi utilizado como metodologia um levantamento florístico em duas parcelas de 600 m2 
cada, denominados Ponto 1 (P1), localizado no Paraná do Comprido, entre as coordenadas S 3º24’32,9” e O 60º54’03,6” e  Ponto 2 
(P2), no Paraná do Piranha, entre S 3º22’33,9” e O 60º57’18,3”. Para a contagem de camu-camu foram marcados quatro pontos na 
Ilha do igarapé do Geraldo e proximidades, denominados Ponto 3 (S 3º24’43,65” e O 60º57’35”) e Ponto 4 (S 3º25’8” e O 
60º52’38”), e Pontos 5 e 6, escolhidos a esmo nas proximidades. Deste modo, este trabalho teve por objetivo apresentar um 
levantamento preliminar da riqueza florística da RDS Piranha, e tecer também recomendações que visam a construção de uma 
ferramenta mais completa para melhor subsidiar o Plano de Manejo e Uso da RDS. 
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INTRODUÇÃO 

O levantamento dos recursos florestais é a principal ferramenta para conhecer a diversidade local e 

subsidiar planos de manejo e uso desses recursos. Uma lista de espécies ocorrentes em determinada área, 

dados quantitavivos e qualitativos oferecem uma perspectiva da capacidade de produção e valoração de cada 

produto que pode ser ofertado ou que responda a uma determinada demanda. Neste contexto, o emprego de 

critérios fitossociológicos permite o aumento do conhecimento das espécies que compõem a estrutura 

vegetacional, conduzindo ao planejamento e estabelecimento de processos-chave na manutenção da 

floresta, bem como a estratégias adequadas para a conservação da biodiversidade e a elaboração de 

práticas ecológicas mais eficientes (Fotopoulos et al. 2007).  

Consequentemente, a organização do uso orienta a implantação do desenvolvimento sustentável, 

promovendo a melhoria da qualidade ambiental e social das populações tradicionais e assentadas que vivem 

dos recursos florestais; promove o desenvolvimento de projetos que visem a implantação de sistemas 

produtivos sustentáveis, o fomento e assessoria a acordos sociais com outros grupos econômicos locais, o 

apoio a estratégias de agregação de valor à produção, geração de serviços ambientais e apoio ao 

fortalecimento de organizações sociais (Mcgrath 2010). 

Os ecossistemas de várzea são ambientes constituídos de faixas de terras marginais aos rios e 

constituem terrenos periodicamente inundados por águas brancas, apresentando alto potencial de 

produtividade biológica. Neste ecossistema, os ciclos de vida são determinados pelos fenômenos da 

enchente e vazante, que variam anualmente (Junk 1997). Para o homem amazônico, as várzeas têm especial 

importância, devido à elevada produtividade e fertilidade dos solos; como conseqüência, esses ambientes são 

os mais utilizados, pois garantem o suporte sócio-econômico para o desenvolvimento das populações 

(Hiraoka 1992 e Goulding et al. 1995 apud Ferreira et al. 2004).  

A RDS é constituída quase que exclusivamente pelo ecossistema de várzea, com a vegetação 

sujeita às cheias sazonais (Cavalcante 2010). Criada em 1997, além do objetivo de proteger o ecossistema e 

ampliar o desenvolvimento sustentável para seus habitantes, também estimula e oferece apoio à pesquisa 

científica, ao ecoturismo e à educação ambiental. A criação desta RDS foi motivada pela grande pressão por 

parte dos extrativistas de madeira, do pescado e da caça indiscriminada de aves. Foi considerada uma 

proposta promissora pelos Ministérios do Meio Ambiente e do Turismo, pois faz parte da rota migratória e de 

reprodução de aves e possui grande variedade e densidade de peixes (Andrade 2007). Com área total de 103 

mil ha, abriga 157 habitantes distribuídos em três comunidades. Dentre as atividades de subsistência 

(agricultura, pesca), está a exploração madeireira. Entretanto, apesar de estar próxima a Manaus e na rota da 

exploração e transporte de madeira no Solimões, a extração dentro da reserva é praticada em pequena 

escala, basicamente para suprir as necessidades próprias dos comunitários e para contribuir com a renda 

familiar (Andrade 2007; Pereira et al. 2010).  



A madeira é utilizada na construção civil e naval, artesanato e como recurso medicinal, sendo 

extraída em ambientes próximos às residências, geralmente no paraná do Piranha e paraná do Pirapitinga 

pelas comunidades Assembléia de Deus (Betel) e Braga (Pereira et al. 2010). De acordo com Andrade 

(2007), as espécies mais exploradas são encontradas em pequena densidade e em tamanho não comercial, 

com exceção da jacareúba (Calophyllum brasiliense Cambess.), louro-inhamuí (Ocotea cymbarum Kunth), 

massaranduba (Manilkara surinamensis (Miq.) Dubard), piranheira (Piranhea trifoliata Baill.) dentre outras. De 

modo geral, a taxa de exploração florestal é considerada baixa se comparada com a média da região e as 

encontradas por Oliveira (1992 apud Andrade 2007) e Silva (1996, idem). Deste modo, o extrativismo vegetal 

não causa alterações importantes à cobertura vegetal da área, pois os métodos utilizados para acessar os 

recursos caracterizam-se pela baixa taxa de exploração (Andrade 2007).  

Ainda segundo Andrade (2007), pela enorme dificuldade de viabilização sócio-econômica e 

ambiental, relacionada ao limitado apoio econômico e social nas áreas de produção, a reserva ainda não 

dispõe de ferramentas para a avaliação e monitoramento do seu Plano de Manejo.  Deste modo, este estudo 

tem o objetivo de apresentar os recursos florestais do ecossistema de várzea da Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável do Piranha em Manacapuru-AM, bem como da densidade das populações 

naturais de camu-camu (Myrciaria dubia HBK), muito utilizados como potenciais sustentáveis na região.  

As características naturais do camu-camu vêm atraindo grande interesse comercial, e já se 

tornaram alvo de indústrias que buscam explorar a comercialização agroindustrial da sua polpa e de seus 

diversos potenciais farmacológicos. Embora a fruta seja bastante cítrica ela é rica em Vitamina C, e isto tem 

sido o atrativo para que países da América do norte e Japão se tornem grandes compradores de sua polpa 

(SILVA, 2011).   

Esse interesse comercial fez com que algumas regiões se especializassem nesta atividade, como 

as que são trabalhadas na Amazônia e em outros países. O interesse comercial da fruta incentivou o 

surgimento de explorações sustentáveis, e fez com que algumas regiões se especializassem nesta atividade 

que está gerando renda aos habitantes, como na Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá e 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé (Amazônia brasileira), e outros lugares da Amazônia 

peruana, venezuelana e colombiana (SILVA, 2011). 

Embora haja produção de camu-camu em todo o Estado do Amazonas, ainda não há um efetivo 

estímulo à sua comercialização, pois o cultivo tem sido feito principalmente por pequenos agricultores, que 

desenvolvem este tipo de plantação em pouca quantidade e não contam com incentivos por parte do Estado. 

Entretanto, existe a demanda, e tanto os agricultores como as poucas empresas que exportam o produto 

trabalham em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário do Amazonas (IDAM). Há notícias 

de exportação de polpas de camu-camu para o Japão (Jornal do Comércio, maio/2012).  

Assim, neste estado brasileiro, mesmo que haja algumas dificuldades para a produção e exportação 

do camu-camu, em algumas regiões essa prática está estabelecida. Um bom exemplo desta prática é 



desenvolvido no Município do Careiro, onde a empresa Sales fechou o ano de 2006 com um faturamento de 

R$ 200 mil, o dobro do que foi obtido no ano passado. Diante desta boa resposta do mercado, a empresa 

aumentou em 40% a capacidade de armazenagem do produto para o ano de 2007, o que corresponde a 30 

toneladas do produto. Portanto, como em outros lugares, as explorações sustentáveis da fruta podem muito 

bem ser feitas pelos habitantes da Reserva do Piranha.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo 

A RDS Piranha está localizada à margem esquerda do Rio Solimões próximo a foz do Rio 

Manacapuru, no município de mesmo nome, onde se forma na planície de inundação e sedimentação do rio 

Solimões um complexo de lagos do qual o principal é o Lago do Piranha. Esta RDS está inserida no Corredor 

da Amazônia Central (Andrade 2007; Santos e Tello 2009). A vegetação predominante é de várzea, com 

fitofisionomia típica e topografia que varia de baixa a alta várzea. Em trechos da várzea baixa encontram-se 

grandes populações homogêneas de Myrciaria dubia (HBK) McVaugh (camu-camu) de capinarana, 

especialmente nas fazendolas de criação de gado.  

O levantamento florístico foi realizado em duas parcelas de 600 m2 cada, o Ponto 1 (P1) localizado 

no Paraná do Comprido, entre as coordenadas S 3º24’32,9” e O 60º54’03,6” e o Ponto 2 (P2) no Paraná do 

Piranha, entre S 3º22’33,9” e O 60º57’18,3” (Fig. 1). Segundo o Sr. Osvaldo Ferreira da Silva, nativo do lugar, 

o P1 foi anteriormente habitado por indígenas da etnia Mura, que se retiraram do local há cerca de 30 anos. O 

P2, ao contrário, foi uma antiga plantação de malva, e atualmente faz parte do pastoreio de gado, embora o 

estrato arbóreo não pareça danificado. O critério para escolha foi a presença de maior diversidade aparente, 

visto que seria uma prospecção não só para medir a diversidade como para a utilização de recurso florestal 

madeireiro. O fato que foram antigas áreas de uso não foi considerado, pois somente após decidirmos ficar 

no local é que foi revelado este dado. Assim, sabe-se de antemão que se trata de áreas de regeneração 

natural. Outros locais foram visitados aleatoriamente onde foram descritas a fisionomia e estrutura do 

componente arbóreo.  

 

Coleta de dados 

Dentro da área amostral foram contados todos os elementos arbóreos com DAP (diâm. à altura do 

peito = 1,30 m) igual ou maior que 10 cm e identificados com o nome regional pelo Sr. Osvaldo Ferreira da 

Silva, comunitário de Betel. Com a altura total estimada foram coletadas duas amostras de cada árvore 

contada, de espécie não repetida, para constituirem material-testemunho e posterior identificação botânica. 

As amostras foram conservadas em álcool comercial, secadas em estufa e identificadas com o uso de 

literatura especializada. As famílias foram organizadas de acordo com a classificação da APG II (2003). A 



grafia correta das espécies e dos seus autores foi obtida em consulta ao Internacional Plant Names Index 

(www.ipni.org). 

 

 
Figura 1. Extensão da RDS do Piranha , município de Manacapuru, Amazonas. (Fonte: SDS/2007, em 
http://mutiraodasaguas.blogspot.com/, outubro de 2010). 

 

Os dados foram compilados em planilha do programa Excel da Microsoft. Para os pontos P1 e P2 

foi calculada a diversidade pelo índice de Shannon-Wiener (H´=-∑(ni/N)log2(ni/N)), que pondera as espécies 

raras (Magurran 1988; Rebellato & Cunha 2005), a equabilidade (E) e o índice de Berguer-Parker (D = nmax/N, 

Magurran 1988), que atribui maior peso às espécies mais abundantes. Para calcular a similaridade florística 

entre as áreas foi utilizado o índice similaridade de Jaccard (SJ= a/ (a+b+c) onde: a= n° de espécie em 

comum 

b= n° de espécies que só ocorrem na área 2 

c= n° de espécies que só ocorrem na área 1. 

Para a contagem de camu-camu foram marcados quatro pontos na Ilha do igarapé do Geraldo e 

proximidades, denominados Ponto 3 (S 3º24’43,65” e O 60º57’35”) e Ponto 4 (S 3º25’8” e O 60º52’38”), 

escolhidos segundo fisionomia fechada e aberta, e Pontos 5 e 6, escolhidos a esmo nas proximidades. Foram 

delimitados quadrados de 25 x 25 m2 (625 m2) cada, perfazendo um total de 0,25 ha. Nos quadrantes de 

camu-camu todos os indivíduos foram contados. Por se tratar de plantas de hábito arbustivo, apresentando 



cerca de quatro ramificações basais de diâmetro semelhante ou muito irregulares, não foi medido o DAP, que 

é de aproximadamente 4 cm. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Fisionomia da vegetação 

O componente arbóreo nas áreas estudadas apresenta um dossel de aproximadamente 20 m de 

altura; o subbosque é totalmente aberto, apresentando arvoretas e poucos arbustos entre 1,5 e 6m, com 

grupos de palmeiras (Astrocharium spp.) dispersos (Fig. 2A). Todas as áreas visitadas apresentaram uma 

estrutura típica de vegetação de várzea, com solo coberto de foliço e desnudo de herbáceas, raras lianas e 

palmeiras. Algumas áreas apresentaram alta densidade monoespecífica, com uma a três espécies 

dominantes ou a população homogênea (Fig. 2B). Nestes locais não foi possível realizar coletas para 

identificação das espécies. Em nenhum dos pontos e locais visitados foi observado resquício de retirada de 

madeira ou de moradia antiga. Os pontos amostrados estão localizados em cotas baixas, onde, segundo 

Wittmann et al (2010), as plantas permanecem cerca de 4 meses submersas, sendo a vegetação 

característica de sucessão secundária tardia.  

As plantações naturais de camu-camu são homogêneas, ocorrendo ao longo dos Paranás, onde 

permanecem submersas por cerca de 6 meses (Fig. 3). Esta espécie é comumente encontrada em extensas 

populações homogêneas ao longo da Bacia Amazônica, do Peru ao Amapá (Gentil et al 2004), dominando 

toda a paisagem. Foram encontrados um mínimo de 79 e máximo de 163 indivíduos nos pontos amostrais. As 

plantas apresentam altura de 2-5 m, o caule bastante ramificado a partir da base, formando em média 5 

subcaules, onde não é possível saber, na maioria dos casos, qual o principal (Fig. 4). Esta característica é 

genética, não estando, inclusive, esclarecida a origem de vários caules, o que leva os especialistas na família 

Myrtaceae a considerarem a semente poliembriônica. Do ponto de vista econômico, esta característica pode 

ser considerada de boa qualidade, pois não só aumenta a produção de frutos por indivíduo, como garante 

uma alta sobrevida da planta, porque todos os ramos são bem desenvolvidos e garantem a regeneração total 

em caso de injúria, e favorece tratos agriculturais, visto que as sementes não tem uma durabilidade alta e são 

passíveis de pragas (Gentil et al. 2004; Ferreira et al. 2005). 

 

Composição e diversidade florística 

Foram encontrados 72 indivíduos nos pontos amostrados, dos quais 39 no P1 e 33 no P2, 

distribuídos em 12 e 14 famílias, com 14 e 19 espécies, respectivamente. As famílias com maior número de 

indivíduos em P1 foram Lauraceae e Myrtaceae, com dois cada; em P2 foram Fabaceae (5) e Malvaceae (2). 

As espécies com maior número de indivíduos no P1 foram Lueheopsis rosea (9), Inga longiflora (8) e Eugenia 

sp. (6); no P2 foram Swartzia cf. recurva (6) e Mouriri cf. nigra (4) (Tab. 1).  



Wittmann et al. (2010) encontraram, em todos os estudos sobre a riqueza e diversidade das várzeas 

amazônicas, uma riqueza média (≥10 cm DAP) de 57 espécies ha-1 em várzea baixa e 101 espécies ha-1 em 

florestas de várzea alta. Em relação à localização geográfica, a maior riqueza de espécies foi encontrada na 

Amazônia Central. Souza (2007) encontrou um aumento na riqueza e diversidade da maior à menor cota de 

inundação no Médio Amazonas em várzea baixa. Apesar de as áreas amostradas estarem em cota baixa de 

inundação, a riqueza de espécies foi considerada alta, visto que na literatura a composição e riqueza são 

consideradas baixas nestas cotas (Junk 1997; Ribeiro et al. 1999). Entretanto, outros autores também 

contradizem estes dados, pois encontraram alta riqueza e diversidade nesta cota (Ferreira et al. 2005, 

Wittman et al. 2010). Portanto, os resultados deste estudo mostram que o a riqueza nesta cota, na RDS 

Piranha é proporcionalmente compatível com o encontrado nos outros estudos.  

Os índices calculados para esta reserva mostraram alta diversidade nos dois pontos amostrados, 

com H´=3,23; E=0,61 e D=0.23 em P1 e H´= 3,97; E=0,79 e D=0,18 em P2. Este ponto  mostrou-se 

relativamente mais rico (S=19) e diverso que P1 (S=14; Tab. 2). A distribuição e a diversidade de espécies 

arbóreas dependem particularmente da altura e duração da inundação, da estabilidade geomorfológica dos 

habitats e da sucessão natural das florestas. Além disso, diferenças na duração da inundação na Amazônia, 

ao longo dos anos, resultam em um mosaico de habitats, e as respostas à variação destes ciclos de 

inundação variam amplamente entre as espécies, dependendo da constituição genética, idade da planta e 

propriedades da água (Worbes et al. 1992 e Parolin 2001 apud Wittmann et al. 2010). Outros fatores como 

tipos de solo e fatores fisiológicos relacionados à tolerância das plantas à inundação influenciam também na 

composição e distribuição de espécies (Ferreira 1997b, Parolin et al. 2004). Deste modo, nestes ambientes, 

os fatores fundamentais para a manutenção da biodiversidade são os processos físicos e biológicos, 

principalmente os ciclos hidrológicos e de sedimentação (Junk 1989 e Worbes et al. 1992 apud Wittmann et 

al. 2010). 

Pelo índice de Jaccard, que mostra o grau de similaridade, os dois pontos mostraram-se bastante 

distantes floristicamente (SJ=0,138). Apenas Lueheopsis rosea, Triplaris surinamensis, Vitex taruma e Banara 

sp. apareceram em ambos. Nas várzeas baixas do rio Jutaí, Souza (2007) encontrou resultados similares, 

porém não foi calculado o grau de similaridade entre os locais amostrados. Mesmo considerando a alta 

dinâmica geomorfológica e o elevado grau de distúrbio natural das florestas por processos de sedimentação e 

erosão, florestas de várzea são dominadas por uma elevada proporção de espécies amplamente distribuídas. 

Em florestas de várzea alta, a similaridade floristica diminui significativamente com o aumento da distância 

geográfica entre os sitios, enquanto florestas de várzea baixa remotas podem apresentar altas similaridades 

floristicas. Este fato pode estar relacionado à conectividade hidrológica mais evidente na várzea baixa, 

aumentando a partilha de espécies e a alta frequência específica. 



Tabela 1. Lista das espécies coletadas na várzea baixa da RDS Piranha. 

Família / Espécies Vernacular Freqüência 

Ponto amostral 1 

Annonaceae 
     Annona sp. 

 
Envira tambaqui 

 
2 

Apocynaceae 
     Himatanthus sucuuba (Spruce ex Arg.) 

Wood. 

 
Sucuuba 

 
1 

Fabaceae 
     Inga longiflora Spruce ex Benth. 

 
Inga peluda 

 
8 

Lauraceae 
     Ocotea boissieriana Mez 
     Ocotea sp. 

 
não tem 

Louro pimenta 

 
1 
1 

Lecythiaceae 
     Eschweilera cf. parviflora (Aubl.) Miers. 

 
não tem 

 
1 

Malvaceae 
     Lueheopsis rosea Burret 

 
Mutambarana 

 
9 

Myrtaceae 
     Eugenia sp. 
     Myrcia cf. splendens (SW.) DC. 

 
Araçá do igapó 

não tem 

 
6 
1 

Nyctaginaceae 
     Neea oppositifolia Ruiz & Pav. 

 
não tem 

 
1 

Polygonaceae 
   Triplaris surinamensis Cham.   

 
Tachi branco 

 
4 

Salicaceae 
     Banara sp. 

 
não tem 

 
1 

Sapotaceae 
     Micropholis huberi (Ducke) Chev. 

 
Massaranduba 

 
2 

Verbenaceae 
     Vitex taruma Mart. 

 
Tarumã 

 
1 

Total: 39 

Ponto amostral 2 

Combretaceae 
     cf. Buchenavia guianensis Alw. &. Stace 

 
Corrimboque 

 
1 

Elaeocarpaceae 
     Sloanea sp. 

 
Urucurana 

 
1 

Fabaceae 
     Swartzia cf. recurva Poepp. & Endl. 

Pterocarpus sp.  
Inga splendens Wild.  
Zygia juruana (Harms.) Rico 
Macrosamanea pubiramea Barn. & Grim. 

 
Tento 
Buiuçu 

Ingá xixica 
Ingarana 

Paricarana 

 
6 
2 
2 
1 
1 

Indeterminada Rabo de arara 2 
Indeterminada Turimã 1 
Malpighiaceae 
     Byrsonima poeppigiana Juss. 

 
Muruxi 

 
1 

Malvaceae 
     Lueheopsis rosea Burret 
     Pseudobombax munguba Dugand 

 
Mutambarana 

Munguba 

 
1 
1 

Memecilaceae 
     Mouriri cf. nigra (DC.) Morley 

 
Murtinha 

 
4 

Myrtaceae   



     Psidium sp. Goiaba araçá, socoró 2 
Polygonaceae 
     Triplaris surinamensis Cham.   

 
Tachi branco 

 
2 

Rubiaceae 
     Psychotria cf. deinocalyx SW. 

 
Puruí do igapó 

 
1 

Salicaceae 
     Banara sp. 

 
Limorana 

 
1 

Sapotaceae 
     Sapotaceae sp. 

 
Caramuri 

 
1 

Verbenaceae 
     Vitex taruma Mart. 

 
Tarumã 

 
2 

Total: 33 

 

No caso da RDS, este resultado contrasta com essa afirmação. Porém, de acordo com Wittmann et 

al. (2010), as inundações periódicas, o alto teor de sedimentos nos rios de água branca e a alta dinâmica 

hidro-geomorfológica resultam em uma alta diversidade de habitats e na coexistência de diferentes tipos 

florestais. Na Amazônia, ainda segundo este autor, a diversidade de espécies arbóreas varia ao longo do 

gradiente de inundação, que pode distinguir florestas de várzea baixa e de várzea alta, o estágio de 

sucessão, onde ocorre baixa riqueza de espécies em estágios iniciais e alta riqueza de espécies em estágios 

maduros, e em função da localização geográfica, indicando um aumento de diversidade da Amazônia Oriental 

para a Amazônia Ocidental, de modo particular em várzea alta.  

 

 

Figura 2. A. Estrutura da floresta de várzea baixa.  B. População monotípica de Annonaceae (?).  

 



 

Figura 3. População homogênea de Myrciaria dubia (HBK) McVaugh, camu-camu, no Paraná do Braga..  

 

  

Figura 4. Myrciaria dubia (HBK) McVaugh, camu-camu. A. Indivíduo. B. Ramificação. 



Distribuição diamétrica e de altura 

No nível de comunidade, as curvas de distribuição de diâmetros das árvores nos dois pontos 

amostrados apresentam o padrão da curva em ‘J’ invertido (Fig. 5A), com grande concentração de árvores na 

primeira classe de diâmetro (10<20 cm) e poucas árvores nas classes de diâmetros maiores, caracterizando 

um sistema auto-regenerante da maioria das florestais tropicais (Ferreira et al. 2005). Estes dados mostram 

que, de acordo com a idade estimada pelo sr. Osvaldo (25-30) quando da ocupação destas áreas, a 

regeneração ocorreu satisfatoriamente, e, comparando com outras áreas de várzea amazônica, a composição 

e diversidade mostra que alcançou seu clímax florístico, pois as espécies encontradas e diâmetro são 

compatíveis com a cota de inundação (Souza, obs. pess. e outras publicações). 

 

Tabela 2. Parâmetros de riqueza (S), índices de Shannon-Wiener (H), equabilidade (E) e Berguer-Parker (D) 

dos pontos amostrais da várzea da RDS Piranha. 

 Pontos 

amostrais 

Freq.  

indivíduos 

Riqueza de 

espécies (S) 

Shannon-Wiener 

(H´) 

Equabilidade  

(E) 

Berguer-Parker 

(D) 

P1 39 14 3.233 0.612 0.23 

P2 33 19 3.968 0.787 0.18 

 

Quanto à distribuição de altura, na primeira classe (1<10) o P1 apresentou muitos indivíduos jovens, 

pois a maioria das espécies presentes pertencem a árvores de grande porte; na terceira classe (20<30) 

também foi maior neste ponto, o que pode ser explicado pelo fato de ter agrupado apenas duas espécies de 

crescimento rápido (Inga longiflora e Triplaris surinamensis) (Fig. 5B).  A altura do dossel da segunda classe 

(10<20) foi maior no P2, que pode ser explicado pela presença de espécies mistas em relação à altura normal 

alcançada (árvores de pequento e grande porte), por ter sido uma área menos degradada no passado 

(plantação de malva x habitação humana) ou, ainda, a regeneração, em relação ao P1 e por este último fator 

ter sido mais acelerada. São necessários dados complementares comparativos e de acompanhamento de 

crescimento para se chegar a uma resposta mais conclusiva.  

 

Considerações finais 

O estudo aqui apresentado é um levantamento preliminar da riqueza florística da RDS Piranha. Este 

trabalho visou mostrar a diversidade dos recursos naturais do ambiente de várzea e enfatizou a qualidade dos 

mesmos como potenciais sustentáveis na região, como a grande densidade de população natural de camu-

camu (Myrciaria dubia HBK), espécie bastante comercializada pelos comunitários devido à qualidade da polpa 

e por ser a frutífera com o maior teor de vitamina C. 
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Figura 5. Classes de distribuição diamétrica (A) e de altura total (B) do componente arbóreo nos pontos 

amostrados. 

 

Deste modo, são tecidas a seguir algumas recomendações visando a construção de uma 

ferramenta mais completa que melhor oriente no uso sustentável da Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável do Piranha, como:  

1. A completa caracterização da vegetação e levantamentos mais específicos e extensivos, a fim de 

diagnosticar a composição de todas as fitofisionomias presentes na reserva.  

2. O inventário de todos os recursos florestais, de modo particular o madeireiro, buscando identificar 

o potencial desta RDS. Estes levantamentos devem receber uma atenção especial para que, com estudos 

mais aprofundados, o correto manejo possa servir como fonte de geração de renda para os moradores do 

lugar. 



3. Analisar, desenvolver e disseminar práticas de manejo sustentável de todos os recursos naturais 

relacionados à vegetação, seja extrativista, turística ou de outras produções, por exemplo de riquezas 

existentes com altíssimo potencial econômico, como o camu-camu. 

4. Considerando que na RDS Piranha não foi identificada uma forte territorialidade para nenhuma 

atividade, devido à baixa densidade populacional, à alta diversidade de ambientes produtivos e à presença de 

zonas delimitadas e definidas para determinados tipos de uso; que as populações tradicionais desenvolveram 

formas particulares de manejo dos recursos naturais que não visam diretamente o lucro, mas a reprodução 

social e cultural, e que eles tem idéias próprias quando ao uso dos recursos e consciência da associação de 

suas vidas com a natureza e a dependência de seus ciclos, recomenda-se fortemente ampliar os esforços 

para a conservação das bases biológicas, visto que os processos no desenvolvimento de novas atividades 

pautadas na utilização dos recursos florestais manejados vêm intensificando novas perspectivas de uso que 

podem modificar também a forma de conservação da biodiversidade, de modo particular do componente 

vegetal. 

5. Quanto às populações de camu-camu, recomenda-se o estudo de cunho agronômico que leve 

em consideração dados ecológicos, a produção, qualidade e quantidade de frutos, bem como um plano de 

negócios com vistas à sua comercialização.  

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANDRADE, A. L. M.. 2007. Indicadores de sustentabilidade na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do 
Piranha, Manacapuru, Amazonas, Brasil. Acta Amazônica 37(3). 
 
CAVALCANTE, E. C. Criação do plano de gestão para a Reserva do Piranha. Disponível em 
http://www.gasodutocoarimanaus.am.gov.br/noticia.php?xcod=1732, acesso em 21 de outubro de 2010. 
 
FERREIRA, L. V. 1997b. Is there a difference between the water floodplain forests (várzea) and blackwater 
floodplain (igapó) in relation to numver of species and density. Braz. J. Ecology 2: 60-62. 
 
FERREIRA, L. V; Almeida, S. S.; Amaral, D. D.; Parolin, P. 2005. Riqueza e composição de espécies da 
floresta de igapó e várzea da Estação Científica Ferreira Pena: subsídios para o Plano de Manejo da Floresta 
Nacional de Caxiuanã. São Leopoldo : Instituto Anchietano de Pesquisas, Botânica 56: 103-116. 
 
FOTOPOULOS, I. G.; Manzato, A. G.; Bernardi, J. V. E. et al. Caracterização florística e estrutural de cinco 
hectares da vegetação arbórea na Amazônia Ocidental: Terra Indígena Ipixuna, Amazonas, Brasil. Anais do 
VIII Congresso de Ecologia do Brasil, 23 a 28 de Setembro de 2007, Caxambu – M.G. 
 
GAMA, J. R. V.; Souza, A. L.; Martins, S. V.; Souza, D. R. 2005. Comparação entre florestas e várzea e terra 
firme do Estado do Pará.  Rev Árvore 29(4): 607-616. 
 
GENTIL, D. F. O.; Silva, W. R.; Ferreira, S. A. N. 2004. Conservação de sementes de Myrciaria dubia (HBK) 
McVaugh. Bragantia 63(3): 421-430. 



 
JUNK, W. J. 1997. The The Central Amazon Floodplain: Ecology of a Pulsing System. Springer, New 
York. 
 
MCGRATH, D. Programa Manejo Comunitário de Várzea e Florestas. Disponível em 
www.ipam.org.br/programas/item/Manejo-Comunitario-de-Varzea-e-Florestas/6, acesso em 21 de 
outubro de 2010. 
 
MAGURRAN, A. E.  1988.  Ecological diversity and its measurement. Princenton, Princenton Univ. Press. 
 
PAROLIN, P.; De Simone, O.; Haase, K; Waldhoff, D. et al. 2004. Central Amazon floodplain forests: tree 
survival in a pulsing system. Bot. Review 70(3): 357-380. 
 
PEREIRA, S. A.; Fabré, N. N.; Souza, K. N. S. Avaliação da territorialidade humana na Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável do Piranha, Manacapuru, Amazonas, Brasil. Disponível em www.seb-
ecologia.org.br/viiceb/resumos/206a.pdf, acesso em 21 de outubro de 2010. 
 
REBELLATO, L.; Cunha, C. N.  2005.  Efeito do fluxo sazonal mínimo da inundação sobre a composição e 
estrutura de um campo inundável no pantanal de Ponocné, MT, Brasil. Acta Bot. Bras. 19(4): 789-799. 
 
RIBEIRO, J. E. L. S.; Hopkins, M. J. G.; Vicentini, A.; Sothers, C. A. et al.  1999.  Flora da Reserva Ducke – 
Guia de identificação das plantas vasculares de uma floresta de terra-firme na Amazônia Central. 816 
p., ill. 
 
ROSA, A. L.; Brito, W. R.; Scudeller, V. Estrutura fitossociológica de dois hectares de floresta ombrófila densa 
na reserva de desenvolvimento sustentável Tupé – Manaus –Amazonas. Anais do VIII Workshop do 
Biotupé “Ciência e Tecnologia x dia a dia das comunidades rurais da Amazônia”, 19 a 21 de novembro 
de 2009, Manaus-AM. 
 
SANTOS, F. S; SILVA, M. B. Solos da Amazônia: Caracterização dos solos do ecossistema de terra firme e 
várzea. In: I Congresso Brasileiro de Organização do Espaço, X Seminário de Pós Graduação em 
Geografia da UNESP/Rio Claro. 2010. Rio Claro – São Paulo.  
 
SANTOS, S. M.; Tello, J. C. R. 2009. Bases sócio-ambientais para implantação do ecoturismo na Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável do Piranha. Caderno Virtual de Turismo 9(1). 
 
SILVA, M. B; SOUSA, I. S; SANTOS, F. S. A Agricultura de várzea em Coari. In: V Simpósio Internacional 
de Geografia Agrária e VI Simpósio Nacional de Geografia Agrária, 2011, Belém/PA.  
 
SOUZA, M. A. D. 2007. Composição florística e diversidade do componete arbóreo. In: E.  Brocki et al. (org.) 
Levantamento do potencial madeireiro, plano de manejo florestal e bases para o desenvolvimento 
sustentável na Reserva Extrativista do Rio Jutaí, Amazonas. Relatório. Univ. do Estado do Amazonas, 
Manaus-AM.  
 
WITTMANN, F.; Schöngart, J.; Montero, J. C. Piedade, M. T. F. et al. Gradientes de diversidade em florestas 
de várzea na bacia Amazônica. Disponível em 
www.geoma.lncc.br/evento/ppt/Areas_Alagaveis/.../AA.../04.pdf, acesso em 21 de outubro de 2010. 
 

 

 

 


