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A região amazônica em sua maior parte é coberta por extensas florestas, com uma vasta
diversidade biológica. Vista de cima, parece ser uma vegetação homogênea. Contudo, o bioma
amazônico é um mosaico de ecossistemas condicionados à grande diversidade de relevos, climas,
ciclos hidrológicos, índices pluviométricos, insolação e umidade (Silva et aI., 2004). Solo e chuva são
os fatores principais que dividem a imensa floresta amazônica em pequenas floras locais (Ducke &
Black, 1954). A mesorregião do Alto Solimões, situada no Estado do Amazonas, é a região mais
preservada da floresta amazônica, sua flora ainda é muita desconhecida. Dentro deste contexto, o
presente estudo visa caracterizar e avaliar a composição, diversidade e riqueza florística da floresta
densa de terra firme do Alto Solimões. O mesmo foi realizado em floresta primária, densa de terra
firme, localizada nas comunidades Guanabara II (Etnia Ticuna) e Nova Aliança (Etnia Cocama),
localizada entre as coordenadas geográficas 4° 21' e 40 26' Sul e 690 36' e 70° l' Oeste, no
município de Benjamin Constant, mesorregião do Alto Solimões, Estado do Amazonas, Brasil, área
de estudos do projeto BiosBrasil. Foram demarcados 18 pontos de amostragem (14 em Guanabara
II e quatro em Nova Aliança), abordando-os em dois níveis: nível I - bosque e nível II - sub-
bosque, mensurando-se espécimes arbóreos, arbustivos, herbáceos, palmeiras e lianas. No sub-
bosque seguiu-se o critério de classificação em categorias de altura: Classe I - Indivíduos com
altura < 50 cm; Classe II - Indivíduos com altura ~ 50 cm < 1,5 m; Classe III - Indivíduos com
altura ~ 1,5 m < 3,0 m; Classe IV - Indivíduos com altura ~ 3,0 m e DAP $ 5 cm. Na avaliação da
florística, estrutura, diversidade e similaridade foram utilizadas as metodologias de Finol (1971);
Mueller-Dombois e Ellemberg (1974); Mori et aI. (1983); Magurran (1988); Krebs (1989). Foram ao
todo inventariados 3678 indivíduos distribuídos em 99 famílias, 293 gêneros e 599 espécies. No
bosque foram registradas 386 espécies e no suo-bosque 365. O hábito arbóreo com 320 espécies
representou 53% do total. Em relação às classes diamétricas, o intervalo de O - 10 cm apresentou
651 indivíduos correspondendo a 60% do total amostrado. Fabaceae com 515, Araceae (303),
Arecaceae (264), Myristicaceae (256) e Marantaceae (150) foram as famílias mais abundantes,
representando em conjunto a 40% dos indivíduos amostrados. As espécies com maior número de
indivíduos foram Heliconia juruana Loes. (95), Heterostemon e//iptícus Mart. ex Benth. (87),
Monotagma sp.1 (83), Pariana radicif/ora Sagot ex Dóll (81) e Cecropia concolor Willd. (64)
correspondendo a 13% do total registrado. Com relação ao Índice de Valor de Importância (IVI), as
espécies que mais se destacaram foram Eschweilera ovalifolia (De.) Nied., Eschweílera sp.1,
Cecropia concolor Willd., Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. e Pouteria spA perfazendo
11% do IVI total. As famílias com maiores Índices de Valor de Importância Familiar (IVIF) foram
Fabaceae, Lecythidaceae, Myristicaceae, Sapotaceae e Moraceae, correspondendo a 42%. Dentre as
famílias com maior riqueza de espécies estão Fabaceae (66), Araceae (34), Sapotaceae (28),
Myristicaceae (27) e Malvaceae (25), representando 30% do total registrado. A diversidade de
Shannon (H') foi de 3,95 nats.Indívíduo? demonstrando, assim, que a área possui alta diversidade,
valor este próximo a outros valores obtidos em estudos realizados em florestas de terra firme na
região amazônica. As curvas espécie x área tanto do bosque quanto do sub-bosque demonstram
que o local é diversificado, haja vista que a curva não atingiu a assíntota, havendo um incremento
mais acentuado nos quatro últimos pontos, devido estes abrangerem uma localidade diferente dos
demais pontos (Figura 1). A similaridade florística entre os pontos é baixa, sendo maior entre os
pontos 13 e 14 com apenas 33% de similaridade (Figura 2).
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Figura 1. Curvas cumulativas de espécie x área em bosque (A) e sub-bosque (B) ocorrentes em floresta densa
de terra firme no município de Benjamin Constant, AM.

Figura 2. Análise de agrupamento pelo índice de Sorensen
ocorrentes em floresta densa de terra firme no município de
Benjamin Constant, AM.
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