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@"'2,	AB'�"',	;,	C�";,;>	;>	'��7>*8,DE�	
����F	 Parque Nacional do Viruá 

'����������	*������	 CR 02 - Manaus 

>�������	��	7���F	 Estrada Perdida, s/n, Caracaraí, RR 

�6"	G��	8��
�	H����	��	
�����	�������
��
���IF	

Rua Alfredo Cruz, 283, Centro, Boa Vista, RR 

CEP: 69301-140 

�6"	'�������1	H����	��	
�����	��1�
���IF	

Av. Bem Querer, 2337, São Francisco, Caracaraí, RR 

CEP: 69.360-000 

7�����1���	��	C'	H��IF	 216,427 ha 

���1��
��	��	C'	HJ�IF	 244 Km 

0����1����	����������F	 Caracaraí 

>�
���F	 Roraima 

'����������	�����:�����	
��	7���F	

61°00’08,28”W, 01° 29’25,24”N 

'����������	�����:�����	
���	�(
�����F	

(norte) 61°10’13,39”W, 01°42’14,46”N, (sul) 61°09’08,23”W, 

00°56’16,26”N, (oeste) 61°20’57,72”W, 01°00’56,07”N, (leste) 

60°57’41,59”W, 01°05’22,41”N 

;����
�	��	�������F	 Decreto s/nº, de 29 de abril de 1998 

*�����������	�����:�����	
���	���
��F	

A oeste o rio Branco, a nordeste o traçado da BR-174, a leste o traçado 

da Estrada Perdida, ao sul o rio Anauá 

G����F	 Amazônia 

@�
������������F	 Campinaranas, Florestas Ombrófilas Densas e Abertas, Formações 

pioneiras. 

,A"8";,;>7	>K"7A>�A>7	

���
����F	 Ações de fiscalização terrestre e fluvial em parceria com IBAMA e 

Polícia Militar; barreiras para controle de acessos; ações de prevenção e 

combate a incêndios florestais conduzidas por um ef etivo de 28 

brigadistas. 

��������F	 107 autorizações de pesquisa emitidas através do SISBIO de 2007 a 

ago/2012, o maior índice entre Parques Nacionais da Amazônia; 

manutenção de sítio de pesquisa do Programa de Pesquisa em 

Biodiversidade (MCT) composto de 60Km de trilhas e 30 parcelas 

permanentes de pesquisa, utilizadas em inventários de biodiversidade e 

pesquisas ecológicas de longa duração (sítio RAPELD ); base de campo 

de projetos vinculados ao Programa Nacional de Apoi o para o 

Desenvolvimento da Botânica - PNADB, parceria entre INPA, UNICAMP, 

UFPE, UFPR e UFRR, com a formação de dezenas de taxonomistas e 

produção de conhecimento sistematizado sobre a flor a do PNV; apoio 

logístico a estudos desenvolvidos por 20 instituiçõ es de pesquisa de 

diferentes regiões do país. 

>�������	,�����
�F	 Visitas guiadas para estudantes de nível fund amental e ensino médio de 

escolas do entorno e região; aulas de campo para alunos de graduação 

e pós-graduação; cursos para comunitários; apresentações culturais. 

>��
������F	 Observação de aves e vida silvestre, caminhadas em trilhas, ciclismo, 

banho, turismo científico e recreativo. 

,
��������	'����
��
��F	 - 
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O Plano de Manejo é o principal instrumento técnico  de gestão das unidades de 

conservação brasileiras1. Elaborado com base em princípios e métodos do 

Planejamento Ambiental e da Gestão Organizacional, estabelece as diretrizes 

estratégicas da UC, bem como o zoneamento, as normas e atividades voltadas para o 

alcance de objetivos da gestão. 

O Plano de Manejo do Parque Nacional do Viruá tem s ua estrutura baseada no 

Roteiro Metodológico de Planejamento para Parques Nacionais, Reservas Biológicas e 

Estações Ecológicas - versão 2011, com adaptações, e está dividido em dois encartes: 

Diagnóstico e Planejamento. O Diagnóstico disponibi liza informações relevantes para 

a gestão organizadas em temas (capítulos), com conteúdo e diagramação concebidos 

para o uso de gestores e da sociedade. Tem como objetivos primordiais o suporte ao 

planejamento e à implementação de processos, e o apoio à comunicação e 

participação social na gestão. 

O Planejamento orienta a estruturação e funcionamento gerencial da UC a partir da 

definição de diretrizes estratégicas da gestão (Missão, Objetivos Específicos, Valores, 

Visão de Futuro, Objetivos Estratégicos). Conceitos  e ferramentas da Gestão para 

Resultados são aplicados em um fluxo claro de plane jamento, e conduzem à 

formulação de programas e de uma estrutura gerencial orientados para o alcance de 

prioridades da gestão. O Zoneamento expressa a estratégia para o desenvolvimento e 

manejo da visitação no PNV com base em ferramenta específica de planejamento do 

uso público, viabilizando experiências de gestão pa rticipativa e adaptativa na UC. 

Procedimentos para a formulação de normas gerenciais e de monitoria contribuem 

para um processo contínuo de aprimoramento e melhor ia da gestão. 

Este produto fundamenta-se nos resultados do trabal ho conjunto da equipe gestora 

do PNV, comunitários, pesquisadores e consultores contratados para inventários de 

meio físico, biodiversidade, e capacitação em Gestão para Resultados, com custos 

cobertos pelo Programa Áreas Protegidas da Amazônia (ARPA), e supervisão pela 

Coordenação de Elaboração e Revisão de Planos de Manejo do ICMBio. 

�

�

���������������������������������������� ��������
1
 Lei Nº 9985/2000 (SNUC), regulamentada pelo Decreto Nº 4340/2002. 
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2.1 Localização e acesso 

O Parque Nacional do Viruá está localizado na regiã o centro-sul do Estado de Roraima, 

no Município de Caracaraí, a 200 Km de Boa Vista. O  acesso é feito através da BR-174, 

rodovia federal que liga Manaus à Venezuela (Quadro  2.1). Dotada de boa estrutura, a 

BR-174 confere acesso à UC a partir de dois destinos indutores do turismo nacional 

(Manaus e Boa Vista), onde é possível dispor de ser viços aeroportuários, serviços de 

transportes terrestres1 e de agências de turismo especializadas. A proximidade de 

duas capitais e a facilidade de acesso terrestre, por rodovia asfaltada, são condições 

raras na Amazônia, que fortalecem o potencial de uso do PNV pela sociedade. 

A Estrada Perdida, trecho original da BR-174 abandonado pela inviabilidade da obra 

na região, é o principal acesso terrestre ao interior do Parque. Dela parte uma estrada 

de acesso ao Núcleo-Sede da UC, onde se concentram as atividades de pesquisa, 

educação e integração socioambiental (ver capítulo 11). Situada na área pleiteada 

para a ampliação do PNV, com estrutura semelhante à de uma “transpantaneira”, a 

Estrada Perdida fornece acesso a todo o limite leste da UC, atravessando áreas úmidas 

de importância especial para a proteção e o turismo no Parque (ver capítulos 8 e 10). 

O acesso fluvial a diferentes setores do PNV é realizado através de dois grandes rios 

de Roraima: rio Branco e rio Anauá, que representam seus limites oeste e sul 

respectivamente (Quadro 2.1). O embarque é realizado na sede municipal de 

Caracaraí ou na Vila de Vista Alegre, em locais a serem melhor estruturados para este 

fim. Caracaraí deverá contar com uma estrutura portuária compatível com as 

demandas de embarque/desembarque fluviais a partir da finalização das obras do 

Porto Fluvial, em realização pelo Governo Federal na sede do Município. 

A navegabilidade dos rios é boa na maior parte do a no, mas torna-se regular ou difícil 

no auge da vazante, de janeiro a março, quando ficam muito rasos, com exposição de 

grandes bancos de areia. Neste período, a navegação pelo rio Iruá, principal acesso 

fluvial ao interior do Parque, torna-se extremamente difícil. No período da cheia, a 

navegação neste rio é possível com a participação de uma equipe de apoio 

experiente, capaz de orientar-se corretamente em trechos labirínticos de igapós e 

realizar a remoção de troncos que freqüentemente tombam sobre o canal fluvial. 

 

 

                                                             
1 Ônibus de linhas intermunicipais e linhas interest aduais de transporte de passageiros, táxis e vans da 
Cooperativa de Transportadores Autônomos de Passageiros de Roraima - COOTAR. 
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Trecho Tipo de via 
Meio de 

Transporte 
Origem Distância Tempo 

BR-174 - Estrada 
Perdida 

Pavimentada 

Veículo comum, 

Ônibus 
intermunicipal/ 

interestadual 

Vila Petrolina 7 Km 10 min1 

Caracaraí 43 Km 
40 min

1
 

1h2 

Boa Vista 183 Km 
2h

1
 

3h
2
 

Manaus 600 Km 
6h

1
 

10h
2
 

Estrada Perdida - 
Estrada de acesso 

Não-
pavimentada 

Veículo comum 
Entroncamento 
BR 174 

2 Km 5 min 

Estrada de acesso 
- Sede 

Não-
pavimentada 

Veículo comum 
Entroncamento 
Estrada Perdida 

5 Km 15 min 

�

�

�


������������������


����������������������������������� �� !"�"�� ��"������#�����

#� $�����%��& �����"�#���'��("� $��

) �'�������
*�����
��%
�)+��
*���
,�-��(��+.�
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2.2 Origem do nome e histórico de criação 

O Parque Nacional do Viruá foi criado em 29 de abri l de 1998, por força de acordo 

internacional firmado no âmbito da Convenção da Div ersidade Biológica, que definiu 

como meta a proteção de dez por cento do território nacional na forma de unidades 

de conservação de proteção integral. A criação do PNV, juntamente com o Parque 

Nacional da Serra da Mocidade, teve por objetivo proteger amostras dos ecossistemas 

da região centro-sul de Roraima, onde predominam as Campinaranas. 

Situado integralmente em área de domínio da União, seus limites foram definidos em 

área destinada pelo INCRA ao IBAMA para a criação de UC de proteção integral, em 

razão da total inaptidão dos solos para assentament o humano. No intuito de se criar 

uma UC sem problemas fundiários, isto é, sem sobreposição com posses ou títulos 

antigos, o desenho estabelecido deixou de incorpora r áreas essenciais para o sucesso 

de implantação e gestão do PNV, o que deverá ser corrigido através de sua ampliação 

(ver capítulo 8). 

O nome do Parque Nacional do Viruá faz referência ao principal rio da UC, o rio Iruá, 

que por uma falha no levantamento ou registro da to ponímia é apresentado em 

cartas oficiais como rio Viruá. O rio Iruá é assim designado pelos antigos extrativistas e 

pescadores da região desde período anterior à década de 1950, e tem sua origem 

Trecho Navegabilidade Distância Transporte Origem Tempo* 

rio Branco - 

rio Anauá 

Boa (abr-dez) 

Regular (jan-mar) 
103 Km 

Voadeira 

Barco regional 
Caracaraí 

2,5h1 

4h
2 

10h3 

rio Anauá - 

rio Iruá 

Boa (abr-dez)  

Regular a Difícil 

(jan-mar) 

12 Km 
Voadeira 

Barco regional 

Confluência com 

rio Branco 

15 min
1
 

30 min2 

1,5h
3
 

rio Iruá - 

Estirão do 

Peixe-boi 

Regular (abr-dez) 

Muito difícil (jan-

mar) 

28 Km Voadeira 
Confluência com 

rio Anauá 
3h

1
 


��������� !"�"��

1. Motor 25-40 HP, 2. Motor 90-115 HP, 3. Barco regional 

) �'�������*��/��
*�����
��%
�)+��
*���
,�-��(��+.�

* Em boas condições de navegabilidade 
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associada ao caramujo Uruá, uma pomacea abundante neste rio cuja altura da 

desova, segundo o conhecimento local, indica o níve l provável da enchente anual2 

(Quadro 2.2). 

�

�
�

                                                             
2 RIBEIRO, B.A. e LISBOA, A. 2006. I Oficina de Diagnóstico Participativo do Parque Nacional do Viruá. 
Relatório técnico. IBAMA, Boa Vista, 82 p. 
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3.1 Contexto internacional 

A Região Ecológica das Campinaranas Amazônicas cons tituía até recentemente um 

dos territórios de fronteira do conhecimento cientí fico brasileiro. Desde o início das 

pesquisas para a elaboração do Plano de Manejo do P arque Nacional do Viruá, e com 

a formação de parcerias para sua consolidação como um pólo de pesquisas, um 

grande salto foi realizado na caracterização da biodiversidade e do ambiente físico da 

região, revelando no PNV níveis de diversidade extremamente elevados e uma 

dinâmica hidrológica peculiar, típica de um pantana l (ver capítulo 6). 

Os estudos já conduzidos, envolvendo 20 instituiçõe s parceiras, somam mais de uma 

centena, e evidenciam a enorme relevância do PN Viruá e região para a conservação 

da biodiversidade, dos recursos pesqueiros e dos si stemas aquáticos das zonas úmidas 

do Baixo rio Branco. Com os subsídios atualmente di sponíveis, torna-se premente a 

formulação de propostas junto à Secretaria de Biodi versidade e Florestas (MMA) para 

a designação do Parque Nacional do Viruá, assim com o de outras UC das zonas 

úmidas do Baixo rio Branco, como Sítio Ramsar, Síti o do Patrimônio Mundial Natural, 

e a proposição da Reserva da Biosfera das Campinaranas Amazônicas, títulos de 

reconhecimento internacional que deverão conferir notoriedade ao patrimônio 

ambiental da região, favorecendo a proteção e a captação de recursos para a 

implementação de ações de pesquisa, educação, e de apoio ao desenvolvimento 

sustentável.  

 

������������

O reconhecimento de sítios importantes para a conservação das zonas úmidas é um 

instrumento adotado pelos países signatários da Con venção de Ramsar para 

promover a conservação e o uso sustentável dos ecossistemas úmidos em todo o 

mundo. Grande parte dos critérios utilizados para s eleção destas áreas é contemplada 

pelo PN Viruá, como (critério 1) a abrangência de zona úmida representativa de 

ecossistemas amazônicos restritos ao domínio do Pan tanal Setentrional (Figura 3.1); 

(critério 2) o abrigo de espécies de mamíferos, aves e quelônios vulneráveis ou 

ameaçados de extinção; (critério 3) a proteção a espécies da flora e fauna típicas das 

Campinaranas do centro-sul de Roraima; (critério 4)  o fornecimento de refúgio para a 

fauna aquática dependente de ambientes de águas pretas; (critérios 7 e 8) o abrigo da 

maior riqueza de espécies de peixes de água doce registrada em UC brasileiras, e de 

ecossistemas aquáticos dotados de uma produtividade  pesqueira excepcionalmente 

elevada para os padrões regionais (ver capítulo 6, seção 6.9). 
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O PN Viruá constitui-se, assim, em um sítio representativo de áreas úmidas com 

características únicas no mundo, de importância int ernacional para a conservação da 

diversidade biológica. Sua apreciação e reconhecime nto no âmbito da Convenção 

ampliará de forma significativa a contribuição do B rasil para a conservação da 

biodiversidade das zonas úmidas do planeta, lembran do que dos 08 sítios Ramsar 

reconhecidos no país, apenas um deles (RDS Mamirauá ) está localizado em áreas 

úmidas continentais do bioma Amazônia. A proposta d e indicação do PNV apresenta-

se, ainda, coerente com a diretriz adotada pelo Brasil, de que tais sítios correspondam 

a unidades de conservação, por favorecer o cumprimento dos compromissos 

assumidos pelo país perante a Convenção, os quais i ncluem manter as características 

ecológicas da área, os elementos da biodiversidade, bem como os processos que os 

mantêm, atribuindo prioridade à sua consolidação di ante de outras áreas protegidas 

(Anexo 3.1: Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas - Decreto Nº 5758/2006).  
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A Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial Cultural e Natural, da qual o 

Brasil é signatário, tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação e de 

assistência internacional a fim de auxiliar os Esta dos-parte a identificar e a preservar o 

patrimônio cultural e natural considerado especialm ente valioso para a humanidade. 

Figura 3.1: Abrangência das zonas úmidas do Pantanal Setentrional, na 

região do Baixo rio Branco - Médio rio Negro. 
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Como patrimônio natural são entendidos os (1) monum entos naturais constituídos 

por formações físicas e biológicas ou por conjuntos  de formações de valor universal 

excepcional do ponto de vista estético ou científic o; (2) as formações geológicas e 

fisiográficas e as zonas estritamente delimitadas que constituam habitat de espécies 

animais e vegetais ameaçadas de valor universal excepcional do ponto de vista 

estético ou científico, (3) os sítios naturais ou a s áreas naturais estritamente 

delimitadas detentoras de valor universal excepcional do ponto de vista da ciência, da 

conservação ou da beleza natural.  

Atributos excepcionais do ponto de vista da ciência  e da conservação estão bem 

estabelecidos para o Parque Nacional do Viruá, o que inclui a conservação e a 

possibilidade de acesso a um sistema geológico pecu liar na Amazônia brasileira, que 

sustenta, em conjunto com ecossistemas florestais aluvionares, a maior diversidade 

de peixes de água doce descrita em unidades de conservação brasileiras, associada a 

uma excepcional produtividade de recursos pesqueiros. Benefícios importantes de sua 

declaração como Sítio do Patrimônio Mundial Natural  brasileiro, junto com outras UC 

federais da região, resultarão de sua inclusão em políticas que visem a (1) valorizar e 

transmitir às gerações futuras o patrimônio mundial  situado em território brasileiro, 

(2) atribuir uma função ao patrimônio natural na vi da coletiva e integrar sua proteção 

nos programas de planejamento; (3) fomentar a criação ou o desenvolvimento de 

centros nacionais ou regionais de formação em matéria de proteção, conservação ou 

valorização do patrimônio cultural e natural e esti mular a pesquisa científica nesse 

campo, objetivo que condiz amplamente com a vocação do Parque Nacional do Viruá 

enquanto pólo de pesquisas científicas e formação d e pessoas em temas relacionados 

ao uso sustentável de recursos. Atualmente o país conta com 18 bens inscritos na lista 

do Patrimônio Mundial, por seu valor excepcional e universal para a cultura da 

humanidade, dentre os quais 07 são Patrimônios Naturais: (1) Parque Nacional do 

Iguaçu; (2) Mata Atlântica: Reservas do Sudeste; (3) Costa do Descobrimento: 

Reservas da Mata Atlântica; (4) Complexo de conservação da Amazônia Central; (5) 

Área de conservação do Pantanal; (6) Áreas protegidas do Cerrado: Chapada dos 

Veadeiros e Parque Nacional das Emas; e (7) Ilhas Atlânticas Brasileiras: Reservas de 

Fernando de Noronha e Atol das Rocas. 

�
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Reservas da Biosfera são sítios reconhecidos pela UNESCO através do Programa “O 

Homem e a Biosfera” (Man and the Biosphere Programme), com a finalidade de 

promover o desenvolvimento sustentável baseado nos esforços de comunidades 

locais, fundamentados em amplo conhecimento científ ico. Constituem espaços que 

procuram integrar a conservação da diversidade biológica e cultural ao 
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desenvolvimento econômico e social, através de benefícios mútuos entre sociedade e 

o ambiente natural. Por esta razão, são considerados ideais para se testar e 

demonstrar abordagens inovadoras para o desenvolvimento sustentável da escala 

local à internacional. 

As Reservas da Biosfera apresentam as seguintes características: (1) desempenham 

três funções interconectadas: conservação, desenvolvimento e suporte logístico; (2) 

buscam a superação das tradicionais zonas isoladas de conservação, através de um 

esquema de zoneamento apropriado, capaz de combinar áreas protegidas com zonas 

onde o desenvolvimento sustentável seja alcançado por empreendedores, com 

sistemas de governança altamente inovadores e participativos; (3) adotam uma 

abordagem participativa de gestão (multi-stakeholder), com particular ênfase no 

envolvimento de comunidades locais; (4) usam o diál ogo para a solução de conflitos 

na utilização de recursos naturais; (5) integram diversidade biológica e cultural, 

valorizando o conhecimento tradicional no manejo de  ecossistemas; (6) demonstram 

práticas de desenvolvimento sustentável e adotam políticas baseadas na pesquisa e 

monitoramento; (7) atuam como sítios de excelência em educação e treinamento; (8) 

integram uma Rede Mundial (World Network of Biosphere Reserves), para o 

compartilhamento de experiências e idéias em nível regional, nacional e internacional. 

São reconhecidas em território brasileiro seis Reservas da Biosfera: Mata Atlântica 

(incluindo o cinturão verde de São Paulo), Cerrado,  Pantanal, Caatinga, Amazônia 

Central e Cadeia do Espinhaço. A região das Campina ranas Amazônicas, que abrange o 

centro-sul de Roraima e o noroeste do Amazonas, apresenta uma mosaico de áreas 

protegidas em diferentes estágios de implementação que, com recursos do Programa 

ARPA e do MMA (ICMBio), vêm alcançando grande avanço na consolidação das 

condições necessárias ao reconhecimento da região como Reserva da Biosfera. O 

Parque Nacional do Viruá desempenha papel chave neste conjunto, por proporcionar 

amplo conhecimento científico sobre a biodiversidad e e ecossistemas característicos 

das Campinaranas do Pantanal Setentrional, como tam bém por assumir como missão 

o estímulo ao desenvolvimento local sustentável com  base no turismo ecológico e na 

difusão de práticas compatíveis com a conservação dos recursos naturais. 

A Reserva da Biosfera das Campinaranas Amazônicas terá papel fundamental na 

proteção e desenvolvimento humano desta região de extrema importância para a 

conservação da diversidade biológica brasileira, através do fortalecimento das 

unidades de conservação enquanto pólos de desenvolv imento social e econômico, em 

uma zona caracterizada por restrições naturais às práticas convencionais de produção, 

pela inaptidão agrícola dos solos e dinâmica sazona l de inundação. 

�
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A importância dos ecossistemas de Campinaranas do P antanal Setentrional para a 

conservação da biodiversidade em escala global, em especial da avifauna, foi 

oficialmente reconhecida em 2009 pela BirdLife International, em uma iniciativa 

conjunta com a SAVE Brasil e outras organizações, v isando à identificação de áreas 

criticamente importantes para as aves em todos os grandes ecossistemas do mundo1. 

Com base em critérios científicos padronizados fora m identificadas no Brasil 237 

Áreas Importantes para a Conservação das Aves (Important Bird Areas - IBAs), quatro 

delas no Estado de Roraima (Figura 3.2). O Parque N acional do Viruá e demais UC das 

zonas úmidas do Pantanal Setentrional integram a IB A das Campinas e Várzeas do rio 

Branco (RR04), designada pela relevância de seus hábitats para a conservação de 05 

espécies de aves sob diferentes graus de ameaçada e outras 28 endêmicas ou de 

distribuição restrita (<50.000 Km2). Os inventários ornitológicos realizados no PN 

Viruá, além de contribuírem com registros de várias espécies consideradas no 

reconhecimento da IBA, revelam a riquíssima diversidade da avifauna da região (>530 

espécies), o que reforça a importância e urgência de mecanismos adicionais para sua 

proteção. O programa global de IBAs, como proposto pela BirdLife International, 

procura sinalizar áreas prioritárias e indispensáve is a serem preservadas através de 

políticas públicas e outras ações, a fim de se cons ervar não apenas a diversidade de 

aves, mas a biodiversidade do planeta como um todo.  A megadiversidade do PN Viruá 

vem confirmar o sucesso da abordagem do programa na identificação de sítios 

relevantes para o cumprimento desta função. 
�
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1
 DE LUCA, A.C., DEVELEY, P.F., BENCKE, G.A. e GOERK, J.M. Áreas importantes para a conservação das aves 

no Brasil. Parte II – Amazônia, Cerrado e Pantanal. 2009. São Paulo: SAVE Brasil. 

Figura 3.2: Localização das Áreas Importantes para a Conservação das 
Aves (Important Bird Areas – IBAS) designadas pela BirdLife 
International-SAVE Brasil no Estado de Roraima: Tep uis de Roraima 
(RR01), Savanas do rio Cotingo (RR02), Lavrados de Roraima (RR03), 
Campinas e Várzeas do rio Branco (RR04). 
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3.2. Legislação federal e estadual incidente sobre o PN Viruá e entorno 

As normas federais e estaduais incidentes sobre o Parque Nacional do Viruá e entorno 

são referências fundamentais na elaboração do Plano de Manejo, fornecendo 

subsídios para o planejamento em nível estratégico,  e para a formulação de processos 

e normas gerenciais. A fim de facilitar o estudo e utilização deste conjunto de normas, 

estas são apresentadas conforme os seguintes temas: (1) Gestão, (2) Proteção, (3) 

Licenciamento, Regulação e Controle Ambiental, (4) Consolidação Territorial, (5) 

Integração Socioambiental, (6) Visitação e Turismo e (7) Pesquisa. 

Endereços recomendados para acesso aos arquivos: 

*�$��������
����!��������������#�����
http://www4.planalto.gov.br/legislacao 

�������&�� &��
http://www.icmbio.gov.br/portal/quem-somos/legislac ao/instrucoes-normativas 

�����������������
http://www.femarh.rr.gov.br/index.php?option=com_do cman&Itemid=26 

����+����,��


����-�../012333�
Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal,  institui o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. 

*�$������-�4�4312332�
Regulamenta artigos da Lei no 9985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, e dá outras providências. 

*�$������-�4��.12332�
Institui princípios e diretrizes para a implementaç ão da Política Nacional da Biodiversidade. 

*�$������-�050/12336�7���8����9:�
Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas - PNAP, seus princípios, diretrizes, objetivos 
e estratégias, e dá outras providências. 

*�$������-�03.212334�
Define regras para identificação de áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável e 
repartição dos benefícios da biodiversidade, no âmb ito das atribuições do Ministério do Meio 
Ambiente. 

��������������-�3.12335�
Reconhece áreas prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da 
biodiversidade brasileira. 

�
����+������;,��


���<��������-�.63019../�
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas de rivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, e dá outras providências. 

*�$�����<��������-�60941233/�
Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo 
administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências. 
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*�$�����<��������-�60901233/�
Institui, no âmbito dos Ministérios do Meio Ambient e e da Justiça, os Programas de Segurança 
Ambiental denominados Guarda Ambiental Nacional e C orpo de Guarda-Parques, e dá outras 
providências. 

���������&�� &���-�.012392�
Aprova o Regulamento Interno da Fiscalização do ICMBIO, e estabelece os procedimentos para 
atuação da fiscalização no âmbito deste Instituto. 

&�����'(������������&�� &���-�361233.�
Dispõe sobre o processo e os procedimentos para apuração de infrações administrativas por 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

�
����+�
&����&������=����>
�;,����������
���� &����
�


���<��������-�9260912332�
Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, 
de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de 
setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de 
agosto de 2001; e dá outras providências. 

*�$����)
���<��������-�22919.65�
Dispõe sobre a proteção e estímulos à pesca e dá outras providências da pesca de espécies em 
períodos de reprodução e dá outras providências. 


���<��������-�565.19.//�
Dispõe sobre a proibição da pesca de espécies em períodos de reprodução e dá outras providências . 


���<��������-�6.�919./9�
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação, e dá outras providências. 


���<��������-�92�3012393�
Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; a ltera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá 
outras providências.   

������'(����������-�42/12393�
Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental, sobre  a autorização do órgão responsável pela 
administração da Unidade de Conservação (UC), de que trata o artigo 36, § 3o, da Lei no 9.985, de 18 
de julho de 2000, bem como sobre a ciência do órgão responsável pela administração da UC no caso 
de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA e dá outras providências. 

&�����'(������������&�� &���-�341233.�
Estabelece procedimentos administrativos para autor ização de atividades condicionadas ao controle 
do poder público e não sujeitas ao licenciamento am biental previsto na Resolução CONAMA nº 
237/97 e de atividades cuja autorização seja exigida por normas específicas. 

&�����'(������������&�� &���-�301233.�
Estabelece procedimentos para a análise dos pedidos  e concessão da Autorização para o 
Licenciamento Ambiental de atividades ou empreendimentos que afetem as unidades de 
conservação federais, suas zonas de amortecimento ou áreas circundantes. 

&�����'(������������& �����-�3�19...�
Estabelecer os critérios para o Licenciamento Ambiental de empreendimentos e atividades que 
envolvam manejo de fauna silvestre exótica e de fauna silvestre brasileira em cativeiro. 

�

�
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������"�������������������-�3519..4�
Institui o Código de Proteção ao Meio Ambiente para  a Administração da Qualidade Ambiental, 
Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e uso adequado dos Recursos Naturais do 
Estado de Roraima. 

&�����'(������������<�������-�391233��
Dispõe sobre a classificação das fontes poluidoras para fins de licenciamento e dá outras 
providências. 


������"�������������������-�94.1233.�
Cria o Programa Roraimense de Regularização Ambiental Rural - RR Sustentável, disciplina as etapas 
do Processo de Licenciamento Ambiental de Imóveis Rurais e dá outras providências. 

������'(����������-�391233.�
Define as atividades isentas de licenciamento ambiental em âmbito estadual e dá outras 
providências. 

������'(����������-�321233.�
Define os critérios para licenciamento ambiental pa ra as atividades de olericultura, bovinocultura, 
bubalino, ovinocaprinocultura, fruticultura e culti vo de grãos e dá outras providências. 

&�����'(������������& �����-9/31233/�
Estabelece o Acordo de Pesca na Bacia do Baixo Rio Branco, na área localizada entre a vila de Vista 
Alegre (Paralelo N1°44’) e a foz do Rio Branco (Paralelo N -1°25’), no estado de Roraima, abrangendo 
os municípios de Caracaraí e Rorainópolis/RR.  


�������������-�09612336�
Dispõe sobre a pesca no Estado de Roraima, estabelecendo medidas de proteção à ictiofauna, e dá 
outras providências. 

�
����+�����
&*�;,������&���&�
�

���������'(��<���������9.//�����?��220=�@�9-=���$����&&&�
Dispõe sobre a definição pelo Poder Público nas uni dades da Federação de espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos. 

*�$�����<��������1�-�2.�34�9../�
Cria o Parque Nacional do Viruá, no Estado de Rorai ma, e dá outras providências. 

*�$�����<��������-�6.041233.�
Regulamenta a Lei no 10.304, de 5 de novembro de 2001, que dispõe sobre a transferência ao 
domínio do Estado de Roraima de terras pertencentes à União, e dá outras providências.�

&�����'(������������&�� &���-�321233.�
Regula os procedimentos técnicos e administrativos para a indenização de benfeitorias e 
desapropriação de imóveis rurais localizados em uni dades de conservação federais de domínio 
público. 

�
����+�&������;,����&��� &����
�


���<��������-�.5.019...�
Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Polít ica Nacional de Educação Ambiental e dá outras 
providências. 

&�����'(������������&�� &���-�3�1233.�
Estabelece diretrizes, normas e procedimentos para implementação do Programa de Voluntariado no 
âmbito do ICMBio. 
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����+�&������;,����&��� &����
�

&�����'(������������&�� &���-�9912393�
Disciplina as diretrizes, normas e procedimentos para a formação e funcionamento de Conselhos 
Consultivos em unidades de conservação federais. 

����?����������
“Diretrizes para Estratégia Nacional de Comunicação e Educação Ambiental em Unidades de 
Conservação (Encea)”. 
�

����+�A&&��;,�����>�&���


���<��������-�995591233/�
Dispõe sobre a Política Nacional de Turismo, define  as atribuições do Governo Federal no 
planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor turístico; revoga a Lei no 6.505, de 13 de 
dezembro de 1977, o Decreto-Lei no 2.294, de 21 de novembro de 1986, e dispositivos da Lei no 
8.181, de 28 de março de 1991; e dá outras providências. 

*�$�����<��������-�5�/912393�
Regulamenta a Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre a Política Nacional de 
Turismo, define as atribuições do Governo Federal no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao 
setor turístico, e dá outras providências. 

��������������-�92312336�
Aprova o documento “Diretrizes para visitação em Unidades de Conservação”. 

&�����'(������������&�� &���-�3/1233/�
Estabelece normas e procedimentos para a prestação de serviços vinculados à visitação e ao turismo 
em Unidades de Conservação Federais por condutores de visitantes. 
�

����+���B>&��

&�����'(������������& �����-�90412335�
Institui o SISBIO, regulamenta a coleta de material biológico para fins científicos e didáticos (no 
âmbito do ensino superior) e a execução de pesquisa  em unidades de conservação e cavernas. 

&�����'(������������& �����-�94312336�
Institui o serviço de solicitação e emissão de lice nças a importação, exportação e reexportação de 
espécimes, produtos e subprodutos da fauna e flora silvestre brasileira, e da fauna e flora exótica, 
constantes ou não nos anexos da Cites. 

������'(��������-�2312336�
Estabelece procedimentos para remessa de amostra de componente do patrimônio genético 
existente em condição in situ, no território nacional, na plataforma continental  ou na zona econômica 
exclusiva, mantida em condição ex situ, para o desenvolvimento de pesquisa científica sem potencial 
de uso econômico. 

������'(��������-�2912336�
Define pesquisas e atividades científicas que não s e enquadram sob o conceito de acesso ao 
patrimônio genético. 

&�����'(�����������������-�3�1233��
Lista das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. 

&�����'(�����������������-�361233/�
Lista das espécies da flora brasileira ameaçada de extinção. 

��������������-�26/12334�
Institui o Programa de Pesquisa em Biodiversidade - PPBio. 

��������������-��/212330�
Institui a estrutura do Programa de Pesquisa em Biodiversidade - PPBio. 
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4.1 Contexto federal 

O Parque Nacional do Viruá está inserido na Região Ecológica das Campinaranas, tipo 

de vegetação que ocupa 7,56% (323.424 Km2) do Bioma Amazônia, e tem a bacia do 

rio Negro como principal zona de abrangência (Figur a 4.1.1). As fisionomias de 

Campinaranas distribuem-se de forma heterogênea na bacia do rio Negro, indicando a 

existência de três regiões fitogeográficas distintas: a do Alto rio Negro, onde 

predominam grandes áreas de ecótones e de Campinaranas Florestadas; a do Médio 

rio Negro - setor sul, onde fisionomias florestadas, arborizadas e ecótones ocorrem 

em manchas; e a do Médio rio Negro - setor norte, região do PNV, onde estão 

concentrados grandes blocos de Campinaranas Gramíneo-lenhosas associadas a 

Campinaranas Florestadas e Campinaranas Arbustivas (Figura 4.1.2). 
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Figura 4.1.1 Localização do Parque Nacional 
do Viruá na principal zona de abrangência 
das Campinaranas, na bacia do rio Negro. 

Fonte de dados:  IBGE, PROBIO/MMA. 
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Um extenso conjunto de áreas protegidas, composto por unidades de conservação e 

terras indígenas, contribui para o ordenamento do uso e proteção dos diferentes 

ecossistemas da bacia do rio Negro. As UC de Proteção Integral cobrem 12% da área 

total das Campinaranas no Bioma Amazônia (Anexo 4.1 .1), tendo o PNV papel 

especialmente importante para a preservação de fisionomias gramíneo-lenhosas e 

florestadas (28% e 13% do total protegido respectivamente). 

O PN Viruá e as demais UC federais do centro-sul de Roraima formam um mosaico de 

1.222.742 milhão de hectares de áreas protegidas, contínuos na face sul com outros 

3.087.913 milhões de hectares de Áreas de Proteção Ambiental estadual e municipal 

e, na face oeste, com 9.664.975 milhões de hectares da Terra Indígena Yanomami, o 

que fortalece a capacidade destas áreas de promover a conservação em longo prazo 

de populações e espécies e de desenvolver sistemas efetivos de gestão integrada. Os 

ecossistemas de Campinaranas e Florestas Ombrófilas representados no mosaico de 

UC do Baixo rio Branco correspondem a sistemas inundáveis únicos no contexto do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação, como também do Bioma Amazônia, 

dotados de características físicas e regidos por uma dinâmica hidrológica que se 

assemelham às do Pantanal Matogrossense (seções 6.1 e 6.3). O Parque Nacional do 

Viruá distingue-se neste conjunto por proteger a única feição de megaleque 

facilmente acessível do Pantanal Setentrional, situada a leste do rio Branco, 

localização que lhe confere potencial para deter inúmeros atributos biogeográficos 

exclusivos e exercer papel de referência na caracterização geoecológica da região. 

Figura 4.1.4 Fisionomias de Campinarana s e Áreas Protegidas na bacia do rio Negro. Fonte de 

dados: PROBIO/MMA. 
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4.2 Contexto estadual 

O Estado de Roraima tem 7,11% de seu território protegido por unidades de 

conservação federais, o que equivale a 1.595.054 milhões de hectares, distribuídos 

em 03 Parques Nacionais, 03 Estações Ecológicas e 02 Florestas Nacionais (Figura 

4.2.1). Estas áreas protegidas abrangem parte da elevada diversidade de 

fitofisionomias do Estado, com predomínio de Campin aranas, Florestas Ombrófilas e 

Florestas Estacionais (Anexo 4.2.1), e preservam formações geológicas e paisagens 

únicas no território nacional, entre elas o Monte Roraima, as zonas úmidas do 

Pantanal Setentrional, e o arquipélago fluvial da I lha de Maracá - o terceiro maior do 

planeta. 
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Situadas em uma das regiões de maior biodiversidade da Amazônia1, as UC federais de 

Roraima contribuem de forma significativa para a conservação do patrimônio natural 

brasileiro. O Parque Nacional do Viruá e a Estação Ecológica de Maracá destacam-se 

no Estado e no Bioma Amazônia como um todo na produ ção de conhecimentos sobre 

a biodiversidade protegida (Figura 4.2.2). Integrantes do Programa de Pesquisa em 

                                                             
1 NAKA, L.M, COHN-HAFT, M. e SANTOS, M.P.D. A avifauna de Roraima: ecologia e biogeografia na bacia do 
rio Branco. IN: Roraima: Homem, Ambiente e Ecologia. Barbosa, R.I e Melo, V.F (orgs.). 2010. Boa Vista : 
FEMACT/INPA/UFRR. 

Figura 4.2.1 Distribuição das unidades de conservaç ão federais nas 
Regiões Fitoecológicas de Roraima.�Fonte de dados: PROBIO/MMA. 
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Biodiversidade - PPBio, do Ministério de Ciência e Tecnologia, e do Programa Áreas 

Protegidas da Amazônia - ARPA, do Ministério do Meio Ambiente, estas UC atuam 

como verdadeiros pólos de pesquisas ecológicas nos domínios das Florestas 

Estacionais e das Campinaranas de Roraima. Estudos pioneiros no Parque Nacional do 

Viruá vêm conferindo grande visibilidade ao Estado,  por demonstrarem a ocorrência 

de níveis excepcionalmente elevados de biodiversidade nas zonas úmidas do Pantanal 

Setentrional. O PN Viruá, que possui a segunda meno r área entre os Parques 

Nacionais da Amazônia, detém recordes de biodiversidade em nível nacional e 

mundial, sendo o local onde se fez o registro do ma ior número de espécies de aves 

observadas em um único dia no país (225 espécies) 2, e onde se tem a maior riqueza de 

espécies de peixes de água doce registrada em UC brasileira3 (500 espécies). A 

diversidade desta região deverá ser ainda ampliada pelo PN Serra da Mocidade, 

dotado de zonas úmidas e maciços de quase 2000 m de  altitude, recobertos por 

florestas ombrófilas e refúgios vegetacionais singulares na Amazônia. 

Com toda a variedade de ecossistemas e paisagens, as UC federais de Roraima detêm 

registros de 1625 espécies de vertebrados (159 de mamíferos, 675 de aves, 66 de 

anfíbios, 122 de répteis e 603 de peixes), 1577 espécies de invertebrados, 92 espécies 

de fungos e 1771 espécies de plantas4. Deste conjunto, 23 representam espécies 

ameaçadas, 21 das quais têm ocorrência registrada no PN Viruá (Tabela 4.2.2). O 

Parque Nacional do Monte Roraima, o Parque Nacional do Viruá e demais UC das 

zonas úmidas do baixo rio Branco são especialmente relevantes para a conservação 

de espécies endêmicas e de distribuição restrita na Amazônia, protegendo habitats 

essenciais para 43 espécies de aves endêmicas, 28 delas com registros confirmados no 

PNV (Anexo 4.2.2). Por esta razão, estas UC integram duas das quatro áreas em 

Roraima designadas em 2009 com o título internacional de Áreas Importantes para a 

Conservação de Aves, ou IBA - Important Bird Area
5, iniciativa da BirdLife 

International-Save Brasil que visa à identificação de áreas prioritárias e indispensáveis 

para manutenção da diversidade de aves no país e no mundo (seção 3.1 - Contexto 

internacional). 

As UC federais têm papel essencial na redução e controle das principais causas de 

ameaça à biodiversidade em Roraima, que incluem a destruição de habitats causada 

pelos desmatamentos ilegais e incêndios florestais,  a pressão do tráfico de animais 

silvestres sobre espécies ameaçadas e, mais recentemente, propostas do setor de 

energia para a bacia do rio Branco. 

                                                             
2
 http://www.ceo.org.br/records.htm. Acesso em 11 ago. 2011. 

3 FERREIRA, E.J.G., ZUANON, J.A.S., RAPP PY-DANIEL, L.H., GALUCH, A.V., BRÍGLIA-FERREIRA, S.R., SILVA, 
A.N., SOUZA-FILHO, A.A., SILVA, L.C.F. Diagnóstico Ambiental do Parque Nacional do Viruá: Relatório 
Temático de Ictiologia. 2009. ICMBio. 77 p. 
4 Fonte: Banco de Dados de Biodiversidade das UC Federais de Roraima. Acesso em 11 de agosto de 2011. 
5
 DE LUCA, A.C., DEVELEY, P.F., BENCKE, G.A. e GOERK, J.M (orgs.). 2009. Áreas importantes para a 

conservação das aves no Brasil. Parte II – Amazônia, Cerrado e Pantanal. São Paulo: SAVE Brasil. 
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Figura 4.2.2 Ranking das 20 unidades de conservação mais pesquisadas no  país e 
no Bioma Amazônia. Em outubro de 2011, o PNV representava a 17ª dentre as 310 
UC do país em número de autorizações de pesquisa emitidas, e a segunda dentre 
as 106 UC do bioma Amazônia, o que demonstra sua relevância para a pesquisa no 
cenário federal e estadual. Fonte: Balancete SISBIO 2011 - ICMBio. 
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� Espécie Nome popular Status UC de registro 

MAMÍFEROS   �

� Ateles belzebuth macaco-aranha Ameaçada EE Maracá 

� Ateles paniscus macaco-aranha Vulnerável PN Viruá 

� Leopardus weidii gato-maracajá Quase ameaçada PN Viruá 

� Myrmecophaga tridactyla tamanduá-bandeira Vulnerável EE Maracá, PN Viruá 

� Panthera onca onça-pintada Quase ameaçada EE Maracá, PN Viruá 

� Priodontes maximus tatu-canastra Vulnerável EE Maracá, PN Viruá 

� Pteronura brasiliensis ariranha Ameaçada EE Maracá, PN Viruá 

� Speothos venaticus cachorro-do-mato-vinagre Quase ameaçada PN Viruá 

� Tapirus terrestris anta Vulnerável EE Maracá, PN Viruá 

� Trichechus inunguis peixe-boi-da-amazônia Vulnerável PN Viruá 

AVES*    

� Cercomacra carbonaria chororó-do-rio-branco Critic. ameaçada EE Niquiá, PN Viruá 

� Harpia harpyja gavião-real Quase ameaçada EE Maracá, PN Viruá 

� Morphnus guianensis uiraçu-falso  Quase ameaçada EE Maracá, PN Viruá 

� Myrmotherula klagesi choquinha-do-tapajós Quase ameaçada EE Niquiá, PN Viruá 

� Neochen jubata  pato-corredor Quase ameaçada PN Viruá 

� Polystictus pectoralis tricolino-canela Quase ameaçada PN Monte Roraima 

RÉPTEIS    

� Chelonoidis denticulata jabuti-amarelo Vulnerável EE Maracá, PN Viruá 

�
Melanosuchus niger jacaré-açu 

Dependente de 

manejo 
PN Viruá 

� Peltocephalus dumerilianus cabeçuda Vulnerável PN Viruá 

� Podocnemis erythrocephala irapuca Vulnerável PN Viruá, PN S. Mocidade 

�
Podocnemis expansa  tartaruga-da-amazônia 

Dependente de 

manejo 
EE Niquiá, PN Viruá 

� Podocnemis sextuberculata iaçá Vulnerável PN Viruá 

� Podocnemis unifilis tracajá Vulnerável EE Maracá, PN Viruá 

�

������������������������������������

Os desmatamentos no Estado incidem principalmente s obre Florestas Ombrófilas e 

ecótones florestais, a uma taxa média de 277 Km2/ano6. A marca histórica de 574 Km2 

de florestas desmatadas em 2007/2008 fez de Roraima o Estado com o segundo maior 

crescimento nos índices de desmatamento na Amazônia Legal neste período 

(PRODES/INPE7). Apesar da diminuição observada em 2009, a manutenção ou redução 

desta taxa requer uma atuação integrada e constante dos órgãos estaduais e federais 

de controle (FEMARH, IBAMA e ICMBio), focada nas zonas florestais sob maior 

pressão (Rorainópolis, Mucajaí, Caracaraí, etc.), suas respectivas UC e áreas de 

entorno. 

Os incêndios florestais representam um dos mais sérios fatores de ameaça aos 

ecossistemas de Roraima, especialmente em anos de El Niño, quando os efeitos da 

                                                             
6 BARBOSA, R.I., PINTO, F.S. e SOUZA, C.C. Desmatamento em Roraima: dados históricos e distribuição 
espaço-temporal. 2008. Relatório Técnico, INPA. 
7
 http://www.obt.inpe.br/prodes/prodes_1988_2010.htm. Acesso em 11 ago. 2011. 

Tabela 4.2.2 Espécies ameaçadas com ocorrência registrada em unidades de conservação federais em 
Roraima. As categorias e a lista de espécies ameaçadas seguem IUCN 2007. 
 

*  Status atualizado segundo IUCN 2013.2. Para demais espécies de aves ameaçadas do PNV, ver capítulo 6, seção 6.7. 
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seca no Estado são pronunciados. Em 1997/1998, ano de ocorrência de um dos mais 

intensos fenômenos de El Niño de que se tem registro na história (CPTEC/INPE8), áreas 

de Savanas (lavrados) e Florestas foram atingidas pelo fogo em dimensões 

catastróficas9. Este episódio levou à criação pelo IBAMA do Centr o Nacional de 

Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (PREVFOGO/IBAMA), entidade 

atualmente responsável pela formação e gerenciamento de brigadas municipais de 

prevenção e combate a incêndios em todo o território nacional. 

O PN Viruá gerencia a maior dentre as 04 brigadas contratadas pelo ICMBio para a 

proteção das UC Federais de Roraima, um efetivo de 28 brigadistas de um total de 70 

servidores temporários contratados pelo órgão, por um período de 06 meses ao ano. 

O PNV deverá abrigar ainda a Base Operativa do ICMBio no Estado, a ser estruturada 

com equipamentos e pessoal para o suporte de ações de prevenção e combate a 

incêndios em nível regional (Figura 4.2.3). 
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A região do Baixo rio Branco, onde estão situadas áreas de desova dentre as mais 

extensas e relevantes para quelônios na Amazônia, é a mais afetada pelo tráfico de 

animais silvestres no Estado. A atuação dos “tartar ugueiros” se dá a partir do rio 

                                                             
8 http://www.cptec.inpe.br/glossario.shtml#34. Acesso realizado em 11 ago. 2011. 
9
 BARBOSA, R.I., PINTO, F.S. e SOUZA, C.C. Desmatamento em Roraima: dados históricos e distribuição 

espaço-temporal. 2008. Relatório Técnico, INPA. 

Figura 4.2.3 Ação da Brigada do Parque Nacional do Viruá  no combate a incêndios florestais de grandes 
proporções que afetaram o Estado de Roraima no verão de 2002/2003, por influência de El Niño. 
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Negro para abastecimento do mercado ilegal do Amazonas, e do próprio rio Branco 

(Caracaraí) para atendimento do consumo em Roraima (seção 11.4.5). Em dezembro 

de 2005, dezembro de 2011 e outubro de 2012, ações da Divisão de Fiscalização do 

IBAMA-RR em parceria com o PN Viruá, Companhia Independente de Policiamento 

Ambiental de Roraima e Polícia Federal foram responsáveis pelas maiores apreensões 

de tartarugas-da-amazônia já realizadas na região, possibilitando o resgate e soltura 

de 685, 327 e 378 espécimes respectivamente 10,11,12 (Figura 4.2.4). A captura de 

centenas a milhares de matrizes ao ano ameaça gravemente populações de 

tartarugas-da-amazônia (Podocnemis expansa), iaçás (Podocnemis sextuberculata), 

cabeçudas (Peltocephalus dumerilianus) e tracajás (Podocnemis unifilis), todas 

vulneráveis ou dependentes de proteção para sua persistência na natureza (IUCN 

2007). O estabelecimento de um Plano de Ação pelos órgãos ambientais para a 

coibição das ações do tráfico nos tabuleiros do Bai xo rio Branco é emergencial. 
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10 http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/200 5/12/01/21993-mais-de-600-tartarugas-apreendidas-
no-baixo-rio-branco-rr.html. Acesso realizado em 11  ago. 2011 
11 http://g1.globo.com/brasil/noticia/2011/12/tartaru gas-que-seriam-usadas-em-ceia-de-natal-sao-
recuperadas-em-rr.html 
12

 http://www.folhabv.com.br/noticia.php?id=139647 

Figura 4.2.4 Quelônios resgatados na maior apreensão já realizada na 
região do Baixo rio Branco (dezembro/2005) em missão de fiscalização 
do IBAMA-RR, realizada em parceria com o Parque Nacional do Viruá. 

A
ce

rv
o

 D
IC

O
F/

IB
A

M
A

-R
R

 
A

ce
rv

o
 D

IC
O

F/
IB

A
M

A
-R

R
 



4-9 
 

"�����#�������

O interesse sinalizado pelo setor de energia para a instalação de hidrelétrica na calha 

do rio Branco representa uma das ameaças mais alarmantes para a conservação do 

imenso patrimônio natural das zonas úmidas do Estad o (Figura 4.2.5). Hidrelétricas na 

calha do rio Branco causariam fortes mudanças nos c iclos sazonais de inundação das 

áreas, com implicações gravíssimas para os ecossistemas e para a sustentabilidade das 

populações humanas, havendo forte risco de uma drástica redução da produtividade 

pesqueira na região13.  

Estudos realizados no PNV indicam que os ecossistem as inundáveis do Baixo rio 

Branco e suas espécies apresentam uma estreita relação com o ciclo hidrológico deste 

rio14,15,16. Os grandes pulsos de inundação das cheias do rio Branco são fator essencial 

na dinâmica da vida (transporte de nutrientes, alim entação, reprodução) em suas 

extensas várzeas, igapós, chavascais, e demais ambientes inundáveis, tendo ainda 

forte influência sobre a dinâmica hidrológica de um a vasta rede de tributários.  

Uma ampla discussão deverá 

proporcionar esclarecimentos 

à sociedade e aos setores 

governamentais sobre as 

potencialidades e fragilidades 

ambientais do rio Branco, de 

forma a embasar decisões que 

assegurem a sustentabilidade 

do uso dos recursos naturais e 

a qualidade ambiental desta 

região, que está entre as de 

maior biodiversidade do 

planeta. 

 

 

�

                                                             
13 FERREIRA, E., ZUANON, J., FORSBERG, B.N., GOULDING, M e BRÍGLIA-FERREIRA, R. Rio Branco: peixes, 
ecologia e conservação de Roraima. 2007. Lima: Amazon Conservation Association/Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia /Sociedade Civil Mamirauá, 20 1 p. 
14

 FERREIRA, E.J.G., ZUANON, J.A.S., RAPP PY-DANIEL, L.H., GALUCH, A.V., BRÍGLIA-FERREIRA, S.R., SILVA, 
A.N., SOUZA-FILHO, A.A., SILVA, L.C.F. Diagnóstico Ambiental do Parque Nacional do Viruá: Relatório 
Temático de Ictiologia. 2009. ICMBio. 77 p. 
15 SCHAEFER, C.E.G.R., MENDONÇA, B.A.F. E FERNANDES, E. Geoambientes e Paisagens do Parque Nacional 
do Viruá, RR: Esboço de Integração da Geomorfologia, Climatologia, Solos, Hidrologia e Ecologia. 2009.  
Diagnóstico Ambiental do Parque Nacional do Viruá: Relatório Temático de Meio Físico. ICMBIO. 59 p 
16 ZANI, H.; ROSSETTI, D.F.; COHEN, M.L.C.; PESSENDA, L.C.R. e CREMON, E.H. 2012. Influence of landscape  
evolution on the distribution of floristic patterns  in northern Amazonia revealed by d13C data. Journal of 
Quaternary Science 27(8) 854–864. 

Figura 4.2.5  Localização do barramento de UHE prop osta pela 
Empresa de Pesquisa Energética para a calha do rio Branco, nas 
corredeiras do Bem-Querer, imediatamente a montante da zona 
megadiversa do Pantanal Setentrional roraimense. 
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Ecótone Campinarana florestada 

/ Floresta Ombrófila (LO) 
209.425 24.825 9.690 24.303 8.356 12 20 

Florestada (Ld) 64.401 9.283 516 13.909 7.049 14 33 

Arborizada (La) 19.946 1.172 692 2.326 821 6 19 

Arbustiva (Lb) 12.357 319 61 201 2.331 3 21 

Gramíneo - lenhosa (Lg) 17.295 2.785 5 533 4.168 16 27 

TOTAL 323.424 38.384 10.964 41.272 22.725 12 23 
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�23� 2�� 2�� 27� 2)� 	3	
2�

�����./������)����
� EE Caracarai 618,25 203,22 0,00 0,00 621,48 1.442,95 
� EE Juami-Japurá 2.510,49 44,98 0,00 182,26 0,00 2.737,73 
� EE Niquiá 367,21 1.709,39 0,00 0,00 731,55 2.808,16 
� PES Rio Negro Setor Norte 187,47 123,45 0,92 0,00 0,00 311,84 
� PES Serra do Aracá 203,96 503,90 112,02 31,08 0,00 850,95 
� PN Anavilhanas 914,29 0,00 7,47 0,00 0,00 921,75 
� PN Jaú 8.010,74 511,27 493,03 66,91 110,82 9.192,76 
� PN Pico da Neblina 11.503,55 2.950,79 559,01 0,00 7,60 15.020,95 
� PN Serra da Mocidade 501,51 2.014,70 0,00 26,65 529,93 3.072,78 
� PN Viruá 0,00 1.221,73 0,00 11,63 783,94 2.017,30 
� REBIO Uatumã 7,21 0,00 0,00 0,00 0,00 7,21 

� 	3	
2���� 24.824,68 9.283,42 1.172,43 318,53 2.785,31 38.384,37 

�����8����� !���
� RDSE Amanã 6.253,54 308,95 106,32 61,37 1,25 6.731,43 
� RESEX Auati-Paraná 196,66 0,00 0,00 0,00 0,00 196,66 
� RESEX Unini 3.240,30 207,36 585,23 0,00 3,38 4.036,27 
� FLONA Amazonas 614,25 370,52 37,71 0,00 1,23 1.023,71 
� FLONA Anauá 30,58 1.945,15 74,77 0,00 531,60 2.582,10 
� FLONA Cubaté 39,76 3.118,61 1.135,24 0,00 0,00 4.293,61 
� FLONA Cuiari 606,54 460,18 17,24 0,00 0,00 1.083,96 
� FLONA Içana-Aiari 216,00 2.157,17 7,34 0,00 0,00 2.380,51 
� FLONA Içana 1.935,30 1,77 0,00 0,00 0,00 1.937,08 
� FLONA Pari-Cachoeira I 0,00 2,15 0,00 0,00 0,00 2,15 
� FLONA Pari-Cachoeira II 2.676,70 1.232,48 0,00 0,00 0,00 3.909,18 
� FLONA Piraiauara 4.524,63 1.732,19 6,70 0,00 0,00 6.263,52 
� FLONA Taracua I 3.222,23 2.096,20 1.022,72 0,00 0,00 6.341,15 
� FLONA Taracua II 4.979,03 138,01 23,03 200,87 0,00 5.340,94 
� FLONA Urucu 0,00 113,32 0,00 0,00 0,00 113,32 
� FLONA Xié 5.457,56 541,42 1,42 0,00 0,00 6.000,39 
� APAES Baixo rio Branco 2.969,93 3.143,86 621,53 777,87 2.423,00 9.936,19 
� APAES Margem Direita rio 

Negro 316,53 243,39 6,52 0,00 0,00 566,44 
� APAES Margem Esquerda  

rio Negro 895,30 630,24 4,60 0,00 0,00 1.530,13 
� APAM Xeruini 4.174,44 3.031,90 187,95 1.553,03 1.745,18 10.692,50 

� 	3	
2���� 42.349,29 21.474,87 3.838,31 2.593,14 4.705,64 74.961,24 

� 	3	
2����
2� 67.173,97 30.758,29 5.010,74 2.911,66 7.490,95 113.345,61 
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� Campinarana Florestada sem palmeiras 493.366,13 46,70 

� Campinarana Florestada com palmeiras 223.317,67 21,14 

� Campinarana Arborizada sem palmeiras 783,47 0,07 

� Campinarana Arbustiva com palmeiras 1.127,01 0,11 

� Campinarana Gramíneo - lenhosa sem palmeiras 255.197,60 24,16 

� Contato Campinarana / Floresta Ombrófila - ecotono 82.615,79 7,82 

TOTAL 1.056.407,67 66,30 

$23���	
�� � �

� Floresta Ombrófila Densa Montana Dossel uniforme 99.987,32 6,28 

� Floresta Ombrófila Densa Submontana Dossel emergente 184.725,53 11,59 

� Floresta Ombrófila Densa Submontana Dossel uniforme  50.152,15 3,15 

� Floresta Ombrófila Densa Aluvial Dossel uniforme 16.368,97 1,03 

� Floresta Ombrófila Aberta Submontana com bambus 26,29 0,00 

� Floresta Ombrófila Aberta Submontana com palmeiras 34.787,42 2,18 

� Floresta Estacional Semidecidual Submontana Dossel uniforme 114.346,23 7,18 

� Floresta Estacional Semidecidual Aluvial Dossel eme rgente 15.782,54 0,99 

TOTAL 516.176,45 32,39 

�
�
�
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� Savana Estépica Florestada sem palmeiras 763,35 0,05 

� Savana Estépica Parque sem palmeiras e sem floresta-de-galeria 10.620,4 0,67 

� Savana Arborizada com floresta-de-galeria 59,22 0,00 

TOTAL 11.4420,97 0,72 

��$>��3��+3�	
�3�� � �

� Refúgio Vegetacional Montano herbácea 3.906,02 0,25 

Sem informação 5.486,31 0,34 

	3	
2� 1.593.419,42 100 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�


��03���,�9�$���������������&����)�����&���8�����������������!�./�����������������������

Fonte de dados: Fisionomias de vegetação (PROBIO/MMA), shapes de UC (ICMBIO 2011). 
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� Campylopterus hyperythrus asa-de-sabre-canela Apodidae PN Monte Roraima 

� Nannopsittaca panychlora periquito-dos-tepuis Psittacidae PN Monte Roraima 

� Pyrrhura egregia tiriba-de-cauda-roxa Psittacidae PN Monte Roraima 

� Thamnophilus insignis choca-de-roraima Thamnophilidae PN Monte Roraima 

� Myrmothera simplex torom-de-peito-pardo Grallariidae PN Monte Roraima 

� Roraimia adusta joão-de-roraima Furnariidae PN Monte Roraima 

� Syndactyla roraimae barranqueiro-de-roraima Furnariidae PN Monte Roraima 

� Troglodytes rufulus corruíra-do-tepui Troglodytidae PN Monte Roraima 

� Atlapetes personatus tico-tico-do-tepui Passerellidae PN Monte Roraima 

� Myioborus castaneocapilla mariquita-de-cabeça-parda Parulidae PN Monte Roraima 

� Macroagelaius imthurni iraúna-da-guiana Icteridae PN Monte Roraima 

� Mitrospingus oleagineus pipira-olivácea Mitrospingidae PN Monte Roraima 

� Diglossa major flura-flor-grande Thraupidae PN Monte Roraima 

� Elaenia dayi guaracava-dos-tepuis Tyrannidae PN Monte Roraima 
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�

Penelope marail jacumirim Cracidae EE Maracá, PN S. Mocidade, PN Viruá, 
PN Monte Roraima 

� Crax alector mutum-poranga Cracidae EE Maracá, PN S. Mocidade, PN Viruá 

�
Pauxi tomentosa mutum-cavalo Cracidae EE Maracá, EE Niquiá, PN S. 

Mocidade, PN Viruá 

� Galbula albirostris ariramba-de-bico-amarelo Galbulidae PN Viruá 

� Monasa atra bico-de-brasa-de-asa-branca Bucconidae EE Maracá, PN S. Mocidade, PN Viruá 

� Capito niger capitão-de-bigode-carijó Capitonidae EE Maracá, PN Viruá 

� Pteroglossus viridis araçari-miudinho Ramphastidae EE Maracá, PN S. Mocidade, PN Viruá 

�

Veniliornis cassini pica-pau-de-colar-dourado Picidae EE Maracá, EE Caracaraí, EE Niquiá, 
PN Viruá 

� Pionites melanocephalus marianinha-de-cabeça-preta Psittacidae EE Maracá, EE Caracaraí, PN Viruá 

� Aprositornis disjuncta
1
 formigueiro-das-campinaranas Thamnophilidae PN Viruá 

� Myrmotherula klagesi
2
 choquinha-do-tapajós Thamnophilidae EE Niquiá, PN Viruá 

� Isleria guttata choquinha-de-barriga-ruiva Thamnophilidae EE Maracá, PN S. Mocidade, PN Viruá 

�
Herpsilochmus 

dorsimaculatus
1
 

chorozinho-de-costa-manchada Thamnophilidae EE Caracaraí, PN Viruá 

� Thamnophilus nigrocinereus choca-preta-e-cinza Thamnophilidae EE Caracaraí, EE Niquiá, PN Viruá 

� Percnostola subcristata formigueiro-de-cabeça-preta Thamnophilidae PARNA Viruá 

� Cercomacra carbonaria
1
 chororó-do-rio-branco Thamnophilidae EE Niquiá, PN Viruá 

�
Gymnopithys rufigula mãe-de-taoca-ferrugem Thamnophilidae EE Maracá, EE Caracaraí, EE Niquiá, 

PN Viruá 

� Neopelma chrysocephalum fruchu-do-carrasco Pipridae EE Niquiá, PN Viruá 

� Heterocercus flavivertex dançarino-de-crista-amarela Pipridae EE Niquiá, PN S. Mocidade, PN Viruá 

� Pachyramphus surinamus caneleiro-de-guiana Tityridae EE Caracaraí, PN Viruá 

� Perissocephalus tricolor pássaro-boi Cotingidae EE Maracá, PN S. Mocidade, PN Viruá 

� Todirostrum pictum ferreirinho-relógio Rhynchocyclidae EE Maracá, PN Viruá 

� Hemitriccus inornatus
1
 maria-da-campina Rhynchocyclidae EE Caracaraí, PN Viruá 

�
Conopias parvus bem-te-vi-de-garganta-amarela Tyrannidae EE Maracá, EE Caracaraí, EE Niquiá, 

PN Viruá 

� Cyanocorax cayanus gralha-da-guiana Corvidae PN Viruá 

� Microbates collaris balança-rabo-de-coleira Poliptilidae EE Maracá, PN S. Mocidade, PN Viruá 

� Dolospingus fringilloides
1
 papa-capim-de-coleira Thraupidae PN Viruá 

� Euphonia plumbea gaturamo-anão Fringilidae EE Caracaraí, PN Viruá 

  


��03���,�,� ��&#����� ��� �!��� ���������� �1�8���� ������78�./�� ��������� *ABC�CCC��,-� ���������������
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Nomenclatura e classificação das espécies conforme CBRO 2014. 
1
 Espécies endêmicas e de distribuição restrita, 

2
 Espécie não endêmica, mas de distribuição restrita. 

Fonte : De Lucas et al. 2009; Banco de Dados de Biodiversidade de UC federais de Roraima. ICMBIO. Acesso em 11/08/2011. 
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5.1 Aspectos históricos e patrimônio cultural 

O Parque Nacional do Viruá guarda uma rica história  do período em que era utilizado 

por ribeirinhos para o extrativismo da sorva 1, para a pesca e exploração de produtos 

da fauna, procurados pelo mercado regional desde meados do século XIX. Segundo 

relato de um dos mais antigos moradores da região, Sr. Alcides Amorim, o rio Iruá 

chegou a abrigar mais de 100 famílias de extrativistas e pescadores na década de 

1950, sendo valorizado pelo fato de ser um rio sem pragas, isto é, onde não se pega 

doenças. Seus trechos são conhecidos por nomes util izados já naquela época, em 

referência aos antigos moradores, a espécies da fauna ou a características físicas dos 

locais (Figura 5.1.1). Sr. Estevam Souza explica qu e os extrativistas exerciam dois tipos 

de função: a exploração da sorva de forma fixa, em sítios definidos, e a exploração 

através da travessia entre diferentes pontos de coleta, tarefa que requeria habilidades 

especiais (como grande conhecimento da área e bom senso de orientação), realizada 

por aqueles denominados “andarinos”. Os sítios de c oleta de sorva são também 

chamados “colocações”, sendo possível observar nos dias de hoje locais no rio Iruá 

onde a sorva era preparada para o transporte, através de cozimento em buracos no 

chão. De acordo com antigos moradores, trafegavam pelo Iruá batelões de até 10 m 

de comprimento para o transporte de materiais e pessoas. Em contraste, nos dias 

atuais a navegação neste rio é possível apenas em voadeiras de 4,5 m, dado o grau de 

adensamento dos igapós. 

A região do rio Anauá, onde se insere o PNV, é relatada como a principal área-fonte 

no Baixo rio Branco de produtos da fauna silvestre (tartarugas e ovos, peixe-boi, 

pirarucu, pele de animais silvestres) para o comércio de Manaus no início do século 

XX2. A riqueza exuberante da fauna desta porção da bacia, após quase um século de 

exploração, mostra sinais evidentes de recuperação desde a criação do Parque, como 

afirma Sr. Souza, antigo andarino e maior conhecedor vivente do rio Iruá. A extração 

da sorva encerrou-se na região na década de 1980, e muitos dos que viviam desta 

função habitam hoje a sede municipal de Caracaraí. Sua história requer ainda uma 

investigação sistemática e aprofundada, pois consti tui uma das mais relevantes 

memórias da formação do povo deste Município e de sua estreita relação com o 

patrimônio natural da região. Parte importante da memória dos antigos moradores e 

pescadores do rio Iruá, especialmente no que se refere às terminologias utilizadas 

para a designação de paisagens e ambientes, pôde ser registrada na I Oficina de 

Diagnóstico Participativo do PNV (Figura 5.1.2), realizada em junho de 20063. Este 
                                                             
1
 Tipo de borracha extraída da sorveira (Couma utilis  - Apocynaceae). 

2
 SANTOS, A.J. 2004. História da Livre Iniciativa no desenvolvimento socioeconômico do Estado de Roraim a. 

Boa Vista: FECOMÉRCIO-RR. 160p. 
3 RIBEIRO, B.A. e LISBOA, A. 2006. I Oficina de Diagnóstico Participativo do Parque Nacional do Viruá. 
Relatório técnico. IBAMA, Boa Vista, 82p. 
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conhecimento deverá ser preservado e difundido por meio de materiais como mapas, 

fôlderes e cartilhas a serem utilizadas pelos condutores e visitantes do Parque em 

atividades de turismo, pesquisa e educação. 
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Figura 5.1.1 Toponímia do rio Iruá, utilizada desde período anterior à década de 1950 por antigos 
extrativistas e pescadores da região. Patrimônio cultural do Parque Nacional do Viruá. Fonte: Ribeiro 
e Lisboa 2006. 
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A Estrada Perdida é parte do setor que porta a memória de outro processo 

importante na história do Estado, a abertura da BR-174. Construída pelo Exército 

Brasileiro na década de 1980, com a estrutura de uma transpantaneira, a Estrada 

Perdida representa o traçado original desta rodovia federal: uma obra pública de alto 

custo, que enfrentou grandes dificuldades impostas pelas condições de terreno 

(arenoso, encharcado e inconsolidado) próprias do P antanal Setentrional. Conta-se 

que tratores deixados no trecho final da obra (sobr e a região mais recente do 

megaleque Viruá) afundaram em areias movediças, um dos motivos que levaram à 

decisão de abandono do local e mudança do traçado d a BR para trechos de terra 

firme, levando ao seu desvio para leste. 

Detalhes da história de construção, dos conflitos d e ordem técnica, e da escolha por 

uma nova rota deverão ser levantados junto a antigos integrantes do 6° Batalhão de 

Engenharia e Construção do Exército, em um processo de resgate histórico desta 

obra. A Estrada Perdida, ao se converter em uma Estrada-Parque, terá seu valor 

restituído à sociedade brasileira, através do cumprimento de funções valorosas 

relacionadas à proteção e uso público deste Parque Nacional. 

Figura 5.1.2 I Oficina de Diagnóstico Participativo do Parque Na cional do Viruá, realizada na Sede da 
UC em 10 junho de 2006, junto a antigos extrativistas de sorva e pescadores da região, para 
levantamento de informações e denominações locais para a paisagem, fauna e flora do PNV. Na foto 
acima, à direita, Sr. Alcides Amorim, um dos mais antigos extrativistas de sorva do rio Iruá. Na mesma 
foto, ao lado, Sr. Alderico Pereira, grande conhecedor das espécies da flora da região.  
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5.2 Aspectos populacionais e socioeconomia da Regiã o do PNV 

A atividade extrativista de produtos florestais e da fauna foi responsável pela 

colonização e povoamento do Baixo rio Branco, e representa uma das principais 

fontes de renda e de subsistência de sua população ainda nos dias atuais. Migrações 

ocorridas no auge do ciclo da borracha, quando o No rdeste enfrentava a maior seca 

até então registrada (1877 a 1879), contribuíram para a formação do povo desta 

região, processo em que se destaca também a participação indígena (de diversas 

etnias), como evidenciam os traços e a história de vida de muitos moradores. 

O Baixo rio Branco funcionava como via de escoamento da produção pecuarista da 

região das savanas (Alto rio Branco) e como via de abastecimento, existindo, onde 

hoje é a sede municipal de Caracaraí, feitorias de apoio para o translado de cargas 

entre os trechos a montante e jusante das Corredeiras do Bem-Querer. Vista Alegre 

também tinha função estratégica como ponto de embarque-desembarque de 

materiais para a porção leste (Serra da Lua) do atual Estado. Estas duas localidades 

são as únicas que persistem em Roraima desde 1905, junto com a Vila de Boa Vista, 

hoje capital do Estado, e a Vila de Santa Maria do Boiaçu. Em 1944, quando foi 

formado o Território Federal do rio Branco, existiam no Baixo rio Branco seis núcleos 

demográficos: Santa Maria do Boiaçu - 100 pessoas, rio Xeruini - 150 pessoas, Foz do 

rio Catrimani - 160 pessoas, São José do Anauá 4 - 200 pessoas, Vista Alegre - 80 

pessoas, Caracaraí - 400 pessoas5. Quando criado, em 1956, o Município de Caracaraí 

era composto por três distritos: Caracaraí, São José do Anauá e Boiaçu. Em 1982, estes 

dois últimos foram extintos, e parte do município f oi destacada para a criação de São 

João da Baliza e São Luiz 6. Este último, em 1995, teve grande parte de sua área 

destinada à criação de Rorainópolis. Caracaraí e Ro rainópolis são os municípios de 

maior área, e estão entre os quatro mais populosos de Roraima (Censo IBGE 2010). 

Juntos, abrangem todo o Baixo rio Branco, e constituem a Região de influência do 

Parque Nacional do Viruá (Figura 5.2.1). 

�'� (��)���

Núcleos urbanos e assentamentos rurais de Caracaraí, como de todo o Estado, 

experimentaram um súbito aumento populacional a par tir da década de 1990 (Figura 

5.2.2), quando o Território Federal tornou-se Estado (pela Constituição de 1988), e 

uma política de estímulo à imigração a partir do No rdeste (principalmente do 

Maranhão e Piauí) passou a ser adota pelo primeiro Governador eleito, Brigadeiro 

Ottomar de Souza Pinto, colaborando para o aumento da população do Estado de 82 

mil em 1980 para 324 mil pessoas em 2000, taxa de crescimento quase três vezes 
                                                             
4 A localidade de São José do Anauá, a mais populosa  dentre as vilas ribeirinhas do Baixo rio Branco à época 
(1944), deve ter funcionado como área de apoio para numerosos extrativistas do rio Iruá. 
5 SANTOS, A.J. 2010. Roraima: História Geral. Boa Vista: Editora da UFRR. 410p. 
6 http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 
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Figura 5.2.1 Região do Parque Nacional do Viruá, 
abrangida pelos municípios de Caracaraí e Rorainópo lis. 
Destaque para as vilas de importância histórica no 
povoamento do Estado.  
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superior à observada no país e duas vezes maior que a registrada nos demais Estados 

da região Norte no mesmo período. Dava-se início, assim, a uma série de problemas 

de ordem social e a uma cultura de corrupção eleitoral, através da compra de votos 

da população imigrante e local7. 
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Figura 5.2.2 Crescimento populacional dos município s de 
Caracaraí e Rorainópolis, no período de 1991 a 2010. Fonte de 
dados: Censo IBGE 2010. 

 

���������	
��
������
����



5-6 

 

-

0---

?---

3---

@---

/----

/0---

/?---

'�(��=	&�(� '�(��:
	��

5
�
&
��
�
(
��
�

����*���+�� ,-.-

Mulheres

Homens

Em 2010, as populações de Caracaraí e Rorainópolis contavam com 18.398 e 24.279 

pessoas respectivamente, com um desbalanço entre gêneros da ordem de 12% para o 

sexo masculino, em ambos os municípios (Figura 5.2. 3). A distribuição entre as zonas 

rurais e urbanas é relativamente equilibrada, se comparada às observadas nas zonas 

rurais do país (15,6%) e do Estado (23,4%). Em Caracaraí a proporção de habitantes 

residentes na zona rural é de 41%. Em Rorainópolis este valor alcança 56% do total, 

um reflexo da maior área destinada a projetos de assentamento e colonização no 

Município. 

A distribuição por faixa etária demonstra que cerca de 55% da população de ambos os 

municípios é composta por crianças ou jovens de até  24 anos, enquanto 38 a 39% são 

adultos em idade economicamente ativa (Figura 5.2.4). A retração observada no 

número de crianças entre 0 e 5 anos em relação às classes etárias superiores indica 

uma tendência à redução na taxa de crescimento populacional dos municípios. 

�#!*�/0 �

No campo da educação, em 2009, os alunos matriculados nas escolas de ensino 

fundamental e ensino médio na Região do PNV totaliz avam quase 9600, e os docentes 

cerca de 590 (Figura 5.2.5). As escolas de ensino fundamental e de ensino médio 

somavam 29 e 5 respectivamente em Caracaraí, e 39 e 6 respectivamente em 

Rorainópolis. A taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais em 2010 era 

de 13,3% em Caracaraí e 14,5% em Rorainópolis, o que demonstra uma significativa 

redução do analfabetismo nestes municípios em relaç ão a 2000, quando foram 

registradas taxas em torno de 23%. Avanços relevantes foram realizados também no 

acesso da população à educação de nível superior, com a abertura de cursos em 2008 

e instalação de unidades da Universidade Estadual d e Roraima e Universidade Virtual 

nas sedes destes municípios. 
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Figura 5.2.3 Distribuição da população de Caracaraí  e Rorainópolis por gênero, 

entre as zonas rural e urbana. Fonte de dados: Censo IBGE 2010. 
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Figura 5.2.4 Distribuição dos habitantes de Caracaraí e Rorainópolis entre 
classes etárias. Fonte de dados: Censo IBGE 2010. 

Figura 5.2.5 Número de matrículas e docentes em entidades de ensino da Região do 
Parque Nacional do Viruá, em 2009. Fonte de dados: Censo IBGE 2010. 
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A economia de Caracaraí e Rorainópolis, à semelhança dos demais municípios do 

Estado, têm como base o setor de Serviços, que em 2009 foi responsável por cerca de 

80% do valor adicionado bruto ao PIB municipal (Fig ura 5.2.6). Os setores de 

Agropecuária e Indústria alcançaram em Rorainópolis os valores mais altos: 11% e 9% 

respectivamente do valor adicionado bruto. 

Apesar da pequena receita gerada em relação ao terceiro setor, a produção 

agropecuária tem papel importante para a subsistência das populações rurais e 

abastecimento dos mercados urbanos da região. A pecuária é desenvolvida em 70 a 

75% dos estabelecimentos agropecuários de Caracaraí e Rorainópolis (Figura 5.2.7), e 

a cobertura por pastagens ocupa a maior parte da área plantada dos imóveis (Figura 

5.2.8). Em Rorainópolis há um maior investimento em  plantios anuais e culturas 

perenes, estas últimas presentes em 50% dos estabelecimentos recenseados neste 

Município. Os cultivos mais relevantes na Região sã o o milho, a mandioca, a banana e 

a laranja (Figura 5.2.9). 
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A pesca artesanal é uma atividade econômica de grande importância nos municípios 

de Caracaraí e Rorainópolis, onde estão situados os  principais pesqueiros do Estado 8. 

Como evidenciado em atividades participativas para a elaboração do Acordo de Pesca 

do Baixo rio Branco9 entre 2005 e 2007, a redução de áreas disponíveis para a pesca 

comercial representa um dos principais impactos das UC federais sobre o uso de 

recursos pelas comunidades locais. Por esta razão, na visão dos grupos sociais 

afetados, alternativas para a geração de renda, especialmente através de serviços, 

devem estar entre as prioridades de ação das UC. 
                                                             
8
 CINTRA, I.H.A e BEZERRA, S.N. 2002. Caracterização da Pesca Artesanal do Estado de Roraima. Relatório 

técnico. IBAMA. 
9
 Instrução Normativa IBAMA nº 180, de 9 de julho de 2008. 

Figura 5.2.6 Participação dos setores de Agropecuária, Indústria e Serviços no PIB municipal 
de Caracaraí e Rorainópolis, no período de 1999 a 2009. Fonte de dados: IBGE. 
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Figura 5.2.7 Frequência de dife
solos em estabelecimentos agro
Fonte de dados: IBGE, Censo Agro

 

Figura 5.2.8 Proporção da área 

uso dos solos em estabelecimen

Fonte de dados: IBGE, Censo Agrop
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Figura 5.2.10 Frequência de habitantes segundo classes de rendimento nos municípios de 
Caracaraí e Rorainópolis, em 2010. Fonte de dados: Censo IBGE 2010. 

Figura 5.2.11 Renda líquida anual gerada pelo Parque Nacional do Viruá 
para prestadores de serviço moradores da Região da UC, totalizando em  
um período de 7 anos mais de 1,5 milhão de reais. Fonte de dados: Banco 
de dados financeiros do PNV/ICMBio. 
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5. 3. Uso e ocupação da terra e problemas ambientais decorrentes 

Cacaracaraí e Rorainópolis têm cerca de 1/3 de sua área sob a forma de unidades de 

conservação federais e terras indígenas (Tabela 5.3.1). Estas formam uma faixa quase 

contínua de áreas protegidas circundando a porção s ul do Estado, região com 

características peculiares no que se refere ao acesso (exclusivamente fluvial ou 

aéreo), e demografia (comunidades ribeirinhas extrativistas). O Parque Nacional do 

Viruá é a unidade de conservação sob maior influênc ia da BR-174 e dos projetos de 

colonização instalados ao longo desta via (Figura 5 .3.1). Diversos tipos de pressão 

decorrem desta proximidade com núcleos populacionai s, dentre eles a caça, a 

extração ilegal de madeira, e o risco de propagação de incêndios florestais, sendo este 

uma das mais graves ameaças às unidades de conservação da Região (capítulo 9). 
�

�

�

TIPO DE USO 
CARACARAÍ RORAINÓPOLIS 

Área (HA) % Área (HA) % 

Projetos de Colonização/ 
Assentamento 

259.519 5,5 654.325 19,5 

Terras indígenas 766.131 16,2 658.543 19,6 

UC Federal - PI 948.811 20 0 0 

UC Federal - US 0 0 259.400 7,7 

Outros 2.766.635 58,4 1.787.130 53,2 

TOTAL 4.741.095 100 3.359.399 100 

�

�
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�
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�
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�

�

�
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�

�

�

�

�Figura 5.3.1 Ordenamento do uso dos 

solos na Região do Parque Nacional do 

Viruá. Fonte de dados: MMA, INCRA. 

Tabela 5.3.1 Porcentagem da área dos municípios de Caracaraí e 
Rorainópolis sob diferentes formas de uso. Fonte de dados: MMA, IBGE. 
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O uso do fogo para a instalação e manejo de pastage ns e lavouras é uma prática 

comum na região, que traz enormes riscos para os ecossistemas do Estado, como 

também para as culturas perenes, criações e benfeitorias das propriedades rurais (ver 

seção 4.2). Dentre os estabelecimentos agropecuários recenseados nestes municípios 

em 2006, apenas 4% em Caracaraí e 12% em Rorainópolis utilizavam métodos de 

preparo para o plantio como a aração e gradagem. O fortalecimento da extensão rural 

na região para a difusão de técnicas alternativas de manejo dos solos é condição 

fundamental para assegurar a conservação dos ecossistemas da região e maior 

segurança ao patrimônio dos produtores rurais, e pode ser alcançado através de 

parcerias entre ICMBio, associações de produtores rurais e instituições de ensino e 

pesquisa das áreas de Agronomia, especialmente a Embrapa-RR e IFRR-Campus Novo 

Paraíso. As informações sobre a aptidão agrícola e capacidade de uso dos solos do 

entorno do Parque, disponibilizadas neste Plano de Manejo (seção 6.5), contribuem 

ainda para o delineamento de sistemas de cultivo (consórcios) que sejam produtivos 

nas condições ambientais da região. 

O desmatamento para a exploração madeireira e ampliação de pastagens é uma 

ameaça iminente aos sistemas florestais da Região e entorno do PNV. Mudanças 

ocorridas no sistema fundiário de Roraima, com a transferência da dominialidade das 

terras da União para o Estado, têm causado uma corrida pela ocupação de terras 

“livres” (externas às áreas protegidas e projetos de colonização), cujo manejo será 

regulado pelo novo código florestal (Lei Federal Nº  12651/2012). A versão aprovada 

prevê a legalidade para o desmatamento de até 50% do imóvel rural em áreas 

florestais de Estados que detenham 65% de seu território sob a forma de unidades de 

conservação de domínio público regularizadas e terras indígenas homologadas 10, 

condição buscada por autoridades políticas de Rorai ma. Por esta razão, áreas 

consideradas prioritárias para a conservação da biodiversidade no entorno do Parque, 

por representarem hábitats relevantes para espécies e ecossistemas, ou por 

exercerem papel na conectividade da UC, devem ser identificadas na Zona de 

Amortecimento, e gerenciadas através de estratégias apropriadas. 

Atividades atualmente desenvolvidas na área de entorno que requerem normatização 

e monitoramento para a prevenção da contaminação de recursos hídricos do PNV 

incluem a destinação de resíduos sólidos pela Prefe itura de Caracaraí, realizada em 

depósito na BR-174, e a suinocultura, desenvolvida em estabelecimentos 

agropecuários na BR-174 e vicinais. 

Em relação ao uso e outorga de recursos hídricos no entorno, a aprovação em 2011 

do Inventário Hidrelétrico da bacia do rio Branco, que indica a possibilidade de 

                                                             
10

 Lei Federal Nº 12651/2012, Art. 12, § 5º. 
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implantação neste rio de uma usina hidrelétrica na altura das corredeiras do Bem-

Querer11, demonstra ser urgente a atuação do ICMBio junto à ANEEL e órgãos 

públicos de controle, para esclarecimentos acerca da vulnerabilidade da região a um 

empreendimento desta natureza (ver seção 4.2). A dinâmica hidrológica do Baixo rio 

Branco assemelha-se à do Pantanal Matogrossense, e sustenta ecossistemas únicos 

no mundo, dotados de um dos mais elevados níveis de  diversidade já registrados na 

Amazônia (ver seção 6). A Avaliação Ambiental Integrada produzida pela Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) ignora os impactos graves que seriam causados sobre os 

ecossistemas aquáticos e terrestres desta região, pela alteração nos níveis naturais de 

vazão do rio Branco. O diálogo com instâncias gover namentais de decisão será 

fundamental para a proteção deste patrimônio ambiental, de suma importância para 

o desenvolvimento econômico em bases sustentáveis de Roraima, e dos mais 

relevantes do país para a conservação da diversidade biológica global. 

5.4. Alternativas para o desenvolvimento sustentável 

As características naturais de ecossistemas dominantes na Região do PNV 

(Campinaranas) impõem restrições às atividades produtivas baseadas no uso e 

exploração dos solos. Os solos arenosos das Campina ranas não possuem aptidão 

agrícola para o suporte de lavouras, nem sequer de pastagens naturais. Estão sujeitos 

ao encharcamento periódico por elevação do lençol freático, sendo reconhecidos por 

sua vocação para a conservação da fauna e flora e dos recursos hídricos (seção 6.5). 

No Baixo rio Branco, os ecossistemas de Campinaranas em mosaico com Florestas 

aluviais são dotados de um dos maiores índices de b iodiversidade registrados na 

Amazônia, em ambientes altamente conservados e de grande beleza cênica. As 

potencialidades da fauna e flora da região para o e coturismo vêm sendo investigadas 

pelo Parque Nacional do Viruá desde 2006, e os resultados fazem da UC o local com 

maior potencial para o desenvolvimento e a geração de renda através do turismo no 

Estado (Luis Bramante12, comunicação pessoal). Estes e outros fatores fazem deste 

segmento uma alternativa real de desenvolvimento econômico sustentável para a 

Região. 

O turismo é uma atividade que vem crescendo de forma notável no Brasil e no 

mundo. A receita gerada pelo turista estrangeiro no país aumentou quase três vezes 

desde 2003, alcançando valores da ordem de 6,7 bilhões de dólares em 2011 (Figura 

5.4.1). Depois das praias brasileiras, os destinos de ecoturismo e de turismo de 

aventura são os mais procurados pelos viajantes de outros países13. 

                                                             
11 http://www.epe.gov.br/MeioAmbiente/Paginas/default.aspx?CategoriaID=101 
12 Consultor contratado pelo SEBRAE-RR para condução do “Projeto Makunaima do Desenvolvimento do 
Turismo em Roraima”, concluído em 2010. 
13 http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/ geral_interna/noticias/detalhe/20111013-1.html 
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A perspectiva de crescimento do ecoturismo no mundo (apontada pela Organização 

Mundial do Turismo em 2003), fez com que ações estratégicas fossem adotadas pelo 

Governo Federal para o fortalecimento do segmento nos diferentes destinos do país 

(ABETA e MTur 2011). Os efeitos destas ações são evidentes no valor de faturamento 

das empresas de ecoturismo, que de 2008 para 2009 experimentou um crescimento 

de 21%, chegando a 515,9 milhões de reais14, com mais de 5 milhões de turistas 

atendidos. 
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Experiências de países como Peru e Equador demonstram a enorme procura do 

público internacional pelo ecoturismo na Amazônia. A Reserva Biológica de 

Tambopata, situada a 500 Km de Cuzco (Peru), dotada de atrativos naturais 

semelhantes aos encontrados no PNV, sustenta cerca de 80 estabelecimentos 

hoteleiros em seu entorno, sendo 22 de padrão internacional (Figura 5.4.2). Dotado 

de condições de acesso mais fáceis que a Reserva de Tambopata, o PNV deverá atrair, 

além de turistas estrangeiros ou de alta renda, um grande público de ecoturistas 

brasileiros de classe média a alta. 

A participação de Boa Vista e Manaus no Programa Aventura Segura (Ministério do 

Turismo, SEBRAE, ABETA) proporciona aos operadores e condutores locais 

oportunidades de capacitação essenciais ao desenvolvimento do turismo no Parque e 

Região. A ampliação do capital social do Estado, at ravés da formação de profissionais 

de turismo e geografia em cursos de graduação/especialização oferecidos pela UERR e 

Instituto Federal, é outro fator que fortalece a perspectiva de crescimento do 

segmento, e contribui para que o ecoturismo, e toda a rede de serviços associada, se 

tornem vetor de desenvolvimento social e econômico em Roraima, tendo o PNV como 

um de seus principais pólos. 

                                                             
14

 http://www.dadosefatos.turismo.gov.br/dadosefatos/ geral_interna/noticias/detalhe/20110902-2.html 

Figura 5.4.1 Receita gerada pelos gastos de turistas estrangeiros no Brasil, 

no período de 2003 a 2011. Fonte: MTur, Banco Central do Brasil (BACEN). 
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No setor primário, a sustentabilidade das atividade s agropecuárias (desenvolvidas nas 

zonas de ecótones e de Florestas Ombrófilas), como também das atividades 

pesqueiras (nos rios de entorno), requer uma série de ações articuladas por parte das 

instituições que atuam na região, que permitam a introdução de métodos de 

monitoramento da produção, e de técnicas que amplie m/mantenham a produtividade 

dos sistemas, de forma compatível com a conservação dos ambientes e espécies. O 

estímulo ao associativismo assume importância prior itária neste processo, por facilitar 

a implementação de programas/projetos de longo prazo, passíveis de serem 

desenvolvidos com recursos governamentais (MMA/ARPA, MPA, MDA) ou de outras 

entidades. As ações a serem conduzidas pelo PNV e instituições parceiras visando à 

sustentabilidade dos sistemas produtivos existentes  na Região e entorno da UC 

devem ser objeto de discussão do Conselho Consultiv o e Câmara Temática 

correspondente, para o delineamento de Planos específicos. 

Figura 5.4.2 Instalações hoteleiras no entorno da R eserva de Tambopata (Peru) e outras unidades de 

conservação na Amazônia (Equador e Brasil). Estruturas facilitadoras e edificações integradas ao 

meio ambiente são construídas essencialmente com materiais de baixo custo (madeira e palha), 

abundantes na região.  
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5.5. Envolvimento dos grupos sociais com o PNV 

Uma das características mais marcantes do Parque Nacional do Viruá é o seu potencial 

para a integração socioambiental, em razão da proximidade de diversos núcleos 

populacionais, do acesso terrestre, das facilidades oferecidas para atividades de 

educação e pesquisa, e de seus objetivos para a recreação e o turismo na região. Os 

principais grupos sociais interessados na gestão e serviços do PNV estão distribuídos 

nas zonas rural e urbana de Caracaraí e Rorainópoli s, e são compostos por 

pescadores, produtores rurais (agricultores/pecuaristas), prestadores de serviços, 

estudantes, professores e operadores de turismo - os três últimos sediados/residentes 

também em Boa Vista e outros Estados. 

Nas comunidades mais próximas do Parque, a pesca artesanal representa a principal 

atividade dos moradores da Vila de Vista Alegre, da Comunidade do Baruana (Vicinal 

09) e de diversos residentes da sede municipal de Caracaraí. Atividades agrícolas e de 

pecuária predominam entre os moradores do Projeto de Colonização da BR-174 

(Vicinais 05, 01, 02 e 03 da Vila Petrolina), e dos Projetos de Assentamento Cujubim e 

Itã (Figura 5.5.1). Pescadores e produtores rurais representam os principais grupos de 

usuários de recursos naturais do entorno do PNV, e demandam Planos específicos 

voltados para o monitoramento, melhoria e sustentabilidade de suas atividades 

produtivas.  
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� Figura 5.5.1 Comunidades do entorno do Parque Nacional do Viruá  e 
seus principais modos de subsistência. 
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Ações para o ordenamento do uso de recursos pesqueiros e difusão de práticas 

sustentáveis entre pescadores da região são apoiadas pelo PNV desde 2005, através 

de parceria com o Núcleo de Recursos Pesqueiros do IBAMA-RR. Reuniões 

comunitárias e cursos de capacitação realizados na Sede do Parque possibilitaram o 

estabelecimento do Acordo de Pesca do Baixo rio Branco (IN IBAMA nº180/2008) e a 

qualificação de 120 pescadores (de Vista Alegre, Caracaraí, Rorainópolis e das vilas 

ribeirinhas do Baixo rio Branco) como guias de pesc a amadora (seção 11.4.3, Painel 

11.1). A normatização da pesca do tucunaré no Baixo  rio Branco é uma das ações mais 

urgentes a serem conduzidas junto à classe, em razão da enorme pressão que vem 

sendo exercida sobre a espécie no Estado desde a proibição da pesca no Amazonas, 

em 2007. Exemplares grandes e abundantes de tucunarés-açu são os atrativos mais 

importantes para o turismo de pesca esportiva, e um declínio acentuado já pôde ser 

constatado nos estoques regionais desde a prospecção realizada em 2009, por 

profissionais do Programa Nacional para o Desenvolv imento da Pesca Amadora 

(PNDPA/IBAMA) (Daniel Crepaldi, comunicação pessoal). 

�� #!� �'3��!���3�

Produtores rurais da Região contaram, em 2004 e 2005, com três edições do curso 

“Educação Ambiental para uma Agricultura Sustentável”, realizado em parceria pelo 

PNV, Núcleo de Educação Ambiental do IBAMA-RR e EMBRAPA-RR. O público alvo das 

duas primeiras edições foram lideranças comunitárias do município de Caracaraí. A 

terceira edição, realizada em 2005, foi orientada para moradores da Vila Petrolina do 

Norte, e teve seu conteúdo definido a partir de pesquisa de demanda, realizada por 

meio de questionários. A proposta do curso foi traz er aos comunitários 

conhecimentos sobre práticas na agricultura e pecuária capazes de contribuir para 

uma produção duradoura, e de menor impacto sobre o meio ambiente. Os temas 

abordados incluíram manejo de pastagens sem fogo, fruticultura, sistemas 

agroflorestais, controle biológico de pragas, produção de adubo orgânico e outros 

(seção 11.4.3, Painel 11.1). Uma das demandas atuais dos agricultores da região é o 

suporte ao associativismo, com a finalidade de viab ilizar a organização e melhor 

aproveitamento da produção em pequena escala (especialmente de frutas), que 

predomina nos imóveis rurais da região. Em 2011, com o apoio do PNV, foi 

reestruturada a Cooperativa de Médios Agricultores e Agricultura Familiar de 

Caracaraí (CAPAC), da qual fazem parte integrantes de 09 associações comunitárias 

dos municípios de Caracaraí e Rorainópolis. 

�3�!#���'3�'��� )'33 �'3�

O Parque Nacional do Viruá é intensamente utilizado  por estudantes e professores da 

região e de outros Estados para a realização de visitas guiadas, aulas práticas, cursos 

de campo de pós-graduação, levantamento de dados para monografias, dissertações 
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e teses. Cerca de 1100 alunos já fizeram uso das trilhas e estruturas da Sede da UC em 

processos de formação e aprendizado, a maior parte do Município de Caracaraí (seção 

11.4.3). Durante as visitas, crianças e jovens da região assistem palestras sobre a 

biodiversidade e paisagens do PNV, ações de manejo e seus resultados, e fazem 

caminhadas guiadas em trilhas, tendo contato com a fauna, flora e a estrutura de 

pesquisa instalada na floresta. O efeito é marcante , e desperta nas crianças a 

compreensão do papel social do Parque e o desejo de  que este cumpra sua função 

como espaço de lazer, aprendizado e de desenvolvimento para o Município (Figura 

5.5.2). 
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O estímulo à formação cultural das crianças e jovens de Caracaraí é visto como algo de 

grande relevância para o fortalecimento da identidade, cidadania e das manifestações 

artísticas da região. Caracaraí conta com duas agremiações culturais que realizam o 

Festival Folclórico Cobra-Mariana e Gavião-Caracará, em outubro/novembro, com 

recursos estaduais/municipais; com uma Fanfarra Escolar formada por alunos da 

Escola Estadual João Rogélio, premiada em 2009 com o primeiro lugar no Festival 

Estadual de Fanfarras Escolares; e com projetos recentemente aprovados para a 

instalação de um Ponto de Cultura e formação de uma Banda Musical de sopro e 

percussão. Através da parceria com a Associação Cultural Locômbia Teatro de 

Andanças, o PNV teve papel decisivo para a aprovação do “Ponto de Cultura 

Figura 5.5.2 Apresentação da turma do 1° ano da Escola Estadual Castelo Branco, sobre o 

papel do Parque Nacional do Viruá em Caracaraí. Texto do cartaz: (1) Esperamos que não 

seja somente um ambiente de lazer, mas que possa trazer aprendizado para cada um que 

visitá-lo, (2) E que seja um passo muito importante  para o desenvolvimento do nosso 

Estado, (3) Que muitas pessoas possam usar como exemplo de preservação ambiental. 
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Comunidade Encena”, o primeiro de Caracaraí, em edital lançado pelo Ministério da 

Cultura para municípios do território sul de Roraim a (seção 11.4.3).  

��'3��# �'3�#'�3'�<�/ 3�

Desde 2002, o PNV disponibiliza anualmente aos mora dores das comunidades do 

entorno e da sede municipal de Caracaraí vagas para composição de sua Brigada de 

Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, formada inicialmente por um efetivo de 

14 brigadistas, posteriormente ampliado para 21 (2006, 2007) e 28 integrantes (2009, 

2010, 2011, 2012). Através do contato com as atividades de rotina da UC, após a 

conclusão do contrato, muitos passam a atuar como prestadores de serviços em apoio 

à pesquisa, educação e proteção. A habilidade dos c omunitários da região no suporte 

logístico (transporte fluvial, montagem de acampamentos, guiamento) e no 

levantamento de dados de pesquisas é notável, e contribui de forma significativa para 

o sucesso das atividades desenvolvidas no PNV (Figu ra 5.5.3). A efetivação de um 

maior número de comunitários em contratos permanentes (via terceirização), como 

Guarda-Parques/ Monitores Ambientais, é uma das maiores demandas do Parque, 

cujo atendimento deverá ser buscado no processo de estruturação da UC para a 

visitação. 


2'��# �'3�#'��!��3� �

Os operadores de turismo de Roraima reconhecem no Parque Nacional do Viruá um 

espaço com enorme potencial para a visitação e turismo. Visitas de reconhecimento e 

experimentação foram iniciadas em 2010, como parte das ações do Programa 

Aventura Segura (MTur,SEBRAE) no Estado, em evento/excursão de lançamento da 

Rota 174. Atuando como importantes parceiros, os operadores têm contribuído com o 

diagnóstico e planejamento do uso de recursos como o tucunaré (no entorno da UC) e 

a avifauna (birdwatching), através da disponibilização de equipamentos e 

agendamento de visitas experimentais. 

� �3'"= �� �3!"��< �

O Conselho Consultivo do PNV foi criado em 19 de no vembro de 2012, pela Portaria 

ICMBio Nº 130/2012. Orientada pela IN ICMBio Nº 11/2010, sua formação buscou 

assegurar a ampla representatividade dos grupos sociais e instituições interessadas na 

gestão e serviços da UC. Com base em um mapeamento de grupos/entidades 

potencialmente interessadas, uma estrutura composta por 26 assentos titulares e 26 

suplentes foi definida (Anexo 11.4), com a particip ação de representantes de 46 

instituições e organização sociais, em reuniões setoriais e oficinas de abrangência 

municipal e estadual (Painel 11.1). A formação de Câmaras Temáticas, com a 

participação de organizações/instituições que não p ossuam assento no Conselho e 

profissionais especialistas, está prevista para a ampliação do fórum de discussão no 

tratamento de questões de maior complexidade técnica, jurídica ou de interesse de 

setores específicos. 
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Figura 5.5.3 Comunitários da região do Parque Nacional do Viruá, com potencial para prover o suporte 

operacional de atividades de visitação, educação e pesquisa na UC, na qualidade de monitores contratad os. 

Em sentido horário, iniciando no alto à esquerda: E lisandro Oliveira em atividade de recepção de jornalistas 

organizada pelo SEBRAE-RR, para divulgação nacional  da Rota 174; João Nazaré conduzindo grupo de 

visitantes estrangeiros do VI Congresso Internacional de Herpetologia em trilha; Francisco Estevam orientando 

pesquisadores para início de atividade embarcada; Chefe do PNV transmitindo orientações aos condutores em 

atividade de visitação; Valmiranda Souza conduzindo  o botânico Michael Hopkins para coleta de plantas 

aquáticas; Adalberto Cunha, auxiliando grupo de alu nos do 2º Curso de Identificação Botânica, na trave ssia de 

igarapé da Estrada Perdida. 
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Paisagem hidrológica 

O Parque Nacional do Viruá está situado na borda no rte do Pantanal Setentrional, um 
amplo sistema palustre em domínio de areias que abrange cerca de 8.600.000 
hectares nos Estados de Roraima e do Amazonas (Figura 6.1.1). As semelhanças deste 
sistema são inúmeras com o setor oeste do Pantanal Matogrossense, onde 
predominam vastos leques aluviais arenosos e condiç ões mais úmidas, de inundação 
periódica. A dinâmica hidrológica nesta bacia, à se melhança da dinâmica pantaneira, 
desenvolve-se em relevo muito plano e baixo, com predomínio de cotas entre 40 e 55 
m (Rossetti et al. 2012), apesar de geograficamente tão distante do mar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boa parte do PN Viruá é condicionada pela moldura h idrológica de três importantes 
rios (Quadro 6.1.1), cada um com características tão diferentes que merecem 
menção: o rio Branco, no limite Oeste, é tronco maior e caudal de todas as águas que 
drenam o extremo norte de Roraima. Nível de base regional, escoa em imenso 
assoalho sobrelevado, construído por suas argilas e  siltes, pressionando e 
constrangendo as águas vazantes de seus furos e paranás para dentro dos areais que 
atravessa. Impõe um regime opressor de águas barrentas, quentes, mais densas, mais 
ricas quimicamente, que barram o fluxo das águas pobres e escuras que drenam os 
espessos areais das duas margens - os patamares arenosos1 do Iruá e do Água Boa do 
Univini. O rio Branco condiciona a intensidade e a duração dos pulsos de inundação de 
grande parte do Pantanal Setentrional, incluindo as  áreas úmidas do PN Viruá. 
���������������������������������������� ��������
1 Patamares arenosos: superfícies planas constituídas de material arenoso que interrompe a continuidade 
dos declives; podem ser motivados por retomada de erosão, sendo neste caso considerados como terraços, 
ou ainda, devidos à estrutura geológica (Guerra 1975). No Viruá, correspondem a extensas áreas onde 
areias foram acumuladas por processos fluviais, eól icos ou pelo intemperismo in situ. 

Figura 6.1.1 A) Bacia do Pantanal Matogrossense com a indicação das feições de sete megaleques, 
dentre os quais o megaleque do Taquari, um dos mais  extensos do mundo. Adaptado de Assine 2005 e Zani 

et al. 2009. B) Bacia do Pantanal Setentrional com a localizaçã o de megaleques indicados na bacia. O 
círculo em vermelho corresponde ao megaleque Viruá. Ambos os mapas estão na mesma escala. 

A B 
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Na borda Leste corre o rio Baruana, com grande desnível de vazões, escuro, 
pedregoso, de leito rochoso, às vezes corrediço e lamoso, com carga de material 
sedimentar variável nas estações, menor em suas cabeceiras que no Alto rio Branco. 
Corre ora mais profundo e encaixado, quando forma t rechos retos, com várzeas altas 
e mais secas, ora raso e espraiado, com igapós mais afastados e amplos. Constitui 
drenagem muito antiga, encaixada em planície madura, rasgada por falhas de 
direções NE/SW onde há trechos retilíneos. Serras baixas despontam de suas margens 
setentrionais e cabeceiras, verdadeiros maciços residuais arrasados pela erosão 
Quaternária, com seus solos rasos, ricos de concreções lateríticas, onde a água pouco 
infiltra. As grandes cheias do Baruana são testemunho eloqüente da pouca retenção 
hídrica de suas cabeceiras: solos rasos ou pouco pe rmeáveis, pobres, alguns mais 
profundos, mas com chuvas demais em período muito c urto, engendrando cheias de 
porte. Um rio em desacordo com os climas úmidos atuais. Uma paisagem 
francamente anacrônica de solos rasos e concrecionários, testemunhos de um 
passado sub-recente de climas bem mais secos. O Baruana representa outra válvula 
de pressão hídrica lateral sobre os areais do PNV, menor em calibre que o rio Branco, 
mas capaz de grandes pulsos, de grandes cheias. Seus sedimentos são pobres e 
maduros, mas quimicamente mais férteis que os areais da parte interna, pois 
carregam argilas e siltes, além de cascalhos e pedras, ainda pouco alterados. 
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Mosaico de imagens de radar SRTM (Shuttle Radar Topographic Mission - NASA), evidenciando 
o limite norte da depressão do baixo rio Branco/rio  Negro, onde está instalado o Pantanal 
Setentrional. 
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Na borda Sul, o terceiro rio a emoldurar, o Anauá, corta transversalmente o Parque, 
mostrando suas paredes sedimentares expostas nas barrancas, como um verdadeiro 
corte a pique das planíceis fluviais do rio Branco e Baruana, que atravessa em seção 
transversal. Rio piscoso, veloz e corredeiro em suas cabeceiras, aurífero em muitos 
lugares, mas retardado em sua foz pela parede de sedimentos argilosos do rio Branco, 
comandando carga de siltes e argilas bem maior. Águas menores represadas pelas 
águas maiores. 

Enfim, emoldurado e constrangido pelos três gigantes fluviais, corre o Iruá, ao longo 
do eixo norte-sul do Parque, cuja toponímia mal ver sada ou escrita, deu origem ao 
nome Viruá. É um rio excepcional, oculto pelos baix ios inundáveis, de águas escuras, 
cercado de matas de igapós, labirínticas, quase inacessíveis. Em muitos trechos, segue 
orientado por falhas em direções que acompanham as zonas de falhas e de 
cisalhamento de Itã, indicando que seu assoalho rep ousa sobre o embasamento, 
muito tectonizado. Em curso perfeitamente paralelo ao do rio Branco, seu leito foi 
escavado e herdado de períodos secos do Pleistoceno, com nível de mar mais baixo, 
em condições ambientais muito diferentes das atuais . Apresenta-se assim, ora fundo 
e adaptado à estrutura, nos estirões, quando se alonga em reta, ora raso, como nos 
vários trechos confusos de igapós, onde se perde o tronco do rio, e este corre sobre 
suas próprias areias de colmatagem2. Caracteriza-se por uma fraca carga sedimentar, 

���������������������������������������� ��������
2
 Colmatagem: trabalho de entulhamento ou de enchimento sedimentar realizado por agentes naturais, em 

zonas deprimidas (Guerra 1975). 

Rio Iruá, principal curso fluvial do Parque Nacional do Viruá (no alto, à esquerda), e demais rios que condicionam 
a dinâmica hidrológica do PNV (no sentido anti-horá rio): rio Branco, rio Baruana e rio Anauá. 
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pela quase ausência de argilas, e recebe transfusões de águas que vazam lateralmente 
pelo subsolo saturado e pressionado pelas planícies  confinantes dos rios Branco e 
Baruana. 
�
A dinâmica sazonal de inundação do PN Viruá garante  a existência de amplo espaço 

alagável, onde o lençol freático passa a comandar a evolução da paisagem, à mercê 

das flutuações do clima e das cheias dos rios (Figu ra 6.1.2). Em terrenos tão baixos e 

planos, a micro-topografia é a principal variável que determina a presença ou 

ausência de água na superfície. Os solos também contribuem para o encharcamento 

pela presença, em maior ou menor profundidade, de uma camada impermeável, 

coesa, cimentada por matéria orgânica coloidal e compostos de ferro e alumínio: o 

chamado horizonte Espódico. O Parque está situado e m um extenso domínio de 

Espodossolos. Neles, a água infiltrante, ao encontr ar tal barreira física, passa a correr 

lateralmente, através de pipes ou camadas laminares que drenam em subsuperfície, 

até exudar lentamente ao nível de base local. O processo de drenagem é, assim, 

muito lento, retardado por razão dos baixos gradientes, baixas altitudes e por 

barramentos impostos pelas soleiras rochosas ou out ras estruturas geológicas, ocultas 

pelo espesso manto arenizado. Trata-se de uma paisagem erosiva residual, madura, 

onde os efeitos de mudanças climáticas globais e re gionais mudaram, e ainda mudam, 

o curso da evolução geoecológica, ora alterando os níveis de base local pelo 

rebaixamento do nível do mar, quando climas severamente secos prevalecem, ora 

atingindo as condições atuais de aumento do nível d o mar e das chuvas, ocasionando 

ampliação dos espaços pantanosos. 
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Figura 6.1.2 Áreas úmidas em ambientes não-florestais do Parque Nacional do Viruá.  
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Aspectos morfométricos 

O PN Viruá está inserido na bacia do rio Branco, e tem sua rede fluvial sob a influência 

de três sub-bacias estaduais: rio Branco II, rio Anauá e rio Baruana (Quadro 6.1.2). A 

delimitação de sub-bacias de drenagem no PNV é dificultada pelo baixíssimo desnível 

predominante na área (de apenas 10 metros), com elevada conectividade entre 

canais, e pela natureza dos processos geomorfológicos envolvidos na formação deste 

sistema (canais divergentes em leque). Os limites de sub-bacias são evidentes nos 

terrenos elevados das cabeceiras do rio Iruá e igarapé Ano Bom, em setor externo ao 

PNV (Anexo 6.1.1). A localização das nascentes destes dois importantes rios fora dos 

limites da UC (Zona de Amortecimento e área de ampliação) faz do estabelecimento 

de normas de ocupação e uso do solo nesta região e seu monitoramento condição 

fundamental para a conservação dos sistemas aquáticos do Parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SUB-BACIA 
ÁREA DE CAPTAÇÃO (HA) 

PNV TOTAL 

Anauá 161.785 1.304.271 

Branco II 54.781 691.392 

Baruana 0 535.075 

Itã 0 176.472 

Bacia hidrográfica do rio Branco, cuja área abrange 
18.030.656 hectares do Estado de Roraima, e 
define grande parte dos limites estaduais. Ao lado,  
Sub-bacias que têm influência direta sobre a 
drenagem do PNV. Fonte de dados: FEMARH. 
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O PN Viruá possui uma rede de drenagem complexa, formada predominantemente 

por canais e lagos temporários, que permanecem ativos apenas durante parte do ano. 

Até recentemente muito pouco entendida e com grandes lacunas de mapeamento, a 

rede hidrográfica do PNV teve sua caracterização largamente ampliada a partir de 

2010, em pesquisa coordenada pela geóloga Dilce Rossetti (INPE) tendo como objeto 

o megaleque Viruá. A análise do hidroperíodo dos co rpos d’água do megaleque, 

conduzida através do uso de extensa série temporal de imagens Landsat, permitiu a 

identificação de inúmeros canais e lagos associados  a esta feição geológica3. Na 

porção sul do megaleque estão localizados canais di stributários que permanecem 

ativos por períodos mais longos (formados mais rece ntemente no processo de 

constituição do leque), responsáveis atualmente pelo transporte dos maiores volumes 

de água no sistema (Figura 6.1.3). Nos setores central e norte situam-se canais mais 

antigos (paleocanais), ativos por períodos mais cur tos. 

 

O megaleque compõe grande parte da atual área de captação do rio Iruá, do igarapé 

Irauê e outros tributários do rio Anauá, e se caracteriza por uma baixa capacidade de 

armazenamento de água (Figura 6.1.4, Anexo 6.1.1). No auge da seca (fev-mar), a 

escassez de água neste sistema é acentuada e até mesmo o rio Iruá, principal curso 

fluvial do Parque, pode ter seu fluxo interrompido.  Os corpos d’água perenes no 

sistema de drenagem do PNV são representados pelos trechos mais profundos 

(estirões) do rio Iruá e outros igarapés; por lagos marginais dos rios Branco e Anauá e 

alguns lagos na feição do megaleque, que têm papel relevante como refúgio de fauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���������������������������������������� ��������
3
 ZANI, H. & ROSSETTI, D.F. 2012. Multitemporal Land sat data applied for deciphering a megafan in 

northern Amazonia. International Journal of Remote Sensing, 33(19): 6060-6075. 

Figura 6.1.3: Canais e lobos deposicionais mapeados no megaleque Viruá. 
Adaptada de Zani & Rossetti 2012. 

Condição do canal 
Permanente 

Temporário 

Paleocanal 

Limite megaleque Direção fluxo 

Lobo 3 
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Regime hidrológico 

O regime sazonal de inundação do Parque Nacional do  Viruá é comandado pelo 

regime hidrológico do rio Branco, havendo uma relação direta entre a superfície 

inundada dos canais fluviais do Parque e a variação  do nível deste rio4,3. A primeira 

caracterização do regime hidrológico da região do PN Viruá foi proporcionada por 

Ralph Trancoso (INPA) em 2006, com base em dados de vazão do rio Branco e dos 

níveis de precipitação nesta bacia5. Uma análise da variação sazonal média do nível do  

rio Branco ao longo de 38 anos, a partir da série histórica da estação fluviométrica de 

Caracaraí (14710000), demonstra que a ascensão correspondente ao período de cheia 

���������������������������������������� ��������
4 ZANI, H., ROSSETTI, D.F. e ANDRADES-FILHO, C.O. 2011. Análise temporal de imagens Landsat aplicada à 
extração de canais do megaleque Viruá, Estado de Roraima. Anais do XV Simpósio Brasileiro de 
Sensoriamento Remoto. Curitiba. 
5
 TRANCOSO, R. 2006. Caracterização Hidrológica da região do Parque Nacional do Viruá - RR: 

Embasamento para mudança nos limites do Parque. Relatório técnico. INPA / IBAMA. 15p. 

Figura 6.1.4: Rede hidrográfica do Parque Nacional do Viruá. 
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tem início no mês de abril, atingindo o pico no mês  de julho. O fim da recessão de 

cheia ocorre por volta de outubro, período em que se inicia a vazante, que tem seu 

auge em março (Figura 6.1.5). A vazão média de pico é de aproximadamente 7000 ± 

2000 m3/s. 
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A curva de permanência da vazão obtida no estudo indica que em 50% do tempo a 

vazão do rio Branco é inferior a 2000 m3/s e durante 70% do tempo é inferior 4000 

m3/s. A permanência da vazão de pico (Q ≥ 5000 m3/s) nestes 38 anos foi de 

aproximadamente 20% do tempo total, o que significa  que durante aproximadamente 

20% do ano, entre os meses de junho e agosto, os cursos fluviais e corpos d’água do 

PN Viruá atingem a cota máxima do nível da água, ocasionando a inundação de 

grandes áreas. 

A variabilidade sazonal na vazão do rio Branco é ba stante semelhante à variabilidade 

observada na precipitação sobre a bacia, a principal diferença é a antecipação em um 

mês no nível das chuvas ao longo de toda a série. I sto é, o início do período chuvoso 

ocorre em março, enquanto a ascensão da vazão só se inicia em abril. O pico da 

precipitação (ou mês mais chuvoso) ocorre de maio a junho enquanto a vazão de pico 

se dá entre os meses de junho e julho. O mesmo é válido para o período de 

decréscimo na vazão e precipitação. Estas diferenças são explicadas pelo tempo de 

concentração da bacia hidrográfica, que pode ser entendido como o tempo 

despendido por uma gota de chuva que cai no ponto m ais distante da bacia até 

chegar ao seu exutório. Estas diferenças de tempo entre a precipitação e a resposta 

hidrológica em termos de aumento de vazão são comumente observadas em grandes 

bacias. 

 

Figura 6.1.5: Variação sazonal média (à esquerda) e curva de permanência da vazão do rio Branco para o 
período de 1967 a 2005, elaboradas com base nos dados da estação Caracaraí (14710000), 
disponibilizados no Sistema de Informações Hidrológ icas – HIDROWEB da Agência Nacional de Águas 
(ANA). Adaptada de Trancoso 2006. 
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Principais cursos fluviais do Parque Nacional do Vi ruá. 
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O Parque Nacional do Viruá estende-se por uma zona climática transicional na 
Amazônia, caracterizada na atualidade por uma acentuada gradação nos índices de 
precipitação, e por variações interanuais no comportamento das chuvas, decorrentes 
de anomalias climáticas de efeitos continental ou g lobal. O clima na região é 
complexo, e tem impacto sobre aspectos centrais da gestão, dentre eles a dimensão 
anual do risco de fogo, o acesso a diferentes setores do Parque e mudanças no uso de 
hábitats pela fauna. Conhecimentos sobre o tema são  essenciais para a previsão das 
condições de campo esperadas para as estações seca e úmida anuais, e o correto 
planejamento de ações de proteção, pesquisa e visitação no PNV. 

Clima regional 

Diferenças na distribuição das chuvas estabelecem em Roraima um gradiente de 
pluviosidade no sentido SW-NE, com extremos que vão de 2300 a 1100 milímetros 
anuais (Figura 6.2.1). Com base neste gradiente, três divisões climáticas são 
reconhecidas no Estado, segundo a classificação de Köppen1, duas destas bastante 
distintas entre si no que se refere à quantidade e sazonalidade das chuvas (Af e Aw), e 
uma terceira com características intermediárias (Am), onde está situado o PN Viruá2. 
Para se compreender as características do clima desta região transicional, é 
necessário um conhecimento abrangente dos tipos climáticos de Roraima. 

O tipo climático Af (constantemente úmido) predomin a no extremo sul do Estado, 
abaixo da linha do Equador, com índices pluviométri cos médios de 2000 a 2300 
mm/ano. Assemelha-se ao tipo Am nos valores médios anuais de precipitação e 
compartilha com Am e Aw a pequena variação anual nos valores de temperatura, com 
média anual de 26ºC e amplitude térmica mensal máxima de 5ºC2,3. Esta região é 
influenciada principalmente pela massa de ar Equato rial continental (mEc), uma 
corrente de circulação que provoca chuvas abundantes ao longo de quase todo o ano 
devido à forte umidade e freqüente condensação na região, com diminuição dos 
índices de precipitação entre agosto e outubro2. O tipo climático Aw (verão úmido e 
inverno seco) predomina no nordeste de Roraima. Apresenta índices de precipitação 
que variam de 1700 a 1100 mm/ano, e um período seco bem definido de cerca de 
quatro meses ao ano (dezembro a março), coincidente com o inverno do hemisfério 
norte (boreal). Esta sazonalidade na distribuição d as chuvas é compartilhada com o 
tipo climático Am, que apresenta uma estação seca neste mesmo período. 
Regionalmente, esta fase seca é conhecida como “verão”, devido à forte redução nos 
índices pluviométricos (< 30 mm/mês em Aw) e pela alta incidência de raios solares 
(160-200 horas de insolação/mês), em contraste com o período de pico das chuvas 
���������������������������������������� ��������
1
 A classificação de Köppen baseia-se nos valores médios das temperaturas do ar e das precipitações 

pluviométricas, sendo o sistema de classificação cl imática mais amplamente utilizado em estudos 
ambientais no Brasil (Brasil 1975, Barbosa 1997). 
2 BARBOSA, R.I. 1997. Distribuição das chuvas em Roraima. IN: Homem, Ambiente e Ecologia no Estado de 
Roraima. Barbosa, R.I., Ferreira E.J.G. e Castellón E.G. (Eds). INPA. pp. 325-335. 
3 BRASIL, 1975. Ministério das Minas e Energia. Projeto RADAMBRASIL - Levantamento dos Recursos 
Naturais. Folha NA. 20 Boa Vista e parte das Folhas  NA -21 Tumucumaque, NB - 20 Roraima e NB - 21, Rio 
de Janeiro, v.8, 428 p. 
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(95-165 horas de insolação/mês), localmente denominado “inverno”. O tipo climático 
Am, intermediário entre Aw e Af, caracteriza-se por uma estação seca definida, mas 
não tão rigorosa como em Aw e por níveis de precipitação que variam de 1700 a 2000 
mm/ano. Esta região recebe influência moderada da massa de ar Equatorial 
continental (mEc) e da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), os principais agentes 
atmosféricos promotores das chuvas na região Amazônica4,2. Anomalias climáticas 
continentais, como deslocamentos da ZCIT, e globais  (El Niño e La Niña) têm forte 
influência sobre os níveis anuais e mensais de prec ipitação nesta região e em todo o 
Estado, sendo responsáveis por variações interanuais acentuadas. 

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 

���������������������������������������� ��������
4
 NIMER, E. 1989. Climatologia do Brasil. Rio de Jan eiro, IBGE – Departamento de Recursos Naturais e 

Estudos Ambientais. 422p. 

Figura 6.2.1 Distribuição das chuvas em Roraima: A) Isoietas, B) Dias com chuva por ano, 
C) Meses mais chuvosos, D) Divisões climáticas, segundo a classificação de Köppen. 
Retirada de Ferreira et al. 2007. Dados originais de Barbosa 1997. 
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Regime de chuvas 

Séries históricas de três estações pluviométricas gerenciadas pela Agência Nacional de 

Águas (ANA) permitem a caracterização e monitoramento do regime pluviométrico na 

região do PNV (Figura 6.2.2). As estações Agropecuária Boa Vista e Fazenda Paraná 

são consideradas como referência para os níveis de precipitação na UC em razão da 

forma das isoietas no Estado (ver Figura 6.2.1 A). Com séries históricas de mais de 20 

anos (1979-2004), os níveis de precipitação média anual registrados nestas estações 

estão entre 2000 a 2100 mm/ano. Os meses mais chuvosos são maio, junho e julho, 

que concentram em média 51% do total de chuvas precipitadas ao ano. Nos meses 

mais secos (dezembro, janeiro e fevereiro), a quantidade de chuvas é sensivelmente 

reduzida, correspondendo, em média, a 8% do total anual (Figura 6.2.3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.2.2 Estações gerenciadas pela Agência Nacional de Águas de interesse 

para o monitoramento dos níveis pluviométricos do P arque Nacional do Viruá. 

Estações pluviométricas (sentido S-N): 8160001 - Fazenda Paraná (01°07’35”,      

-60°23’58”), 8160003 - Agropecuária Boa Vista (01°27’39”,-60°46’30”), 8161001 - 

Caracaraí (01°49’17”,-61°07’25”). Fonte de dados: HIDROWEB/ANA. 
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Dados da estação Caracaraí (situada na sede do Município) demonstram uma redução 

no nível médio de precipitação anual de cerca de 300 mm nesta latitude em relação às 

estações tomadas como referência para o PNV (situadas nas localidades de Itã e 

Rorainópolis). Esta transição tão próxima do limite  norte do Parque pode ter efeito 

sobre os níveis de precipitação observados nesta porção da UC. O refinamento dos 

registros de precipitação nos diferentes setores do Parque, como também a coleta de 

dados meteorológicos adicionais (insolação, vento, umidade relativa do ar etc.), têm 

especial relevância para o suporte de estudos ecológicos (dinâmica florestal, 

fenologia) e geoambientais (hidrologia, pedologia) de longo prazo em andamento no 

PNV. Pontos estratégicos para a instalação de Plataformas de Coleta de Dados (PCD) 

incluem a Sede (setor central), a Base Iruá (setor sul) e a Base Aliança (setor norte). 
 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Os fenômenos climáticos El Niño e La Niña têm influência acentuada sobre os índices 
de precipitação em Roraima, com implicações diretas sobre os riscos de incêndios no 
PNV e a amplitude das cheias anuais (Figura 6.2.4).  Em anos de El Niño, observa-se a 
ocorrência de chuvas tardias, com deslocamento do pico de precipitação de junho 
para o mês de julho (Figura 6.2.5). Os níveis de pr ecipitação na região caem para 

valores muito abaixo da média nos meses naturalmente secos (D, J, F e M), podendo 
sofrer drástica redução tanto nos meses que antecedem a seca (S, O e N), quanto nos 
seguintes (A e M), ampliando sensivelmente a duração do período de estiagem e 
intensificando seus efeitos. Os riscos de incêndios  florestais tornam-se elevados em 
razão da baixa umidade relativa do ar e outros fatores, como o combustível natural 

Figura 6.2.3 Índices médios mensais de precipitação 
obtidos a partir das séries históricas consistidas de 
estações pluviométricas gerenciadas pela ANA na 
região do PN Viruá: 8160001 - Fazenda Paraná (1979-
2005), 8160003 - Agropecuária Boa Vista (1985-2004) 
e 8161001 - Caracaraí (1975-2005). As curvas 
tracejadas indicam os valores máximo e mínimo 
registrados para um dado mês, nas séries históricas 
consideradas. O índice médio anual de precipitação 
em cada estação é apresentado acima do gráfico 
correspondente. Fonte de dados: HIDROWEB/ANA. 
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depositado sobre o solo florestal, as altas temperaturas, e as queimadas realizadas 
anualmente (agricultura de corte/queima)5. O déficit hídrico reduz drasticamente o 
nível da água de rios, lagos e igarapés, levando a conseqüências danosas para a fauna. 

Em anos de La Niña, os efeitos sobre a pluviosidade na região são opo stos. As chuvas 
ocorrem em níveis acima do esperado no período de maior precipitação (M, J, J), 
como também na estação seca, especialmente em dezembro e janeiro. Os índices de 
precipitação elevados no mês de novembro em decorrência de La Niña são 
responsáveis pela intensificação do evento regionalmente conhecido como “Boiaçu”, 
que é a elevação súbita (repiquete) do rio Branco normalmente observada no mês de 
dezembro (Estevam Souza, comunicação pessoal). Ambos os fenômenos têm elevado 
impacto sobre as condições de campo no PN Viruá, e precisam ser considerados no 
planejamento de atividades de proteção, pesquisa e uso público. Informações 
relativas à configuração de El Niño e La Niña e seu grau de intensidade são 
disponibilizadas e continuamente atualizadas pelo C PTEC/INPE (Quadro 6.2.1). 
�
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5 BARBOSA, R.I.; FEARNSIDE, P.M. 1999. Incêndios na Amazônia brasileira: estimativa da emissão de gases 
do efeito estufa pela queima de diferentes ecossistemas de Roraima na passagem do Evento El Niño 
(1997/98). Acta Amazonica 29 (4): 513-534. 
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Figura 6.2.4 Índices de precipitação anual registrados nas estações Caracaraí e Fazenda 
Paraná, gerenciadas pela Agência Nacional de Águas. Os valores mínimos e máximos de 
precipitação coincidem com eventos de El Niño e La Ninã respectivamente. Os efeitos mais 
intensos de El Ninõ já registrados sobre a pluviometria na região foram observados em 
1982/1983, 1991/1992, 1997/1998 e 2002/2003, com sérias implicações sobre a ocorrência 
de focos de incêndios no entorno e interior do PN Viruá. Fonte de dados: HIDROWEB/ANA.  
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Figura 6.2.5 À esquerda: Índices médios mensais de precipitação registrados em biênios de El Niño na 

estação pluviométrica Caracaraí (1982/1983, 1987/1988, 1991/1992, 1997/1998) e na estação 

pluviométrica Fazenda Paraná (1987/1988, 1991/1992, 1997/1998). À direita: Índices médios mensais 

de precipitação registrados em biênios de La Niña (1984/1985, 1995/1996, 1999/2000) na estação 

Caracaraí e na estação Fazenda Paraná. Linhas cinzas indicam as médias mensais calculadas com base 

nas séries históricas consistidas disponíveis para a estação Caracaraí (1975 a 2005) e estação Fazenda 

Paraná (1979 a 2005). Fonte de dados: HIDROWEB/ANA. 

���&�'�� (	�&�'	����	�����	�	$	�	%�

���	�����	����	�	���

���&�'��)�*����&�'�+,�$��	����-*��+��&,-.�/�*��0��1�������������	����
	����0��	+�$�	��� 	���$�	��� 	� 	����	�2��� ���� �	��2��� ����	��� �	�
������	�*�	� �	� �*���0%$��� ��� �	�� �� ���� 3������ 	�%����� �	� ������� ���
�	$%0�$���4*	����	�5�������	�$���	����*	�	������	$�0�$��,����5���67����8�
�*������	��,�	4*�$�������	����	������$�	���������0�	4*�$�����������
3������	����	��	�$��$*�	�����	�	����0��	5���������	�����*�	��	������
�	��2��� ��� ��	�������� ��� *���	��� �� �	� ������9*����� �	�� $:*3	�� ���
��	���	�� ���	�� �*�	��	�� 0	3���$��� $�����2��� ��� ����	���� ��9��� 	�
��	�1��	5� ;����/��	� �� ������ �	� �*������	� �5� ��� 	��*��� �3������ �	���
��������5���9�����&����������� �	������
�

<*	��������"����1��������&�'��

6 Fonte de informações: http://enos.cptec.inpe.br. Acesso realizado em julho/2011. 
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O Parque Nacional do Viruá está situado em uma região com características 

geológicas peculiares na Amazônia, resultantes de eventos de tectonismo 

(neotectônica) e de processos geomorfológicos que começam a ser melhor 

investigados e descritos. A evolução geológica da região proporcionou a formação de 

uma extensa zona deprimida abrangendo o centro-sul de Roraima e parte do 

Amazonas, recoberta por espesso manto de sedimentos, denominada Pantanal 

Setentrional1. Estudos recentes indicam que a deposição de sedimentos aluvionares a 

partir da migração lateral dos rios foi um processo relevante no preenchimento desta 

zona subsidente, no interflúvio rio Branco - Médio rio Negro, com a formação de 

feições deposicionais arenosas do tipo megaleque 2,3
,4(Figura 6.3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 SANTOS, O; NELSON, B.; GIOVANNINI, C.A. 1993. Corpos de areia sob leitos abandonados de grandes rios.  

Ciência Hoje 16: 22–25. 
2
 ZANI, H. e ROSSETTI, D.F. 2012. Multitemporal Landsat data applied for deciphering a megafan in northern 

Amazonia. International Journal of Remote Sensing, 33(19): 6060-6075. 
3 ROSSETTI, D.F.; ZANI, H; COHEN M.C.L. e CREMON,E.H. 2012. A Late Pleistocene-Holocene wetland 
megafan in the Brazilian Amazonia. Sedimentary Geology 282: 276–293. 
4 ZANI, H.; ROSSETTI, D.F.; COHEN, M.L.C.; PESSENDA, L.C.R. e CREMON, E.H. 2012b. Influence of landscap e 
evolution on the distribution of floristic patterns  in northern Amazonia revealed by d13C data. Journal of 
Quaternary Science 27(8) 854–864. 

Figura 6.3.1 Depósitos aluvionares em leque na Bacia do Pantanal Setentrional. 
Adaptada de Zani et al. 2012b4. 

Interflúvio 

Dunas 

Formação Içá Viruá 
Planície de inundação 

Depósitos aluvionares em leque 
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Localização  do  Pantanal   Setentrional   no  norte  da  Bacia 
Solimões. Adaptada de Rossetti et al. 2012. 

Megaleque Viruá 

Grande parte do PNV é composta por uma feição geológica sedimentar resultante do 

transporte de sedimentos aluvionares através de canais fluviais distributários, em um 

sistema denominado megaleque. Identificada em 2010 por equipe do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) coordenada pela geóloga Dilce Rossetti, esta 

feição, designada “megaleque Viruá”, é a primeira do gênero a ser descrita para a 

Amazônia. Na região do Pantanal Matogrossense, que compartilha com o Pantanal 

Setentrional inúmeras características geoecológicas, está situado um dos mais 

extensos e conhecidos megaleques do mundo, o megaleque do Taquari (ver seção 6.1 

Hidrografia/Hidrologia). Conhecimentos acerca da evolução do megaleque Viruá 

deverão contribuir para o entendimento dos processos físicos atuantes na paisagem 

regional, as mudanças ambientais recentes e sua influência sobre a biogeografia e os 

processos sucessionais na região do PNV (Quadro 6.3.1). A proteção e o fácil acesso 

proporcionados pelo Parque a esta feição geológica notável na Amazônia, em uma via 

com forte apelo turístico (Rota 174), justificam amplamente sua inclusão no conjunto 

dos Geoparques brasileiros. 
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 A) Imagem de radar PALSAR, que ressalta o contraste entre a vegetação aberta e florestas, 
relação utilizada para inferir a extensão superficial do megaleque Viruá (linha pontilhada).      
B) Rede de canais distributários com fluxo no senti do SW na superfície do megaleque. 
Adaptada de Zani et al. 2012b. 
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Perfil topográfico que ilustra as baixas declividades dos depósit os no PNV, típica de sistemas de 
megaleque. Veja figura B para localização. Adaptada de Zani et al. 2012b. 
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Estágios de evolução do megaleque Viruá. a) Na fase 1 a litologia era dominada pela Formação Içá, e 

possivelmente as áreas de vegetação aberta eram inexistentes ou de menor expressão que 

atualmente. b) Na fase 2 movimentos de tectônica recente reativam antigas falhas estruturais, que 

provocam o rebaixamento e formação de uma bacia, que passa a ser preenchida por sistemas de 

megaleques com padrão de drenagem distributário. c) Atualmente a drenagem está organizada em 

padrão tributário e o megaleque Viruá possui apenas  canais temporários. As antigas áreas 

deposicionais foram colonizadas por vegetação aberta (campinarana). Adaptada de Zani et al. 2012b. 
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Complexo de hábitats e áreas úmidas associadas a paleocanais (A,B) e canais ativos (C,D) do 
megaleque Viruá. Fotos: Antonio Iaccovazo. 
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Unidades geológicas 

Além das extensas coberturas sedimentares do megaleque Viruá, outras formações 

sedimentares e afloramentos de rochas ígneas (vulcânicas ou metamórficas) 

contribuem para a heterogeneidade ambiental do PNV. Inventários geológicos 

conduzidos pelo Projeto RADAMBRASIL5 e CPRM6 reconhecem seis unidades 

geológicas nos limites do Parque, três delas de natureza sedimentar (Formação Içá, 

Coberturas Arenosas Holocênicas com retrabalhamento eólico e Aluviões 

Holocênicos) e três compostas por rochas do Complexo Guianense (Grupo Iricoumé, 

Suíte Metamórfica rio Urubu, Suíte Intrusiva Mapuera) (Figura 6.3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 BRASIL. 1975. Ministério das Minas e Energia. Projeto RADAMBRASIL - Levantamento dos Recursos 
Naturais. Folha NA. 20 Boa Vista e parte das Folhas  NA-21 Tumucumaque, NB-20 Roraima e NB-21, Rio de 
Janeiro, v.8, 428p. 
6 CPRM. 2000. Programa Levantamentos Geológicos Básicos do Brasil. Projeto de Mapeamento Geológico / 
Metalogenético Sistemático Caracaraí, Folhas NA.20-Z-B e NA.20-Z-D inteiras e parte das folhas NA.20-Z-A, 
NA.20-Z-C, NA.21-Y-C e NA.21-Y-A. Estado de Roraima. Escala 1:500.000. Brasília. 

Figura 6.3.2 Mapa de unidades geológicas do Parque Nacional do Viruá. 
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Formação Içá 

Bem representada no setor oeste do PNV, a Formação Içá é constituída de sedimentos 

arenosos inconsolidados a semi-consolidados sem exi bir estratificação horizontal 

evidente, aflorantes na bacia do rio Branco ao sul do município de Caracaraí, e mais 

ao sul, nas bacias do Acre e do Alto Amazonas (BRASIL 1975; CPRM 2000). Maia et al. 

(1977, citado por CPRM 2000), na região do alto curso do rio Solimões, destacaram 

que a Formação Solimões é recoberta por um pacote sedimentar constituído 

predominantemente por arenitos friáveis amarelo-avermelhados de granulometria 

fina a conglomerática, denominando esse conjunto de  Formação Içá e interpretaram-

no como tipicamente continental. 

Predomina na região sul do Estado de Roraima, com sedimentos compostos de grãos 

de quartzo mal selecionados, subangulares a subarredondados, de granulometria 

média a grossa, com colorações esbranquiçadas a amareladas, amarronzadas (com 

maior contribuição de argilominerais), ou avermelhadas (porções oxidadas, 

ferruginosas) (CPRM 2000). Esses sedimentos, de idade pleistocênica, foram 

depositados em ambiente continental, fluvial, assoc iado às planícies de inundação 

e/ou meandros abandonados. Atualmente, possui áreas  recobertas por depósitos 

aluvionares e eólicos recentes (CPRM 2000). A pedogênese in situ de sedimentos 

Cenozóicos ou rochas ígneas e metamórficas pode representar um processo relevante 

na formação dos mantos arenosos profundos desta uni dade geológica, como 

demonstram estudos no Estado do Amazonas (Altemulle r & Klinge 1964; Andrade et 

al. 1997; Bravard & Righi 1990; Lucas et al. 1984, citados por Schaefer et al. 2009). 

Distribui-se por grandes extensões em áreas inundadas do Pantanal Setentrional, com 

o acúmulo periódico de sedimentos (Santos e Nelson 19957; CPRM 2000). 

 

Coberturas Arenosas Holocênicas com retrabalhamento eólico 

Unidade predominante no setor leste do PNV, é caracterizada por extensa cobertura 

sedimentar pleistocênica desenvolvida a partir de depósitos aluvionares, submetidos 

ao retrabalhamento pelos ventos alíseos de direção NE-SW. São mapeadas no sul de 

Roraima, no interflúvio rio Branco - Médio rio Negro, na planície sedimentar do 

Pantanal Setentrional (Santos e Nelson 1995; CPRM 2000). No interior do pantanal 

ocorrem áreas de maior exposição aos ventos, os quais nas fases mais secas de 

períodos glaciais promoveram a ativação de campos de dunas. Destacam-se os 

campos de dunas dos rios Anauá, Catrimani e Aracá, atualmente estacionados e 

parcialmente vegetados. Os limites precisos destas formações são visualizados em 

imagens dos satélites Landsat, através de composições com bandas do infravermelho, 
                                                             
7
 SANTOS, J.O.S e NELSON, B.W. 1995. Os campos de dunas do Pantanal Setentrional. CONGRESSO LATINO-

AMERICANO, 8, Caracas, 1995. Temário 4 (dunas.doc). Caracas, Venezuela. 9 p. 
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pela cobertura vegetal herbácea e arbustiva características desses campos. 

Constituem dunas parabólicas e longitudinais, along adas paralelamente segundo a 

direção do vento predominante, de NE para SW, compostas por areia friável e bem 

classificada (Figura 6.3.3). As maiores dunas possu em 20 m de altura e 6 km de 

comprimento e se formaram no Holoceno (Santos e Nelson 1995). As formas eólicas 

bem preservadas descartam a hipótese de uma idade mais antiga para sua origem, 

que está relacionada a modificações climáticas (El Niño), com diminuição do índice 

pluviométrico regional e conseqüente redução do nível das águas dos rios (CPRM 

2000).  

A feição do megaleque Viruá coincide em grande parte com os limites desta 

formação. Sua caracterização vem permitindo o detalhamento dos estratos que 

compõem esta unidade geológica (Rossetti et al. 2012, Zani et al. 2012b), bem como 

dos processos deposicionais responsáveis por sua or igem. 
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Aluviões Holocênicos 

São depósitos aluvionares de grande extensão lateral, recentes, constituídos 

predominantemente por areias e cascalhos além de conglomerados e argilas, 

mosqueados, encontrados em praticamente todos os rios da região (BRASIL 1975; 

CPRM 2000). No PN Viruá estão situados ao longo dos rios Branco, Baruana, Anauá e 

Iruá e seus principais afluentes. No Iruá ocorrem apenas em sedimentos arenosos. 

Os aluviões compõem extensa área de sedimentação em forma de bacias em rios 

meandrantes, como o Baruana e Anauá. Estes sistemas fluviais propiciam canais 

Figura 6.3.3 Paleoduna gigante nas Coberturas Arenosas 
Holocênicas com retrabalhamento eólico, região central do 
Parque Nacional do Viruá. 
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abandonados, barras de meandros e canais, além de depósitos em planície de 

inundação8 nas áreas pantanosas e lagos naturais (CPRM 2000). O rio Branco, apesar 

de registrar forte controle estrutural, com padrão retilíneo N-S, apresenta 

características fluviais meandrantes em sua planície aluvionar. As inundações 

periódicas depositam sedimentos e alteram as configurações de meandros, lagos e 

pântanos marginais. 

 

Suíte Metamórfica rio Urubu 

Esta unidade é representada pela Serra do Preto, com suas rampas e colinas 

associadas na região central do Parque (Figura 6.3.4); e na região nordeste, em 

prolongamentos da Falha do Itã próximo ao rio Barua na, caracterizados por áreas de 

domínio das Florestas Ombrófilas Abertas com palmeiras. A Falha do Itã representa 

uma importante zona de contato entre grandes compartimentos geológicos (Suíte 

Metamórfica rio Urubu e Granito Igarapé Azul), localizado fora dos limites do Parque; 

no entanto, sua continuidade tem implicações direta s nos alinhamentos estruturais 

das serras e colinas de ocorrência no PN Viruá. 
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A Suíte Metamórfica rio Urubu ocorre em meio à extensa cobertura de sedimentos 

quaternários, e está posicionada no Paleoproterozóico, datada de 1,9 Ma (CPRM 

2000). Na região central do Parque, apresenta-se na forma de residuais isolados, 

alinhados, com desenvolvimento de perfil laterítico , imaturo nas encostas9 e rampas 

                                                             
8 Planície de inundação: banqueta pouco elevada acim a do nível médio das águas sendo frequentemente 
inundada por ocasião das cheias; também chamada de várzea, leito maior etc (Guerra 1975). 
9 Encostas: são os segmentos em declive nos flancos de um morro, de uma colina ou de uma serra (Guerra 
1975). 

Figura 6.3.4  Serra do Preto: residual da Suíte Metamórfica rio Urubu 
no setor centro-sul do PN Viruá. 
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de colúvios10 florestados. Acabam de forma abrupta nos mantos arenosos que 

formam os patamares inundáveis, com estreitas faixas de transição. Constituem 

gnaisses ortoderivados da fácies anfibolito superio r a granulito, representados por 

biotita gnaisse, biotita-hornblenda gnaisses, com s ubordinados leucognaisses e 

hiperstênio gnaisses, correlacionados com o Complexo Kanuku, que ocorre na vizinha 

Guiana (Fraga et al. 1994, citado por CPRM 2000). Apresentam composição 

sienogranítica, monzogranítica e granodiorítica, predominantemente ácida, com 

teores de SiO2 variando de 64,30% a 71,70% (CPRM 2000). Podem apresentar feições 

migmatíticas como veios de quartzo-feldspáticos com granulação grossa formando 

dobras ptigmáticas ou fortemente estirados, com enclaves máficos também 

fortemente estirados, frequentemente ocorrem diques básicos formando dobras 

intrafoliais; os gnaisses apresentam bandamento composicional, com bandas 

leucocráticas (grãos de quartzo e feldspatos) e mesocráticas (biotita e hornblenda), e 

dobras assimétricas (CPRM 2000). São rochas metamórficas medianamente 

resistentes ao intemperismo, e sua ocorrência sugere a presença de um flanco 

exposto de uma frente escarpada de bloco falhado. 

 

Grupo Iricoumé 

É caracterizado por rochas vulcânicas de composição ácida a intermediária, aflorantes 

no norte do Parque, na Serra do Viruá, em áreas sob o domínio das Florestas 

Ombrófilas Abertas com palmeiras e cipós (Figura 6.3.5). Esta formação possui 

afloramentos de grandes extensões nos Estados de Roraima, Amazonas e Pará (Ferron 

2006; Prado 2006; Santos 2003; CPRM 2000). Pertence ao Supergrupo Uatumã, 

correspondendo à fase vulcânica do Escudo da Guiana , cujas denominações regionais 

são Grupo Iricoumé e Saracura; estas sucedem a fase plutônica denominadas 

regionalmente de Suítes Intrusivas Saracura e Mapuera (Ferron 2006; Prado 2006; 

Veiga Jr. et al. 1979, citado por CPRM 2000). Em sua composição incluem dacitos, 

traquidacitos, andesitos, traquiandesitos e andesit os basálticos; sendo os termos 

subvulcânicos essencialmente granodioritos pórfiros , com composição dacítica; 

apresenta textura porfirítica, com fenocristais de feldspato esbranquiçado, róseo ou 

esverdeado, e de hornblenda; a matriz é afanítica, cinza-esverdeado ou cinza-

arroxeado (CPRM 2000). No PN Viruá, foram observados dacitos e riolitos, e nenhum 

componente basáltico. Rochas afaníticas de aparente  natureza alcalina foram 

coletadas, tendo-se observado rochas com zonas cataclásticas. 

 

                                                             
10 Colúvio: material transportado por lenta reptação, ao longo de uma encosta, principalmente por efeito da 
gravidade. Aparece no sopé de vertentes ou em lugares pouco afastados dos segmentos superiores de 
encostas.  



6.3-12 
 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

No médio curso do rio Anauá, essa unidade ocorre em um pequeno dique subvertical, 

intrusivo em rochas do Grupo Cauarane; na rodovia RR-170, ocorrem associadas a 

rochas piroclásticas, bem deformadas, provavelmente afetadas pela Falha do Itã; e na 

rodovia BR-174, entre o rio Baruana e a vila Petrolina do Norte, afloram vulcanitos 

intensamente alterados e cataclasados, possivelmente relacionados através da 

tectônica rúptil associada ao rifting do Hemigráben Tacutu (CPRM 2000). Encontram-

se geralmente fraturadas, sendo comum a associação local de brechação e intensa 

venulação de quartzo e epidoto; os falhamentos com direção E-W, cortam suas 

litologias e ocasionam sua brechação e desenvolvimento de texturas orientadas; 

raramente encontram-se milonitizadas (CPRM 2000). Os minerais secundários são 

abundantes, principalmente sericita e clorita, provenientes respectivamente do 

intemperismo de plagioclásio e dos minerais máficos  originais (CPRM 2000), o que 

corrobora com a natureza argilosa dos solos associados a esta formação. Sempre 

originam solos argilosos, com pouca tendência à for mação de crostas de canga 

pisolítica, exceto nos corpos mais máficos, que ocorrem no limite norte do Parque. 

 

Suíte Intrusiva Mapuera 

Assim como a unidade anterior, a Suite Intrusiva Mapuera ocorre nos Estados de 

Roraima, Amazonas e Pará, sendo sua denominação definida pelo rio homônimo, 

localizado no Pará. Constitui um conjunto de corpos  granitóides intrusivos correlatos, 

com variações em composição e textura, o que caracteriza o termo suíte englobando 

todos os corpos (CPRM 2000). São corpos irregulares, arredondados a ovalados ou 

mesmo alongados, podendo apresentar contatos intrusivos, por vezes, tectônicos 

(limitados por falhas), com as rochas encaixantes do Grupo Iricoumé, relacionado ao 

magmatismo Uatumã, datados com idades variáveis de 1.711±52 Ma a 1.811± 58 Ma 

Figura 6.3.5  Serra do Viruá: afloramento do Grupo Iricoumé no setor 
nordeste do PN Viruá. 
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(Oliveira et al. 1975; citado por CPRM 2000). São constituídos de granitos 

leucocráticos a hololeucocráticos, róseos, equigranulares a inequigranulares médios a 

grossos, geralmente isótropos e homogêneos, que apresentam composição 

monzogranítica a sienogranítica; são comuns enclaves máficos e diques máficos e 

félsicos; entre os minerais secundários é comum a presença de argilominerais e 

sericita substituindo os feldspatos (CPRM 2000). No s enclaves máficos mais 

aplainados são encontradas formações de canga later ítica. Está restrita ao setor norte 

do PN Viruá, totalmente envolvida por sedimentos Térciários-Quaternários.  

 

Unidades Geomorfológicas 

No interflúvio rio Branco - Médio rio Negro estão ecossistemas com suportes 

ecológicos bizarros, um verdadeiro “psamo-bioma11”, desenvolvido em região 

deprimida no espaço geomorfológico de Roraima (Ab’Saber 2002). Nesta zona, 

denominada Pantanal Setentrional, o Projeto RADAMBRASIL (1975) mapeou feições 

diferenciadas por arenização dentro dos padrões da superfície de aplainamento 

conservada do Pediplano12 rio Branco-rio Negro. Estas áreas, geralmente interfluviais, 

foram definidas como Áreas de Acumulação Inundáveis (Figura 6.3.6). No interflúvio 

rio Branco-rio Anauá, nos limites do Parque Nacional do Viruá, está situada a área 

mais consolidada dentro dos padrões interpretados. Unidade dominante na paisagem 

do PN Viruá, caracteriza-se por uma cobertura de material arenoso gerado por 

deposição de sedimentos aluvionares e arenização pedogenética. A direção 

preferencial da drenagem é NE-SW, mas são comuns linearizações de direção N-S, 

além de inúmeros canais divagantes e anastomosados.  

Nesta paisagem de relevo predominantemente baixo e inundável, com predomínio de 

cotas entre 40 e 55m (Rossetti et al. 2012), elevações residuais constituídas de 

núcleos de rochas resistentes em forma de pontões (Serras Baixas e Inselbergs), e 

rampas pedimentadas de uma superfície de aplainamento mais antiga (Rampas e 

Superfície Pediplanada), destacam-se salientes da topografia aplainada das áreas de 

acumulação inundáveis. Nos relevos residuais desenvolveu-se uma pedogênese com 

predomínio de Latossolos Vermelho-Amarelos e algumas áreas de solos 

Concrecionários Laterícos, que não está plenamente ajustada ao ambiente 

morfoclimático atual (BRASIL 1975). A morfogênese atual é predominantemente 

úmida, mas há inúmeras indicações de formas de relevo elaboradas em uma época 

em que a estação seca era de maior duração que a atual (BRASIL 1975; Schaefer 

                                                             
11 “psamo-bioma”: psamo vem do grego psammos, ou areia. Um conjunto de ecossistemas dominados por 
areias. 
12 Pediplano: superfície de erosão aplainada ou ligei ramente inclinada, modelada em climas áridos quentes 
e semi-áridos, formada pela coalescência de várias superfícies aplainadas menores, ou pedimentos (Guerra 
1975). 
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1997). Isto é demonstrado pelos relevos residuais compactos, que funcionam como 

maciços (restbergs). Nestes conjuntos há evidências de drenagens sobre rocha, 

fracamente encaixada nos extensos pedimentos, hoje florestados. Estes pedimentos 

antigos mostram contato irregular com as áreas baixas. Segundo RADAMBRASIL 

(1975) os contatos irregulares revelam que antigos restbergs compactos foram 

seccionados pela drenagem e um maciço elevado foi dividido em vários inselbergs 

pelo arrasamento. Após a separação e isolamento, os inselbergs foram recobertos 

parcialmente pela vegetação, a depender dos solos que formaram (Schaefer e 

Dalrymple 1995). Mecanismos de erosão agressiva e diferencial facilitou o isolamento 

destes residuais sobre o Pediplano rio Branco-rio Negro, de onde emergem 

abruptamente. A possibilidade de um afogamento sedimentar de residuais de rochas 

resistentes dentro de um contexto de depressão tectônica também é plausível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.3.6 Mapa de unidades geomorfológicas do Parque Nacional do Viruá. 
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O quadro geomorfológico é indicativo seguro de que as influências paleoclimáticas 

são recorrentes, e atuaram até recentemente. No paleoclima subatual, a tendência à 

maior duração da estação seca é indicada pelo generalizado manto concrecionário 

(petroplíntico) nas colinas do embasamento, formand o couraças ou crostas 

ferruginosas recobertas por solo recente, em franco processo de destruição das 

crostas. 

As Áreas de Acumulação Inundáveis são constituídas por uma cobertura sedimentar 

pouco espessa sobre as Iitologias do Complexo Guian ense (RADAMBRASIL 1975). Na 

sequência superior desta cobertura desenvolveu-se uma pedogênese de solos 

hidromórficos e arenosos, com eventual ocorrência de crostas ferruginosas. A 

vegetação apresenta-se tipicamente como Campinaranas, com gramíneas e alguns 

grupamentos de cobertura arbórea. Outra parte desta faixa de transição é 

representada pelo Pediplano rio Branco-rio Negro, não submetido à inundação, com 

vegetação de Floresta Aberta e Densa, correlata à formação Boa Vista, que ocorre 

mapeada fora do Parque. A característica marcante dos terrenos é a má-drenagem, 

havendo uma dificuldade geral de infiltração da águ a nos solos hidromórficos. Ocorre, 

porém, drenagem lateral subsuperficial, com características de percolação e 

drenagem lenta, dirigida à bacia do rio Branco. 

A região das Áreas de Acumulação Inundáveis foi interpretada pelo projeto 

RADAMBRASIL como uma extensa depressão (zona de acumulação de materiais), cujo 

processo de preenchimento (deposição de sedimentos) teria ocorrido em clima muito 

mais seco que o atual. São paleoplayas, ou uma extensa bajada
13

, formada no 

piemonte14 localizado ao sul do conjunto montanhoso formado p elo antigo divisor 

Uraricoera-Negro. Sobre estas paleoformas instalou-se o clima úmido atual que 

inundou depressões sem drenagem. Este clima úmido atual seccionou a bajada pela 

drenagem do rio Branco, constituindo a unidade da Planície Fluvial Inundável. A 

superimposição da drenagem deixou as áreas inundáveis isoladas. A vegetação ocupa 

a topografia com grande dificuldade, ora em razão da presença da água, ora devido às 

condições de solo. Este modelo deverá ser aprimorado a partir das pesquisas bem 

mais recentes, de cunho detalhado, que vêm sendo desenvolvidas no PN Viruá. 

                                                             
13 Bajada: depressões intermontanas pequenas com drenagem fechada, endorreica, com depósitos de 
praias-lacustres. 
14

Piemonte: (depósito) acumulação de material muito homogêneo litificado, constituído de blocos, seixos,  
areias, argilas e limo (Guerra 1975). 



6.4-1 
 

���������	
�����������

Conhecimentos sobre os solos do Parque Nacional do Viruá em escala adequada ao 

seu planejamento e gestão foram produzidos por equipes da Universidade Federal de 

Roraima e Universidade Federal de Viçosa, em inventário pedológico para o Plano de 

Manejo conduzido no período de 2006 a 2008, sob a coordenação de José Frutuoso 

do Vale Júnior e Carlos Ernesto G. R. Schaefer. O levantamento, em nível exploratório, 

baseou-se na análise e descrição de 17 perfis de solos e outras 50 observações de 

campo, distribuídas em setores representativos da diversidade geoecológica do 

Parque, proporcionando a caracterização das propriedades morfológicas, físicas e 

químicas dos diferentes tipos de solo, e de sua relação com as fisionomias de 

vegetação e demais componentes físicos da paisagem. 

De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos (Embrapa 2006), foram 

identificadas no Parque Nacional do Viruá e entorno  12 classes de solos até o 2º nível 

categórico e 17 até o quarto nível, espacializadas em 15 unidades de mapeamento 

(Figura 6.4.1, Anexo 6.4.1). Com base nas características do relevo e do material de 

origem, três grandes grupos podem ser reconhecidos: (1) solos formados por 

sedimentos essencialmente arenosos, em superfícies planas a abaciadas, (2) solos 

desenvolvidos a partir de sedimentos argilo-arenosos depositados ao longo dos 

flúvios, e (3) solos derivados de rochas ígneas vulcânicas ou metamórficas, associados 

às serras baixas e residuais (Tabela 6.4.1).  
 

�
�
�

������	������ ����������������

Relevo plano a abaciado / Sedimentos 
arenosos Quaternários 

NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Hidromórfico espódico 

NEOSSOLO QUARTZARÊNICO Hidromórfico plíntico 

ESPODOSSOLO HUMILÚVICO Hidromórfico arênico 

ESPODOSSOLO HUMILÚVICO Hidromórfico dúrico 

ESPODOSSOLO HUMILÚVICO Órtico espessarênico 

Relevo plano a abaciado associado aos 
flúvios ou ambientes lacustres / 

Sedimentos aluvionares argilo-arenosos  

NEOSSOLO FLÚVICO Psamítico 

NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico típico 

CAMBISSOLO FLÚVICO Tb Distrófico típico 

LATOSSOLO AMARELO Distrófico típico 

GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico   

ARGISSOLO ACINZENTADO Distrófico arênico* 

Relevo ondulado a montanhoso / 
Sedimentos oriundos da intemperização 

de rochas vulcânicas e metamórficas  

LATOSSOLO VERMELHO  Distrófico típico 

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO  Distrófico câmbico 

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO  Distrófico típico 

CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico 

PLINTOSSOLO HÁPLICO Distrófico típico 

NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico 
�
�
�

Tabela 6.4.1 Agrupamento das classes de solos do Parque Nacional do Viruá e Zona de 
Amortecimento (indicada), conforme características do relevo e do material de origem. 

 

* Classe de solo agrupada às demais prioritariamente pelo tipo de relevo, com material de origem 
diverso do constante na tabela. Argissolo Acinzentado: Formação Boa Vista. 
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Predominam no Parque Nacional do Viruá e Zona de Amortecimento os Neossolos 

Quartzarênicos Hidromórficos e os Espodossolos Humilúvicos Hidromórficos, solos 

arenosos mal drenados desenvolvidos sobre extensa planície sedimentar, a partir de 

areias quartzosas provenientes da Formação Içá e outros substratos. Situados em 

baixas altitudes (entre 45 a 60m), estão sujeitos a inundações periódicas por elevação 

do lençol freático (comandado pelo nível dos rios B ranco e Baruana) ou por acúmulo 

da água das chuvas, cujo escoamento é dificultado pela presença em profundidade de 

camadas cimentadas por óxidos de ferro, óxidos de alumínio e matéria orgânica (nos 

Espodossolos) (Figura 6.4.2 A-E). A textura arenosa  restringe a capacidade de 

armazenamento de água destes solos, ocasionando déficits hídricos extremos no auge 

da seca, com interrupção do fluxo dos cursos fluvia is do Parque. Além das restrições 

físicas impostas pelo ciclo sazonal de escassez e excesso de umidade, são solos 

extremamente pobres quimicamente, ácidos, distróficos e de baixa fertilidade natural, 

enquadrando-se na classe VIIIa,s quanto à capacidade de uso, ou seja, constituem 

solos impróprios para cultura, pastagem ou reflorestamento, servindo apenas para 

fins de preservação da fauna, flora e recursos hídricos (Vale Júnior 20081). 

Figura 6.4.1 Mapa de solos do Parque Nacional do Viruá. Para informações sobre as 
unidades de mapeamento e características dos solos ver Anexo 6.4.1. 
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Figura 6.4.2 Perfis e cobertura vegetal de classes de solo do Parque Nacional do Viruá: (A) Neossolo 
Quartzarênico Hidromórfico plíntico em Campinarana Gramíneo-lenhosa, (B) Neossolo Quarzarênico 
Hidromórfico em Buritizal, (C) Espodossolo Humilúvi co Hidromórfico arênico em Campinarana Parque. 
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Figura 6.4.2. cont.  Perfis e cobertura vegetal de classes de solo do Parque Nacional do Viruá: (D) Es podossolo 
Humilúvico Hidromórfico arênico.sob Campinarana Flo restada, (E) Espodossolo Humilúvico Hidromórfico 
dúrico sob mosaico de Campinarana Parque e Arbustiva, (F) Espodossolo Humilúvico Órtico espessarênico 
parcialmente coberto por Campinarana Arbustiva. 
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Os Espodossolos Humilúvicos Hidromórficos desenvolv em-se em cotas ligeiramente 

mais elevadas que os Neossolos Quartzarênicos, e estão normalmente associados a 

formações de Campinaranas Florestadas ou Arbustivas, que incorporam maior 

biomassa vegetal ao solo. Apresentam pH entre 4 a 5,5, baixos valores para Soma de 

Bases (SB) (média menor que 0,3 cmolc dm-3) e Saturação por Bases (V) (média menor 

que 3%). Os horizontes espódicos são ricos em carbono orgânico e alumínio 

(saturação média maior que 85%), evidenciando a formação de complexos 

organometálicos com elevada afinidade por fósforo (Mendonça 20111

2). 

O seqüestro e a ciclagem de grande quantidade de carbono, através da estocagem de 

compostos orgânicos ácidos em horizontes espódicos e superficiais é um serviço 

ambiental de alta relevância desempenhado pelos Espodossolos Humilúvicos da 

Amazônia. No PN Viruá os ambientes de Espodossolos são responsáveis pelos maiores 

estoques de carbono no solo (até 14,6 Kg/m2) (Mendonça 20112). Tais materiais 

orgânicos ácidos (resultantes mais da decomposição por fungos do que por bactérias) 

é que favorecem a dissolução do ferro e do alumínio, presentes nos horizontes mais 

superficiais. Esses ácidos orgânicos, carreando ferro e alumínio, deslocam-se, 

descolorindo então o local de onde foram retirados (horizonte E), cimentam e 

escurecem o horizonte B, onde se precipitam e acumulam (Lepsch 20023) (ver Figura 

6.4.2 C). A perda para o lençol freático destes compostos orgânicos (ácidos húmicos e 

fúlvicos) confere às águas fluviais da região a coloração escura, característica do rio 

Iruá e demais igarapés que drenam os Espodossolos Humilúvicos do Parque.  

�,������

Á semelhança de outros ecossistemas arenosos alagáveis (Pantanal Matogrossense, 

Mussununga), uma notável associação entre cupins e espécies lenhosas é observada 

em fisionomias abertas de vegetação sobre Espodossolos Humilúvicos (Campinarana 

Arbustiva e Campinarana Parque) no Parque Nacional do Viruá (Figura 6.4.3). Os 

cupinzeiros, de coloração escura, frequentemente presentes na base de arbustos, 

apresentam teores de fósforo e valores de Soma de Bases quase 10 vezes maiores que 

os horizontes minerais superficiais dos solos adjac entes. Valores superiores também 

são encontrados para a argila, CTC e MO. Estes dados evidenciam o papel dos térmitas 

na estruturação da paisagem do Parque, favorecendo a fixação e desenvolvimento de 

espécies arbustivas em solos extremamente pobres, através da disponibilização de 

nutrientes acumulados em horizontes subsuperficiais  (espódicos) e da melhoria da 

aeração em terrenos hidromórficos (Mendonça 2011). 
���������������������������������������� ��������
�
�VALE JÚNIOR. J.F. 2008. Diagnóstico Ambiental do Parque Nacional do Viruá. Relatório temático de Solos . 

Relatório técnico. UFRR, Boa Vista, 126 p.�
�MENDONÇA, B.A.F. 2011. Campinaranas Amazônicas: Pedogêse e Relações Solo-Vegetação. Tese 
(doutorado). UFV, Viçosa, 110p.��
3
 LEPSCH, I.F. 2002. Formação e Conservação dos Solos. São Paulo: Oficina de Textos. 178p. �
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Os Neossolos Quartzarênicos Hidromórficos desenvolvem-se em relevo abaciado e 

permanecem alagados grande parte do ano, sendo normalmente recobertos por 

fisionomias herbáceas ou gramíneo-lenhosas (ver Figura 6.4.2 A). Estão distribuídos na 

paisagem em forma de mosaicos, associados aos agrupamentos arbóreo-arbustivos, 

com mudanças abruptas em curtas distâncias com os Espodossolos (Mendonça 2011). 

Apresentam pobreza química generalizada, o que se deve à natureza quartzosa dos 

sedimentos de origem e ao aporte reduzido de matéria orgânica pela cobertura 

vegetal. O pH varia de 4,1 a 5,6, com valores de SB média menor que 0,1 cmolc dm-3 e 

Saturação por Bases médio menor que 2,2 %. A CTC média em todos os horizontes é 

associada aos teores médios de matéria orgânica e evidencia a importância da 

cobertura vegetal e da ciclagem de nutrientes nestes solos em que as argilas são 

quase ausentes e as poucas fontes de fósforo estão associadas às formas orgânicas. O 

oligotrofismo típico dos solos arenosos das Campina ranas restringe a densidade e o 

porte da cobertura vegetal instalada, que se apresenta aberta e de aspecto raquítico 

pela escassez de nutrientes nos solos (Mendonça 2011). 

Dispersas neste extenso domínio de solos arenosos hidromórficos, sobre as cristas de 

paleodunas eólicas, são encontradas inclusões de Espodossolos Humilúvicos Órticos 

espessarênicos, solos arenosos bem drenados constituídos por areias quartzosas bem 

classificadas, parcialmente recobertos por formações de Campinaranas arbustivas (ver 

Figura 6.4.2 F).  

Figura 6.4.3 Associação entre arbustos e térmitas (Nasutitermes sp.) em fisionomias de Campinarana 
Parque sobre Espodossolos Humilúvicos Hidromórficos  arênicos no Parque Nacional do Viruá, 
identificada por equipe da UFV coordenada pelo agrô nomo Carlos E. G. R. Schaefer. 
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Os solos de origem fluvial recobrem grande área do PN Viruá e ZA, e se diferenciam 

em função dos tipos de sedimentos transportados pelos rios, de variações na 

topografia do relevo (tabuleiros e terraços aluviais) e de seu grau de evolução. Os 

Neossolos Flúvicos caracterizam-se por uma seqüência de camadas estratificadas sem 

relação pedogenética entre si. Apresentam texturas mais arenosas ou argilosas 

conforme a carga sedimentar dos rios e disposição no relevo. Nos terrenos elevados 

(tabuleiros) junto aos canais dos rios Anauá e Bara uana ocorrem os Neossolos Flúvicos 

de textura arenosa (psamíticos) recobertos por florestas de várzea (Figura 6.4.4 A), 

enquanto nos terrenos baixos e recuados do terraço aluvial prevalecem os de textura 

mais argilosa (Neossolos Flúvicos Tb Distróficos tí picos). Estes últimos apresentam 

drenagem menos eficiente, e permanecem alagados por períodos mais longos, 

sustentando fisionomias de igapó. Cambissolos Flúvicos e Latossolos Amarelos 

apresentam horizontes subsuperficiais mais desenvolvidos e distribuem-se ao longo 

de todo o tabuleiro do rio Branco, sob florestas de  várzea e florestas de terra firme 

respectivamente. Nos terrenos abaciados sob influência de igarapés e lagos 

submetidos à saturação por água quase permanente formam-se os Gleissolos 

Háplicos, aos quais estão associadas Formações Pioneiras que variam desde 

herbáceas aos agrupamentos de palmeiras dos gêneros Euterpe (açaizais) e Mauritia 

(buritizais). Caracterizam-se pela forte gleização, decorrente do ambiente redutor 

(deficiente em oxigênio) estabelecido pelo excesso de umidade quase constante. 

Embora apresentem os maiores valores de fertilidade dentre os solos do PNV, 

Neossolos Flúvicos e Cambissolos Flúvicos são quimi camente pobres, com SB média 

de 1,2 cmolc dm-3 e Saturação por Bases média de 18,4% (Mendonça 2011). Possuem 

aptidão agrícola restrita para culturas de ciclo curto, e são inaptos para culturas de 

ciclo longo, em especial pela intensidade e duração das enchentes que anualmente 

recobrem as extensas planícies destes rios.  

As classes de solo associadas às serras baixas e residuais ocorrem de forma bastante 

localizada no PN Viruá, e de maneira mais ampla em sua Zona de Amortecimento, 

sustentando fisionomias florestais de enorme import ância para manutenção da 

biodiversidade do Parque e região (figura 6.4.4 A-C). Desenvolvidos a partir de rochas 

vulcânicas ácidas (Grupo Iricoumé) e gnaisses (Suíte Metamórfica rio Urubu), 

apresentam textura argilosa a franco-argilosa e são quimicamente pobres, ácidos e 

distróficos. Distribuem-se de acordo com a declividade dos terrenos, com predomínio 

dos Latossolos Vermelho-Amarelos e Latossolos Vermelhos em relevos suave 

ondulado a ondulado (rampas) e de Cambissolos Háplicos e Neossolos Litólicos em 

relevo forte ondulado a montanhoso (colinas e serras). Nas proximidades das 

drenagens nos arredores das serras, onde são comuns as oscilações do lençol freático, 

estão presentes os Plintossolos Háplicos, solos concrecionários laterícos formados em 

condições de excesso temporário de umidade. 
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Figura 6.4.4  Perfis e cobertura vegetal de classes de solos do Parque Nacional do Viruá: (A) Neossolo  Flúvico, 
sob floresta de várzea do rio Baruana, (B) Latossolo Vermelho-Amarelo e (C) Latossolo Vermelho sob Floresta 
Ombrófila Aberta com palmeiras na região da Serra do Viruá. 
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Latossolos Vermelho-Amarelos (LVA) e Latossolos Vermelhos (LV) apresentam valores 

médios de SB de 2,1 cmolc dm-3 e Saturação por Bases de 18,2% em superfície. Os LV 

são relacionados com porções mais máficas do material de origem e por isso são solos 

de maior fertilidade natural. Os LVAs são mais ácidos, menos férteis e menos argilosos 

que os LVs. Na Serra do Preto, os solos são ainda mais pobres quimicamente e são 

franco-argilosos, em razão da natureza mais ácida do material de origem. Em ambas 

as serras, observou-se um aumento no conteúdo de MO com o aumento da altitude 

(desnível médio de 250 metros), provavelmente associado à menor atividade 

biológica e menores taxas de decomposição da MO, resultantes de temperaturas mais 

baixas. Os Cambissolos Háplicos são ácidos, com pH médio de 3,9; muito distróficos, 

com média de 9% de Saturação por Bases e SB média de 1,2 cmolc dm-3. 

Embora apresentem boa estrutura física, os Latossolos da região do PN Viruá 

caracterizam-se por deficiências químicas acentuadas (elevada acidez, baixa soma de 

bases, elevada saturação por alumínio, níveis de fósforo praticamente nulos), 

tornando necessário o uso de grande quantidade de insumos para seu 

aproveitamento agrícola. A elevada susceptibilidade à erosão, pela localização em 

relevo movimentado, constitui mais um fator limitante à utilização destes solos para 

práticas agropecuárias. Os Cambissolos apresentam limitações químicas e 

susceptibilidade à erosão ainda mais elevadas que o s Latossolos, sustentando 

fisionomias de florestas (submontanas) pouco representadas no PN Viruá e ZA, sendo 

indicados para fins de conservação da fauna e flora . 
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Geoambientes 

Os estudos de meio físico conduzidos entre 2008 e 2010 por equipe da UFV, 

coordenada por Carlos E. Schaefer, proporcionaram uma relevante base geoambiental 

para o PNV, a partir da integração de dados geomorfológicos, pedológicos e de 

cobertura vegetal, provenientes de imagens orbitais, observações de campo e da 

interpretação de fotografias aéreas. Com o uso de uma abordagem integradora e 

valendo-se de ampla experiência em estudos geoecológicos voltados para o 

planejamento ambiental, a equipe estratificou e descreveu 18 geoambientes no PNV e 

entorno (Schaefer et al. 20094, Mendonça et al. 20135), contribuindo de forma notável 

para a compreensão das características e organização espacial de uma paisagem 

complexa, com indicações de usos e riscos potenciais à conservação (Quadro 6.4.1, 

Anexos 6.4.2 e 6.4.3). 

Além de contribuições ao zoneamento e manejo, o conhecimento produzido tem 

especial importância para o entendimento do papel dos diferentes compartimentos 

geoambientais do PNV na manutenção da biodiversidade da UC e no desempenho de 

outros serviços ambientais, como a conservação dos recursos hídricos e estocagem de 

carbono (ver Mendonça et al. 2013). Fornece ainda base fundamental para estudos 

biogeográficos, focados em inventário de espécies, relações espécie-hábitat e no 

monitoramento da biodiversidade. 

������5���������������/�+��������������/�������

O Parque Nacional do Viruá é coberto em sua maior parte por fisionomias de 

Campinaranas sobre solos arenosos hidromórficos, em ecótone com extensas áreas 

de florestas aluviais e enclaves florestais de terra firme. Constitui uma paisagem 

marcante, de exceção à Floresta envolvente: de acesso difícil, esparsamente ou quase 

nada povoada, pobre em recursos mantenedores, ou atrativos de subsistência para 

uma sedentarização humana. Um vasto espaço arenoso, quimicamente pobre, aberto, 

de vegetação tolhida em seu porte pela escassez de nutrientes. Espaço que alterna-se 

ao sabor dos ciclos sazonais, ora encharcado, ora seco, areento, pontilhado de brejais, 

serrotes florestados, buritizais, dunas antigas, veredas, pantanais, planícies 

coalescidas, igapós6 e toda a miríade de paisagens alagadiças amazônicas. Tudo 

formando um mosaico mesclado, semicaótico, anastomosado e interpenetrado, 

tensional, rico de fácies, de habitats sutis, de biodiversidade - mercê de sua 

���������������������������������������� ��������
4
 SCHAEFER, C.E.G.R., MENDONÇA, B.A.F. e FERNANDES, E. 2009. Geoambientes e Paisagens do Parque 

Nacional do Viruá, RR: Esboço de Integração da Geomorfologia, Climatologia, Solos, Hidrologia e Ecolog ia. 
Relatório técnico. UFV, Viçosa, 59 p. 
5 MENDONÇA, B.A.F., FERNANDES-FILHO, E.I., SCHAEFER, C.E.G.R., SIMAS, F.N.B, VALE-JUNIOR, J.F., LISBOA, 
B.A.R, MENDONÇA, J.G.F. 2013. Solos e Geoambientes do Parque Nacional do Viruá e Entorno, Roraima: 
Visão integrada da paisagem e serviço ambiental.�Ciência Florestal, Santa Maria, 23 (2): 429-444. 
6 Igapó: denominação regional da Amazônia para terrenos que ficam alagados por ocasião do 
transbordamento dos rios, e onde existe cobertura florestal e fraca deposição de sedimentos minerais 
(Guerra 1975). 
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portentosa variedade geoambiental.  Um cenário sui generis cuja análise exige uma 

visão integradora e associativa, onde não exista privilégio do abiótico sobre o biótico 

nem vice versa, mas uma transversalidade que ilustre suas interrelações e 

interdependências. 

O PNV abriga um grande mosaico de formações de Campinaranas, desde florestadas 

até campestres, floristicamente e estruturalmente bem distintas da Floresta 

Ombrófila, em gradações fitofisionômicas associadas  a diferentes níveis de 

hidromorfismo. Conforme aumenta o encharcamento dos solos, as Campinaranas 

florestadas são substituídas por formações de Campinarara arbóreo-arbustiva, 

passando pelas gramíneo-lenhosas até puramente herbáceas, com feição de campo 

brejoso7. E há grande variedade florística em cada uma dessas fitofisionomias. 

Fisionomias florestais típicas da Bacia Amazônica e  do Planalto das Guianas também 

são encontradas no PNV. De acordo com a classificação de Veloso et al. 19918 

ocorrem na área do Parque Florestas Ombrófilas Densas e Abertas das Terras Baixas, 

Florestas Ombrófilas Densas Aluviais ao longo dos r ios e pequenas áreas de Florestas 

Ombrófilas Densas e Abertas Submontanas, nas serras baixas e inselbergs.  Ocorrem 

ainda em grande extensão áreas de formações pioneiras (ou sistema edáficos de 

primeira ocupação) representadas pelos campos inundáveis graminosos e buritizais 

que colonizam as áreas encharcadas (Figuras 6.4.5 e 6.4.6).  
�

�

 
�

 

 
�
�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���������������������������������������� ��������
7
 Campo brejoso: ambientes de depressão, periodicamente ou continuadamente inundados por águas 

rasas. São cobertos predominantemente por vegetação graminóide, formando turfeiras com predomínio de 
solos orgânicos. Há pouca sedimentação de origem não orgânica, e as águas são paradas. 
8 VELOSO H. P., RANGEL FILHO, A. L.; ALVES LIMA, J. C. 1991. Classificação da Vegetação Brasileira Adaptada 
a um Sistema Universal. Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística IBGE. Diretoria de Ciências. Departamento de Recursos Naturais e Estudos 
Ambientais - DERNA. 

Figura 6.4.5 Bloco diagrama representativo das formações complexas das Campinaranas, predominantes 
em grandes extensões do Parque Nacional do Viruá, com as respectivas classes de solos e representações 
geológicas e geomorfológicas. Ilustração: Carlos Schaefer. Adaptada de Schaefer et al. 2009. 
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Em síntese geral, a região compreende um extenso mosaico de ambientes florestais e 

não-florestais, em associação direta com aspectos pedológicos e geomorfológicos. 

Sobressaem na paisagem as evidências de condições paleoclimáticas e 

paeloecológicas muito distintas das atuais. Ilhas f lorestais megadiversas, como 

enclaves ou refúgios pleistocênicos, sustentadas por residuais de embasamento. Nas 

suas bordas de transição, abundam palmeiras e formações mais abertas, em sucessão, 

sobre solos mais rasos e pedregosos; solos estes formados em condições semi-áridas, 

quando existiam extensas rampas9 de pedimentos. Nas baixadas, dois contrastes: 

areiais formados in situ pelo hidromorfismo das fases super-úmidas, quando a 

acidólise destrói argilas, retrabalhados pela erosão eólica das fases secas, formando 

campos de dunas fósseis. Um quadro de câmbios climá ticos espetacular, ainda 

carente de estudos cronológicos detalhados. Nas fases secas, o comando sazonal do 

fogo; nas úmidas, o encharcamento mais ou menos prolongado. O binômio de 

extremos que amplia as extensões campestres, e exaure o sistema até limites críticos 

para permitir a manutenção de árvores.  Estas, já apresentando um tamanho reduzido 

para sobreviver no adverso mundo arenoso, desaparecem completamente pela 

queima recorrente. Resta um “deserto” químico para árvores, compensado pela 

miríade de adaptações de plantas herbáceas supertolerantes, anãs: eriocauláceas, 

droseráceas, ciperáceas, gramíneas silicosas, xiridáceas, rapateáceas. Uma coleção de 

hiperacumuladoras de alumínio, elemento que abunda nos espaços campestres. 

Reduz-se a biomassa, o porte, o tamanho, mas preserva-se a diversidade, no mundo 

miúdo das ervas rasteiras. 

���������������������������������������� ��������
9
 Rampas: encostas em declive regular, e processos erosivos mais uniformes. 
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Figura 6.4.6 Bloco diagrama com residual do embasamento formando verdadeiras ilhas florestais, enclaves 
ou refúgios plesitocênicos, em meio ao vasto mosaico das formações de Campinaranas. Ilustração Carlos 
Schaefer. Adaptada de Schaefer et al. 2009.�
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SIGLA GEOAMBIENTES 

Serras Baixas e Inselbergs 

1. Sbi Serras Baixas e Inselbergs com Floresta Aberta sobre Latossolos, 

Cambissolos e Neossolos Litólicos 

Rampas e Superfícies Pediplanadas 

2. Ced Colinas e Encostas Dissecadas e Florestadas com Cambissolos e 

Latossolos 

3. Rfa Rampas e Superfície pediplanada com Tensão Ecológic a de Floresta 

Aberta sobre Latossolos e Cambissolos 

4. Foa Floresta Ombrófila Aberta de Terra Firme em Latossolos Amarelos  

5. Cct Campo Cerrado sobre terraços do rio Branco 

Coberturas Arenosas Holocênicas 

6. Mpa  Mosaico de Patamares arenosos baixos inundáveis com Campinarana 

Parque e Campinarana Florestada a Arbustiva 

7. Pap Planícies Arenosas e Paleodunas com Campinarana Graminosa e 

Arbustiva em Neossolos Quartzarênicos hidromórficos e Espodossolos 

8. Cab Campos Arenosos Brejosos com Campinarana Graminosa sobre 

Espodossolos 

9. Vdc  Vales e Depressões com Campos Brejosos e Vegetação semi-aquática 

sobre Solos arenosos hidromórficos 

10. Vfb  Vales com Formações Ripárias de Buritizais em Solos Orgânicos arenosos 

Formação Içá 

11. Pit Planícies de Inundação e Terraços com Floresta de Igapó sobre solos 

hidromórficos arenosos 

12. Tci Transição Campinaranas Florestadas / Matas de Igapó 

13. Mfi Mosaico de Formações de Floresta de Igapó e Chavascais 

Planícies Fluviais Inundáveis 

14. Bta Baixios e Terraços arenosos do rio Branco com Florestas de Igapós sobre 

solos hidromórficos 

15. Iri Igapó do rio Iruá com solos hidromórficos 

16. Irb Igapó do rio Baruana com solos hidromórficos argilo -arenosos 

17. Pab Planície Aluvionar com Floresta de Várzea sobre Neossolos Flúvicos do 

rio Barauana 

18. Paa Planície Aluvionar com Floresta de Várzea sobre Neossolos Flúvicos do 

rio Anauá 
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Área de ocorrência dominante de Floresta Ombrófila Aberta Submontana, com manchas 

de Floresta Ombrófila Densa Submontana, desenvolvida sobre solos relativamente rasos, 

com ocorrência esparsa e freqüente de afloramentos rochosos, que recobrem os setores 

mais íngremes e ravinados dos inselbergs e morros residuais da Serra do Preto e Serra do 

Viruá, em altitudes superiores a 80 metros. No ponto mais alto, a Serra do Viruá alcança 

360 metros de altitude, sendo constituída de dacitos e rochas alcalinas, de filiação e idade 

indeterminadas, mas atribuíveis aos Vulcanitos da Formação Iricoumé, ou biotita Gnaisses 

(Serra do Preto). Esta unidade tem aproximadamente 570 ha, incluindo as áreas das 

Serras do Viruá e do Preto, o que representa 0,17 % da área total mapeada. 

Nas áreas de declive acentuado predominam os Neossolos Litólicos, com a presença de 

blocos rochosos em superfície. Os Cambissolos Hápli cos ocorrem nas áreas de colúvios de 

baixa encosta, com material grosseiro, em relevo ondulado (8 a 20%) a forte ondulado (20 

a 45%). Normalmente, estão associados a fragmentos de rocha (tamanho matacão de 30 

a 75 cm) entremeados de material fino argiloso. O caráter fragmentário da rocha cria 

boas condições de drenagem, o que permite a formação de pequenos canais de 

drenagem nos sopés das Serras. Os Latossolos estão restritos a pequenos bolsões nas 

baixas encostas, com mantos de colúvios mais profundos, onde o processo erosivo foi 

interrompido. 

São áreas de extrema riqueza florística, com variações faciológicas que abrangem 

Florestas Abertas com Bacaba, Floresta Aberta com Inajás, de Cipoais, entre outras. De 

acordo com Gribel et al. 200910 as famílias de maior relevância são Lauraceae, 

Burseraceae, Chrysobalanaceae, Annonaceae, Moraceae e Lecythidaceae. Destacam-se as 

species: Protium apiculatum, Ocotea cinerea, Licania heteromorpha, Licania apetala, 

Guateria sp., Pseudomedia laevis, Trattinnickia sp. e Eschweilera atropetiolata; dentre as 

palmeiras, destaca-se a presença freqüente da bacaba (Oenocarpus bacaba). 
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10 GRIBEL, R., FERREIRA, C.A.C., COELHO, L.S., SANTOS, J.L., RAMOS, J.F. E SILVA, K.A.F. 2009. Diagnóstico 
Ambiental do Parque Nacional do Viruá: Relatório Temático de Vegetação. Relatório técnico. INPA, Manaus, 
59 p. 

Inselbergs da Serra do Preto. 
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Geoambiente onde há ocorrência de Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas (ou 
floresta de terra firme), em áreas não inundáveis, normalmente sobre Latossolos 
Câmbicos e Cambissolos mais profundos, em cotas alt imétricas abaixo de 100 m, 
localizados nas áreas de embasamento cristalino situadas abaixo dos relevos residuais das 
Serras do Preto (embasamento cristalino) e do Viruá (sienogranitos e subvulcânicas 
alcalinas). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estes ambientes apresentam solos mais profundos, quimicamente ácidos, distróficos e de 
baixa fertilidade natural, resultante da influência  do material de origem (profundamente 
pré-intemperizado). Apresenta valores baixíssimos de soma de bases (0 a 0,30 
cmolc/dm³), Capacidade de Troca Catiônica (0 a 1,69 cmolc/dm³) e saturação por bases (0 
a 4,0%), com saturação por alumínio de 79,5 e 97,0% nas camadas superficiais 12.  

As espécies arbóreas de maior frequência são Protium apiculatum, Ocotea cinerea, 

Licania heteromorpha, Licania apetala, Guateria sp., Pseudomedia laevis além da 
presença frequente da bacaba (Oenocarpus bacaba), que parece colonizar 
preferencialmente áreas com solos argilosos, bem drenados. 

Geofácies
13

 de Floresta Aberta com palmeiras Inajá 

São formações florestais com grande abundância de palmeiras Inajá (Attalea maripa) em 
cotas pouco mais elevadas das Serras, onde ocorrem solos mais argilosos e 
avermelhados. A composição florestal é mais aberta e de porte elevado, cuja composição 
difere pouco das Formações Florestais. 
���������������������������������������� ��������
11

 Colinas: são pequenas elevações de terreno com declives suaves e inferiores a 50 metros; constituem, em 
geral, formas de erosão, no entanto, ocorrem formas particulares, como as dunas; trata-se de colinas de 
acumulação, produzidas pelo depósito de areia transportada pelo vento (Guerra 1975). 
��
� PARENTE JÚNIOR, W. C. 2008. Caracterização dos solos e suas relações com a vegetação natural do 

Parque Nacional do Viruá, norte da Amazônia. Dissertação (mestrado). UFRR, Boa Vista, 89 p.�
13 Geofácies: é uma unidade de análise, sendo a menor unidade geográfica homogênea diretamente 
discernível na paisagem, constituindo uma particularidade do geoambiente. BERTRAND 1971 define 
geofácies como um setor fisionomicamente homogêneo onde se desenvolve uma mesma fase da evolução 
geral do geossistema. 

B
.A

.F
. M

en
d

on
ça

 

Colinas e Encostas dissecadas da Serra do Viruá. 
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É o geoambiente de tensão ecológica nas Terras Firmes florestadas, com solos mais rasos 

e com eventual presença de canga laterítica degradada, onde fatores climáticos 

dinâmicos favoreceram a formação de florestas mais abertas, com dossel descontínuo, e 

com presença comum de palmeiras ou de cipós (Veloso et al. 1991). No Parque do Viruá 

são sempre ricas em palmeiras como Inajá (Maximiliana maripa) e açaí-jussara (Euterpe 

precatoria). Também ocorre nesta unidade geofácies de Floresta Ombrófila Densa, em 

menor escala, principalmente nos antigos terraços14 do rio Baruana. 

Nestes ambientes predominam solos mais argilosos, comparados com os solos 

extremamente arenosos das Campinaranas. Ocorrem os Latossolos Vermelho-Amarelo 

em associações com Cambissolos Háplicos Distróficos , condicionados pela influência de 

materiais de origem provenientes das Serras e colinas adjacentes (sienogranitos e rochas 

alcalinas intrusivas). São solos ácidos e de baixa fertilidade natural, onde a ciclagem de 

nutrientes em superfície é o principal processo na sustentabilidade destes ecossistemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geofácies de Matas de Terra Firme do rio Baruana 

Representa a geofácies de solos bem drenados dos Terraços Antigos do Barauana 

(Argissolos, Cambissolos e Solos Concrecionários) c om vegetação de Floresta Ombrófila 

Densa das terras baixas, ou floresta de terra firme. A vegetação é uma floresta de terra 

firme densa com árvores de grande porte, e alta diversidade florística, segundo dados de 

Gribel et al. 2009. São particularmente abundantes as palmeiras bacaba (Oenocarpus 

���������������������������������������� ��������
14 Terraço (aluvial): antiga planície fluvial, formando uma superfície horizontal ou levemente inclinada , 
constituída por depósito sedimentar, ou superfície topográfica modelada pela erosão fluvial, marinha ou 
lacustre e limitada por dois declives do mesmo sentido; ocorrem com freqüência ao longo dos rios, ou ainda 
na borda de lagos (Guerra 1975). 

Rampas com Tensão Ecológica de Floresta Ombrófila Aberta com palmeiras, nas 
proximidades da Serra do Viruá. 
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bacaba), açaí-jussara (Euterpe precatoria) e inajá (Attalea maripa). Entre as árvores 

destacam-se, pela freqüência e porte, as espécies Licania heteromorpha var. 

heteromorpha, Oenocarpus bacaba, Qualea paraensis, Sclerolobium chrysophyllum, 

Trattinnickia burserifolia , Eschweilera atropetiolata, Protium apiculatum e Pseudolmedia 

cf.laevis. 

 
��� '���=�'�����������39��������������������'��������������������������

Geoambiente de ocorrência nas terra-firmes marginais à calha do rio Branco, em 

sedimentos aluviais mais elevados, paleodiques. Representa o interflúvio rio Branco-Iruá, 

em elevações de aproximadamente 55 metros, com solos pouco profundos, porém 

suficientes para caracterizar o horizonte B latossólico (Bw). A vegetação de floresta aberta 

com palmeiras e cipós ocorre na estreita faixa de solos não inundáveis, com gradações 

marginais para as florestas de igapó das planícies de inundação com solos hidromórficos 

dos rios Branco e Iruá. Este ambiente representa 1,97 % da área mapeada do PN Viruá. 

 
E���+��=���/���������������������-����������A���+��

É um geoambiente de pequena expressão, restrito a pequena porção da região norte da 

área mapeada, com apenas 583 ha, incluído na Zona de Amortecimento do PN Viruá, 

próximo à comunidade de Vista Alegre. Compreende a unidade fitofisionômica de 

savanas, caracterizada por pequenas árvores tortuosas, espaçadamente distribuídas 

sobre um tapete graminoso continuo. Os indivíduos l enhosos dominantes são, em vasta 

maioria, de Curatella americana, Byrsonima crassifolia e B. coccolobifolia, com 

Erytroxylum, Antonia ovata, Xylopia aromatica e Palicourea rigida menos frequentes. 

Recobre a unidade geomorfógica dos terraços do rio Branco, sobre o qual se originaram 

solos argilosos e acinzentados. Ocorrem, neste geoambiente, Argissolos Acinzentados em 

associações com Latossolos Amarelos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campo cerrado (savanas) de Vista Alegre, com indivíduos arbustivos esparsos e 
capões florestais isolados. 
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Nesta porção setentrional do PN Viruá a média de precipitação anual é mais baixa, 

quando comparada com a porção meridional, atingindo  1750 mm no setor norte e acima 

de 2000 mm na parte sul (BRASIL 1975). Tais variações climáticas regionais ao longo do 

eixo N-S do Parque, somadas às variações pedo-geomorfológicas locais, são responsáveis 

pela grande variação ambiental nesta região, permitindo a ocorrência das florestas de 

terra firme, florestas de igapós, campos brejosos, campinaranas e savanas, em uma área 

de tensão ecológica generalizada. 

 
���%/�� =� %����+�� ��� (�������� ��������� ���7��� ��5��6����� +�� ��/��������
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Este geoambiente abrange um verdadeiro mosaico de formações de Campinaranas, 

incluindo áreas que marcam o início da arenização generalizada da paisagem e da 

presença de lençol freático elevado, responsável pela gênese de solos arenosos muito 

pobres em nutrientes. Possui uma grande complexidade de ambientes em nível local, 

com gradiente de formações dos Campos Arenosos Brejosos com Campinaranas 

Graminosas, para as Planícies Arenosas e Paleodunas com Campinarana Graminosa e 

Arbustiva, incluindo ainda pequenas áreas de Vales com Formações Ripárias de Buritizais 

(Mauritia sp.). Em razão da escala de mapeamento (1:100.000) estas unidades foram 

agrupadas em uma única unidade, por não atenderem à área mínima mapeável (10 ha). O 

gradiente pedológico varia de Neossolo Quartzarênico a Espodossolos. Nas Campinaranas 

Graminosas o lençol aflora em quase todo o período chuvoso, o que não ocorre nas 

Campinaranas Arbustivas e Florestadas (Parente Júnior 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geofácies de Campinaranas Florestadas em colinas suaves e relevos tabulares 

Esta geofácie ocorre sobre solos arenosos com melhor drenagem, ocupando colinas 

suaves ou os relevos tabulares e arenosos mais altos, situado abaixo das encostas de 

colúvios argilosos, com as quais transiciona de for ma algo abrupta. Os solos arenosos 

Mosaico de patamares arenosos baixos inundáveis com Campinaranas . 
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mostram acumulação de matéria orgânica em superfície, e possuem sempre um 

horizonte húmico espesso, que sustenta a Campinarana Florestada. 

A Campinarana Florestada é uma fisionomia que ocorre nas colinas suaves e patamares 

tabulares arenosos, com solos mais ricos em matéria orgânica, e lençol freático mais 

profundo. É constituída por árvores relativamente finas, com até 15 m de altura, de porte 

menor que as da Floresta Ombrófila. O solo é arenoso, com muita areia fina, profundo e 

rico em material humificado até 60 cm de profundidade. As árvores da Campinarana 

Florestada são de caule ereto, pouco ou nada tortuoso, e formam um dossel quase 

contínuo, às vezes mais aberto. As árvores principais são, de acordo com observações 

pessoais e Gribel et al. 2009,  Ruizterania retusa, Abarema jupumba, Paraharancornia 

amara,  Andira cordata, Humiria balsamifera, Ouratea spruceana, além de Aldina 

heterophylla, Iryanthera sp.,  entre outras.  Ainda segundo Gribel et al. 2009, ocorrem 

também espécies florestais, como a árvore emergente Sacoglottis guianensis, atingindo 

até 20 m,  Licania heteromorpha, Ferdinandusa rudgeoidee e Caraipa llanorum.  

O estrato arbustivo é denso e formado por espécies de Melastomataceae (Miconia sp.) e 

Rubiaceae (Pagamea, Palicourea e Psychotria e Retiniphyllum ). Ocorrem algumas 

espécies de palmeiras dentre as quais destacam-se Oenocarpus bacaba, Euterpe 

caatingae, Mauritiella aculeata e Leopoldina piassava.  Entre as epífitas destacam-se 

algumas Araceae (Anthurium atropurpureum, Phylodendron sp.) e Orchidaceae  

(Epidendron).  Líquens do gênero Cladonia sp. são característicos deste ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geofácies de Bordas das Campinaranas florestadas com solos de transição 

É uma geofácies de variação ecotonal das Campinaranas florestadas em direção aos 

patamares arenosos mais baixos e hidromórficos; onde o hidromorfismo é mais forte. 

Predomina amplamente Caraipa llanorum nessas zonas de transição com áreas de 

campinaranas mais abertas, onde o lençol freático apresenta-se mais superficial do que 

na Campinarana florestada.  Nessas bordas, além de Caraipa, o denso estrato arbustivo 

reúne comunidades heterogêneas de Ruizterania retusa, Melastomataceae (Miconia sp.) 

e Rubiaceae (Pagamea, Palicourea, Psychotria e Retiniphyllum). Ocorrem poucas 

palmeiras, com destaque para Bactris campestris, Bacabeiras (Oenocarpus bacaba) e 

Leopoldina piassava. São comuns epífitas como as aráceas Anthurium atropurpureum e 

Phylodendron sp., além de Orchidaceae  (Epidendron). 

Campinarana Florestada sobre colina suave, em contato com Campinarana Parque. 
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Geofácies de Campinarana Parque 

O Parque de Campinarana ainda não havia sido descri to entre as fitofisionomias das 

Campinaranas Amazônicas, mas representa um geoambiente muito comum no Viruá. 

Possui uma fitofisionomia arbóreo-arbustiva, apresentando espaçamento regular das 

moitas de arvoretas e arbustos, onde os solos são mais ricos em matéria orgânica e com 

melhor drenagem, fatores condicionados pela ocorrência de pequenos murundus de 

Termiteiros escuros (dominados por cupins do gênero Nasutitermes). Os termiteiros 

possuem um espaçamento regular, implicando no padrão de Parque e denotando uma 

drenagem ligeiramente melhor que os solos arenosos inundáveis com vegetação 

herbácea de entremeio. O menor hidromorfismo dos solos sob Murundus é suficiente 

para adensar o estrato arbóreo-arbustivo, que apresenta arvoretas, mais baixas, 

raquíticas e espaçadas, com dominância de Ruizterania retusa, (Umiri) Humiria 

balsamifera e Clusia sp., além de Caraipa llanorum, Pagamea coriacea, a palmeirinha 

espinhenta acaule (Bactris campestris), Platycarpum egleri, Aldina heterophylla (Macucu), 

Retiniphyllum, Byrsonima sp., Macairea, Ouratea, entre outros observados. No entremeio 

herbáceo, em condição mais inundável, dominam várias ciperáceas (notadamente 

Lagenocarpus), Eriocauláceas (Syngonanthus spp.) gramíneas, xiridáceas (Xyris spp. e 

Abolboda spp.) e melastomatáceas, além da presença eventual da palmeira-anã Barcella 

odora nas partes mais altas das areias brancas. 

Geofácies de transição Campinarana Florestada - Floresta Ombrófila  

Nas faixas de transição entre os Geoambientes de Campinarana Florestada para Floresta 

Ombrófila ocorre geofácies de transição entre os Espodossolos/Neossolos 

Quartzarênicos, representando área de tensão ecológica, com transição florística entre 

Campinarana Florestada e Floresta Ombrófila Densa ou Aberta. Observa-se grande 

dominância de Ruizterania retusa (Vochysiaceae), típica da Campinarana, além de alta 

freqüência de indivíduos de Sorveira ou Amapá (Parahancornia amapa), Umiri (Humiria 

balsamifera), uma espécie de Quaruba (Vochysia sp.), Puruí (Duroia saccifera), Jacareúva 

(Calophyllum brasiliense), Uxi (Licania apetala) e Envira Preta (Guatteria discolor). Nessas 

faixas, observa-se muitos indivíduos mortos de Itaúba (Mezilaurus itauba), o que sugere 

uma mudança ambiental recente para elevação do lençol freático. A Ruizterania retusa 

mostra grande propagação nas áreas recém queimadas, estabelecendo uma sucessão 

sobre os solos arenosos encharcados, sendo o grande destaque deste geofácies ecotonal. 

 

F�� (�/� =�(���:+���������������(�����5����+����/��������
�������������5������
�������������5���1��;��+���<����3�9�+�������/�����������

Neste geoambiente, o lençol freático alcança nível mais superficial que o anterior, e os 

solos são mais lixiviados e ácidos, com maior dific uldade para o estabelecimento de 

árvores de maior porte. Ocorre a vegetação de Campinarana Graminosa e Arbustiva, em 

solos com maior nível de hidromorfismo do que os do  Geoambiente anterior, bem como 

por período mais prolongado de inundação sazonal. 
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Segundo o levantamento florístico do PN Viruá, as espécies lenhosas da Campinarana  

Arbustiva também ocorrem na Campinarana Florestada, apresentando, no entanto, 

árvores mais baixas, raquíticas e espaçadas. As espécies Ruizterania retusa, Humiria 

balsamifera, Clusia sp. e Caraipa llanorum  parecem ser as espécies pioneiras mais comuns 

neste sistema sucessório, colonizando áreas mais abertas de campinaranas 

(Campinaranas Gramíneo-lenhosas). O menor desenvolvimento das espécies arbóreas 

deve-se provavelmente ao estresse hídrico maior causado por lençol freático mais 

superficial e períodos mais longos de inundação do que na Campinarana Florestada. No 

extrato herbáceo, observa-se cobertura de ciperáceas, gramíneas, xiridáceas e 

melastomatáceas, além da palmeira-anã Barcella odora. 

Geofácies de Palmeirais da anã Barcella odora 

É uma variação especial e singular dos geoambientes de Campinarana Graminosa, nas 

partes onde há uma ligeira sobrelevação do manto arenoso lavado e mal-drenado, 

dominado por palmeirais da anã acaule Barcella Odora, endêmica à região de 

Campinaranas. É uma geofácies associada à presença conspícua de Muricis (Malpiguiácea 

do gênero Byrsonima sp.), uma Rubiácea com folhas em forma de candelabro 

(Platycarpum egleri)  e Clusia panapanari. Representa um tipo de vegetação exclusivo das 

campinaranas, e muito semelhante em fisionomia aos palmeirais de Allagoptera (Guriri) 

freqüentes nas restingas costeiras. O estrato herbáceo é formado por espécies de 

Cyperaceae, Poaceae e Xiridáceas (Xyris spp. e Abolboda spp.), Eriocauláceas 

(Paepalanthus spp e Syngonanthus spp.) e pteridófitas, como Schizaea elegans 

(Schizaeceae).  

 

Vista panorâmica de Planície Arenosa e Paleoduna com Campinarana 
Arbustiva em Espodossolo. 
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Geoambiente onde o lençol freático é elevado o ano todo, ocorrendo Campinarana 

Gramíneo-lenhosa sobre extensas planícies encharcadas, formando áreas aplainadas e 

rebaixadas, de relevo deprimido e lençol freático superficial ou aflorante. Segundo o 

levantamento florístico efetuado na região, o estrato herbáceo é densamente recoberto 

por espécies de Lagenocarpus (Cyperaceae) e Poaceae. Encontram-se ainda espécies 

típicas de áreas úmidas, como Xyris spp. e Abolboda spp.(Xyridaceae), Paepalanthus spp. 

e Syngonanthus spp. (Eriocaulaceae), Utricularia sp. (Lentibulariaceae) e Drosera sp. 

(Droseraceae), além de pteridófitas como Schizaea elegans (Schizaeceae). Nas depressões 

onde se formam poças permanentes é comum se encontrar espécies aquáticas como 

Wolffia brasiliensis  e Spirodela sp. (Lemnaceae) e Nymphaea (Nympheaceae). 
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Geoambientes onde o lençol freático é muito elevado o ano todo, mesmo na estação 

seca. Representam amplas áreas de campos inundados, e são considerados como 

formações pioneiras pelos critérios de Veloso et al. 1991.  Os solos da associação variam 

desde Espodossolos e Neossolos Quartzarênicos hidromórficos até Organossolos. São 

ambientes essencialmente campestres, dominados por gramíneas e ciperáceas que 

suportam longos períodos de inundação, alem de plan tas típicas de ambientes úmidos 

(como espécies de Droseraceae, Xyridaceae, Rapateaceae, Lentibulariaceae) e alagados, 

tais como Nymphaea (Nymphaeaceae), Cabomba (Cabombaceae) e Nymphoides 

(Menyanthaceae), entre outras.  

Em primeiro plano, Paleodunas com Campinarana Graminosa e Arbustiva, 
interpenetrada por Depressão com Campo Brejoso e Vegetação semi-aquática. Ao 
fundo, Campo Arenoso Brejoso com Campinarana Graminosa. 
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Nos geoambientes de Formações Ripárias, dominam os Buritizais, verdadeiras Veredas de 

Buritis, representando ecossistemas sazonalmente inundados com comunidades 

dominadas pela palmeira Mauritia flexuosa (buriti) e por tapete herbáceo de gramíneas e 

ciperáceas. Ocorrem ao longo dos cursos d’água (buritizal linearizado) ou em depressões 

arredondadas de cabeceiras (buritizal não-linearizado).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em associação, também ocorrem Caranã ou Buritirana (Mauritiella aculeata), e mais 

raramente, Açaizais (Euterpe precatoria).  Nas transições com Igapós, são comuns 

geofácies de associações de Mauritia flexuosa com Jacareúvas (Callophylum brasiliense), 

Ucuúba Branca (Virola sp.), arvoretas de Sibianthus sp. e Buxixu (Toccoca sp.). Nas partes 

Vales e Depressões com Campo Brejoso e Vegetação semi-aquática sobre 
solos arenosos hidromórficos. 
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Formação Ripária de Buritizais no curso do igarapé Preto. 
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mais inundáveis ocorrem campos brejosos dominados por gramíneas e ciperáceas que 

suportam longos períodos de inundação, como espécie s de Droseraceae, Xyridaceae, 

Rapateaceae, Lentibulariaceae, e principalmente Nymphaea (Nymphaeaceae), Cabomba 

(Cabombaceae) e Nymphoides (Menyanthaceae), além de plantas aquáticas como Wolffia 

brasiliensis e Spirodela sp. (Lemnaceae). 
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São os geoambientes de extensos Igapós do rio Branco, situados em níveis altimétricos 

pouco acima do nível de enchentes do rio Branco, ao longo do interflúvio do Iruá, e 

representam uma das mais amplas áreas de Igapós do sul de Roraima, com 20% da área 

do Parque. O acesso é extremamente difícil, e ainda não se tem um detalhamento maior 

da sua composição florística. Nos sobrevôos, mostram um porte arbóreo mais elevado, e 

espécies como Ruizterania sp., Clusia sp., Macrolobium acacifolium , Ambelania cuneata e 

Buchenavia oxycarpa. 
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Constitui uma região ecotonal das Campinaranas Flor estadas sobre patamares altos 

arenosos em transição para as Florestas de Igapós nas áreas rebaixadas sobre solos 

hidromórficos. Os exemplares da flora transicionam ora com espécies das Campinaranas, 

ora com espécies das matas de igapó, adaptadas às condições do relevo com maior ou 

menor nível de alagamento. 

Planícies de Inundação e Terraços 

com Floresta de Igapó 

Baixios e Terraços arenosos do rio 

Branco com Florestas de Várzea 

Contato entre as Planícies de Inundação e Terraços com Floresta de Igapó e os Baixios e 
Terraços arenosos do rio Branco com Florestas de Várzea. 
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Ocorrem associações de solos, as quais representam diferentes compartimentos do 

relevo. Nas áreas mais rebaixadas (“inter paleo-dunas”), predominam solos 

hidromórficos, como Neossolos Quartzarêncios ou Gleissolos, e nos patamares arenosos 

altos (“paleo-dunas”), onde ocorrem as Campinaranas  Florestadas, têm-se os 

Espodossolos Ferrihumilúvicos. 
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Este compartimento localiza-se no setor ocidental do PNV, sendo balizado pelo 

alinhamento estrutural N-S do rio Iruá e da Serra do Preto. São mosaicos de formações 

abertas (chavascais) e fechadas (florestas de igapó), com padrões observados na imagem 

Landsat semelhantes aos padrões do Mosaico de Patamares arenosos baixos inundáveis 

com Campinarana Parque e Campinarana Florestada a Arbustiva. No entanto, são 

verificadas cores mais escuras na imagem, as quais indicam um encharcamento e/ou 

alagamento dos solos mais pronunciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transição entre Igapó do rio Baruana e Campinaranas Florestadas. 
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Mosaico de Florestas de Igapó e Chavascais nas proximidades da Baixa 
Verde, setor oeste do PNV. 
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Geofácies de Chavascais com solos alagados 

Ambientes de campos inundáveis com vegetação arbustiva e muitas plantas herbáceas e 

macrófitas aquáticas semelhantes em composição às que ocorrem nos Buritizais mais 

inundáveis, como Aningas, Philodendros, Xyridaceae, Rapateaceae, Lentibulariaceae, e 

principalmente Nymphaea (Nymphaeaceae), Cabomba (Cabombaceae) Wolffia 

brasiliensis e Spirodela sp. (Lemnaceae).  

Geofácies Igapós Altos do rio Iruá com solos hidromórficos 

Diferencia-se do anterior pelo porte mais elevado e pouca freqüência do estrato 

herbáceo e de plantas submersas.  
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As Florestas de Várzea são formações inundáveis associadas a tabuleiros e  terraços 

baixos, holocênicos, com solos hidromórficos sazona is. O estágio sucessional arbóreo é 

assemelhado à floresta de igapó, formando extensas reentrâncias e alinhamentos de 

paleomeandros, com palmeiras como jauari (Astrocaryum jauary) e árvores como 

Jacareúva (Callophylum brasiliense ), Calycophyllum spruceanum, Inga sp., Triplaris 

surinamensis e Virola. 

No rio Branco as várzeas são muito extensas, e mostram a tendência atual de colmatação 

sedimentar e redução das inundações, que só ocorrem por ocasião das grandes cheias; 

representam refúgios e abrigos de fauna no período das chuvas, e possuem grande valor 

na conservação do PNV por seu efeito retardador das inundações no interflúvio Iruá-

Branco. Este geoambiente ocupa 6% da área total do Parque. Predominam os Neossolos 

Flúvicos e os Cambissolos Flúvicos. 
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15 Baixios: terraço submerso, constituído de detritos, formando bancos, que ocorrem no leito dos rios, lagos 
ou na plataforma continental; na Amazônia, é também usado para designar certas enseadas que os rios 
formam nas suas margens, onde a água permanece por ocasião das vazantes; trata-se de pequenos lagos 
temporários, nas vazantes, e reentrâncias marginais, nas cheias, com pouca movimentação de correntes 
(Guerra 1975). 

Contato entre Baixios Arenosos do rio Branco com Florestas de Várzea 
(dir.) e Planícies de Inundação e Terraços com Floresta de Igapó (esq.). 
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Geoambiente de florestas aluviais inundáveis com riqueza de espécies elevada em 

comparação com outros setores. Segundo Gribel et al. 2009, as famílias botânicas 

importantes no igapó do Iruá são Chrysobalanaceae, Sapotaceae, Fabaceae e 

Annonaceae.  As espécies mais frequentes incluem Licania micrantha, Micropholis 

venulosa, Pouteria sp .e Duguetia uniflora. 
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Geoambiente inundável, de largura variável, que acompanha lateralmente as 

sinuosidades da planície fluvial, estabelecendo fác ies de transição ainda não observadas 

em campo, com as Campinaranas dos Patamares arenosos. Os Igapós do Baruana são 

menos arenosos que os do Iruá. O estrato arbóreo é dominado por Jauari (Astrocaryum 

jauari), Clusia sp., Chrysophyllum guyanense , Macrolobium acacifolium , Ambelania 

cuneata, Licania discolor , com ocorrência de Aningas (Montrichardia sp.) diversas 

Araceas,  Nymphaeaceae, Cabomba (Cabombaceae) e Buchenavia oxycarpa. Observações 

em campo são necessárias para um detalhamento mais preciso dos solos e vegetação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igapós do rio Iruá sobre solos hidromórifcos. Regiã o das Três Ilhas. 
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Igapós do rio Baruana sobre solos hidromórficos. 
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São Matas Aluviais que se desenvolvem sobre Neossolos Flúvicos, Plintossolos e 
Cambissolos nas margens mais altas, sazonalmente inundáveis, do rio Baruana (Figura 
33). São floristicamente distintas das Florestas de  Várzea dos rios Anauá e Branco, com 
predomínio, segundo os estudos de Gribel et al. 2009 de Pterocarpus rohrii, Naucleopsis 

caloneura, Mouriri guianensis, Guateria discolor, Swartzia schomburgkii var. guyanensis, 

Calyptranthes cuspidata, Pouteria elegans, Zygia juruana, e Hesteria laxiflora. 
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São Geoambientes de Matas Aluviais que se desenvolvem sobre os Neossolos Flúvicos nas 
margens mais altas, sazonalmente inundáveis, do rio Anauá, recobrindo pequena área do 
Parque, em seus limites meridionais. Não foram descritos em campo, mas observados em 
sobrevôo e em apenas um ponto do rio Anauá. Parecem floristicamente distintas das 
Florestas de Várzea do rio Branco, com predomínio de espécies afins ao rio Baruana, 

como Mouriri guianensis, Guateria discolor, Swartzia schomburgkii var. guyanensis,  

Pouteria elegans, entre outras. 
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 Planície aluvionar: terreno mais ou menos plano onde os processos de deposição sedimentar (agradação) 
superam os de erosão (degradação); são definidas pelos níveis de base locais, sendo justapostas ao can al 
fluvial, com extensões variadas (Guerra 1975). 
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Planície Aluvionar com Floresta de Várzea do rio Baruana. 
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Planície Aluvionar com Floresta de Várzea do rio Anauá. 
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NEOSSOLO QUARTZARÊNICO 173450,88 44,29 

RQg1 

 
 

Neossolo Quartzarênico Hidromórfico plíntico (60%) 

Neossolo Quartzarênico Hidromórfico espódico (30%) 

Gleissolo Háplico Tb Distrófico típico (10%) 

23338,57 5,96 

RQg2 

Neossolo Quartzarênico Hidromórfico espódico (40%) 

Espodossolo Humilúvico Hidromórfico arênico (40%) 

Espodossolo Humilúvico Órtico espessarênico (20%) 

91522,99 23,37 

RQg3 

Neossolo Quartzarênico Hidromórfico espódico (50%) 

Espodossolo Humilúvico Hidromórfico arênico (30%) 

Gleissolo Háplico Tb Distrófico típico (20%) 

50003,51 12,77 

RQg4 
Neossolo Quartzarênico Hidromórfico plíntico (50%) 

Neossolo Quartzarênico Hidromórfico espódico (50%) 
8585,81 2,19 

ESPODOSSOLO HUMILÚVICO 37727,91 9,63 

EKg1 

Espodossolo Humilúvico Hidromórfico arênico (40%) 

Neossolo Quartzarênico Hidromórfico espódico (40%) 

Espodossolo Humilúvico Hidromórfico dúrico (20%) 

5051,83 1,29 

EKg2 

Espodossolo Humilúvico Hidromórfico arênico (50%) 

Neossolo Quartzarênico Hidromórfico espódico (30%) 

Espodossolo Humilúvico Órtico espessarênico (20%) 

32676,08 8,34 

NEOSSOLO FLÚVICO 100005,37 25,52 

RYbd 

Neossolo Flúvico Tb Distrófico típico (60%) 

Neossolo Flúvico Psamítico (30%) 

Gleissolo Háplico Tb Distrófico típico (10%) 

35534,31 9,07 

RYq1 

Neossolo Flúvico Psamítico (50%) 

Neossolo Flúvico Tb Distrófico típico (30%) 

Cambissolo Flúvico Tb Distrófico típico (20%) 

17999,64 4,59 

RYq2 
Neossolo Flúvico Psamítico (70%) 

Neossolo Flúvico Tb Distrófico típico (30%) 
46471,42 11,86 

CAMBISSOLO FLÚVICO 15769,63 4,04 

CYbd 

Cambissolo Flúvico Tb Distrófico típico (50%) 

Neossolo Flúvico Psamítico (30%) 

Neossolo Flúvico Tb Distrófico típico (20%) 

15769,63 4,04 

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO 41529,63 10,60 

LVAd 

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico (40%) 

Cambissolo Háplico Tb Distrófico típico (20%) 

Latossolo Vermelho Distrófico típico (20%) 

Plintossolo Háplico Distrófco típico (20%) 

41529,63 10,60 

LATOSSOLO AMARELO 5237,08 1,34 

LAd1 
Latossolo Amarelo Distrófico típico (60%) 

Argissolo Acinzentado Distrófico arênico (40%) 
583,03 0,15 

LAd2 
Latossolo Amarelo Distrófico típico (70%) 

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico típico (30%) 
4654,05 1,19 
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CAMBISSOLO HÁPLICO 3715,72 0,94 

CXbd1 

Cambissolo Háplico Tb Distrófico típico (50%) 

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico câmbico (30%) 

Neossolo Litólico Distrófico típico (20%) 

3146,63 0,80 

CXbd2 

Cambissolo Háplico Tb Distrófico típico (50%) 

Neossolo Litólico Distrófico típico (30%) 

Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico câmbico (20%) 

569,09 0,14 

TOTAL 377436,22 96,36 
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SIGLA 
GEOAMBIENTES ÁREA (hectares) 

PNV AMPLIAÇÃO ZA* TOTAL 

Serras Baixas e Inselbergs     

1. Sbi Serras Baixas e Inselbergs com Floresta Aberta sobre Latossolos, 

Cambissolos e Neossolos Litólicos 
271,84 
0,13% 

297,26 
0,49% 

0,00 
0% 

569,09 
0,17% 

Rampas e Superfícies Pediplanadas     

2. Ced Colinas e Encostas Dissecadas e Florestadas com Cambissolos e 

Latossolos 
732,25 
0,34% 

379,97 
0,63% 

2034,41 
3,39% 

3146,63 
0,93% 

3. Rfa Rampas e Superfície pediplanada com Tensão Ecológic a de Floresta 

Aberta sobre Latossolos e Cambissolos 
6797,82 

3,14% 
3002,22 

4,98% 
24521,63 

40,82% 
34321,67 

10,19% 

4. Foa Floresta Ombrófila Aberta de Terra Firme em Latossolos Amarelos  4256,21 
1,97% 

0,00 
0% 

397,83 
0,66% 

4654,05 
1,38% 

5. Cct Campo Cerrado sobre terraços do rio Branco 0,00 
0% 

0,00 
0% 

583,03 
0,97% 

583,03 
0,17% 

Coberturas Arenosas Holocênicas     

6. Mpa  Mosaico de Patamares arenosos baixos inundáveis com Campinarana 

Parque e Campinarana Florestada a Arbustiva 
12828,04 

5,92% 
13755,74 

22,84% 
5213,44 

8,68% 
31797,22 

9,44% 

7. Pap Planícies Arenosas e Paleodunas com Campinarana Graminosa e 

Arbustiva em Neossolos Quartzarênicos hidromórficos e Espodossolos 
53237,29 

24,58% 
17995,24 

29,88% 
626,48 
1,04% 

71859,01 
21,33% 

8. Cab Campos Arenosos Brejosos com Campinarana Graminosa sobre 

Espodossolos 
4648,88 

2,15% 
133,45 
0,22% 

269,50 
0,45% 

5051,83 
1,50% 

9. Vdc  Vales e Depressões com Campos Brejosos e Vegetação semi-aquática 

sobre Solos arenosos hidromórficos 
5060,75 

2,34% 
118,79 
0,20% 

0,00 
0% 

5179,54 
1,54% 

10. Vfb  Vales com Formações Ripárias de Buritizais em Solos Orgânicos arenosos 3301,74 
1,52% 

104,53 
0,17% 

0,00 
0% 

3406,27 
1,01% 
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ZA*: Considera a área originalmente indicada para os mapeamentos de Meio Físico. No Zoneamento, a área indicada para a Zona de Amortecimento foi 

ligeiramente estendida pela Equipe de Planejamento. 
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SIGLA 
GEOAMBIENTES ÁREA (hectares) 

PNV AMPLIAÇÃO ZA TOTAL 

Formação Içá     

11. Pit Planícies de Inundação e Terraços com Floresta de Igapó sobre solos 

hidromórficos arenosos 
43425,86 

20,05% 
565,51 
0,94% 

2480,05 
4,13% 

46471,42 
13,80% 

12. Tci Transição Campinaranas Florestadas / Matas de Igapó 27299,12 
12,61% 

5459,70 
9,06% 

1592,95 
2,65% 

34351,77 
10,20% 

13. Mfi Mosaico de Formações de Floresta de Igapó e Chavascais 22252,23 
10,28% 

0,00 
0% 

1086,34 
1,81% 

23338,57 
6,93% 

 Planícies Fluviais Inundáveis     

14. Bta Baixios e Terraços arenosos do rio Branco com Florestas de Igapós sobre 

solos hidromórficos 
13321,24 

6,15% 
848,54 
1,41% 

1599,85 
2,66% 

15769,63 
4,68% 

15. Iri Igapó do rio Iruá com solos hidromórficos 13275,81 
6,13% 

839,28 
1,39% 

3884,56 
6,47% 

17999,64 
5,34% 

16. Irb Igapó do rio Baruana com solos hidromórficos argilo -arenosos 234,78 
0,11% 

6184,10 
10,27% 

0,00 
0% 

6418,88 
1,91% 

17. Pab Planície Aluvionar com Floresta de Várzea sobre Neossolos Flúvicos do 

rio Barauana 
0,00 

0% 
7334,30 
12,18% 

6229,07 
10,37% 

13563,37 
4,03% 

18. Paa Planície Aluvionar com Floresta de Várzea sobre Neossolos Flúvicos do 

rio Anauá 
4325,38 

2,00% 
2567,53 

4,26% 
274,40 
0,46% 

7167,31 
2,13% 

 Aa Áreas antropizadas 147,78 
0,07% 

178,07 
0,30% 

9268,44 
15,43% 

9594,29 
2,85% 

  Corpos d’água 1147,76 
0,53% 

467,45 
0,78% 

6,17 
0,01% 

1621,38 
0,48 

  TOTAL 216612,77 
100% 

60231,67 
100% 

60083,15 
100% 

336927,59 
100% 
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GEOAMBIENTES SOLOS USOS RISCOS ZONAS PROPOSTAS* 

1. Sbi - Serras Baixas e Inselbergs com 

Floresta Aberta sobre Latossolos, 

Cambissolos e Neossolos Litólicos 

Cambissolos Háplicos, 

Neossolos Litólicos e 

Latossolos 

Extrativismo vegetal e 

turismo 

Alta susceptibilidade à erosão, 

caça, fogo e desmatamento 

Parte da Zona Primitiva, de 

Uso Intensivo e Uso 

Extensivo 

2. Ced - Colinas e Encostas Dissecadas e 

Florestadas com Cambissolos e Latossolos 

Argissolos Amarelos e 

Latossolos Amarelos 

Extrativismo vegetal, 

agricultura e turismo 

Moderado risco de erosão, caça e 

fogo 

Parte da Zona Extensivo e 

de Uso Intensivo 

3. Rfa - Rampas e Superfície pediplanada 

com Tensão Ecológica de Floresta Aberta 

sobre Latossolos e Cambissolos 

Argissolos Amarelos e 

Latossolos Amarelos 

Extrativismo Vegetal e 

Turismo 

Alto risco de fogo, desmatamento 

e caça 

Parte da Zona Primitiva, de 

Uso Intesivo, Extensivo e 

de Recuperação 

4. Foa - Floresta Ombrófila Aberta de Terra 

Firme em Latossolos Amarelos 

Latossolos Amarelos Extrativismo vegetal, 

agricultura e turismo 

Alta susceptibilidade ao fogo, 

moderado risco à erosão e caça 

Parte da Zona de Uso 

Extensivo e Zona Primitiva 

5. Cct - Campo Cerrado sobre terraços do rio 

Branco 

Argissolos Acinzentados e 

Latossolos 

Agricultura e turismo Alta susceptibilidade ao fogo, 

moderado risco à erosão e caça 

Parte da Zona Primitiva e 

de Uso Extensivo 

6. Mpa - Mosaico de Patamares arenosos 

baixos inundáveis com Campinarana Parque 

e Campinarana Florestada a Arbustiva 

Espodossolos 

Ferrihumilúvicos  

Extração de areia para 

construção civil, turismo e 

extrativismo vegetal 

Alto risco a fogo, assoreamento 

natural e antrópico com 

desmatamento nas áreas à 

montante e caça 

Parte da Zona Primitiva e 

de Uso Intensivo (nas 

estradas propostas) 

7. Pap - Planícies Arenosas e Paleodunas 

com Campinarana Graminosa e Arbustiva em 

Neossolos Quartzarênicos hidromórficos e 

Espodossolos 

Espodossolos e Neossolos 

Quartzarênicos  

Extração de areia para 

construção civil, turismo e 

extrativismo vegetal 

Alto risco a fogo, assoreamento 

natural e antrópico com 

desmatamento nas áreas à 

montante e caça 

Parte da Zona Primitiva e 

de Uso Intensivo (nas 

estradas propostas) 

8. Cab - Campos Arenosos Brejosos com 

Campinarana Graminosa sobre 

Espodosssolos 

Espodossolos 

Ferrihumilúvicos e 

Gleissolos Háplicos 

Extração de areia para 

construção civil e turismo 

Assoreamento natural e 

antrópico e caça 

Parte da Zona Primitiva  
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*  Considera as Zonas definidas no Roteiro Metodológico de Planejamento 2002. Zona de Recuperação: Onde houve degradação e remoção da floresta; Zona Primitiva: Pouco ou 

nenhuma ação antrópica; Zona de Uso Intensivo: Planícies Fluvias e Igapós; áreas do entorno da sede, estradas de acesso e Estrada Perdida (com buffer de 200 m), inclui ainda 

trecho proposto para acesso ao rio Anauá e Serra do Preto; além de um buffer de 50 metros nas trilhas próximo a sede e da grade PPBIO; Zona de Uso Extensivo: Buffer de 200 m 

separando as zonas de maior e menor intensidade de uso. 
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GEOAMBIENTES SOLOS USOS RISCOS ZONAS PROPOSTAS* 

9. Vdc - Vales e Depressões com campos 

Brejosos e vegetação semi-aquática sobre solos 

hidromórficos 

Gleissolos Háplicos e 

Neossolos Flúvicos 

Turismo e extrativismo 

vegetal 

Assoreamento natural e 

antrópico e caça 

Parte da Zona Primitiva  

10. Vfb - Vales com Formações Ripárias de 

Buritizais em Solos Orgânicos arenosos 

Gleissolos Háplicos e 

Neossolos Flúvicos 

Turismo e extrativismo 

vegetal 

Assoreamento natural e 

antrópico e caça 

Parte da Zona Primitiva  

11. Pit - Planícies de Inundação e Terraços com 

Floresta de Igapó sobre solos hidromórficos 

arenosos 

Neossolos Quartzarênicos 

hidromórficos e Gleissolos  

Extração de areia para 

construção civil , turismo e 

extrativismo vegetal 

Assoreamento natural e 

antrópico, caça e pesca 

Parte da Zona Primitiva e 

de Uso Extensivo 

12. Tci - Transição Campinaranas Florestadas / 

Matas de Igapó 

Espodossolos e Neossolos 

Quartzarênicos 

Extrativismo vegetal e 

turismo 

Assoreamento natural e 

antrópico e caça 

Parte da Zona Primitiva e 

de Uso Extensivo 

13. Mfi - Mosaico de Formações de Floresta de 

Igapó e Chavascais 

Espodossolos e Neossolos 

Quartzarênicos 

Extrativismo vegetal e 

turismo 

Assoreamento natural e 

antrópico e caça 

Parte da Zona Primitiva 

14. Bta - Baixios e Terraços arenosos do rio 

Branco com Florestas de Igapós sobre solos 

hidromórficos 

Cambissolos Flúvicos e 

Neossolos Flúvicos 

Extrativismo vegetal e 

turismo 

Assoreamento natural e 

antrópico, caça e pesca 

Parte da Zona de Uso 

Intensivo 

15. Iri - Igapó do rio Iruá com solos 

hidromórficos 

Neossolos Flúvicos Extrativismo vegetal e 

turismo 

Assoreamento natural e 

antrópico, caça e pesca 

Parte da Zona de Uso 

Intensivo 

16. Irb - Igapó do rio Barauana com solos 

hidromórficos argilo-arenosos 

Cambissolos Flúvicos e 

Neossolos Flúvicos 

Extrativismo vegetal e 

turismo 

Assoreamento natural e 

antrópico, caça e pesca 

Parte da Zona de Uso 

Intensivo 

17. Pab - Planície Aluvionar com Floresta de 

Várzea sobre Neossolos Flúvicos do rio Baruana 

Cambissolos Flúvicos e 

Neossolos Flúvicos 

Extrativismo vegetal e 

turismo 

Assoreamento natural e 

antrópico, caça e pesca 

Parte da Zona de Uso 

Intensivo 

18. Paa - Planície Aluvionar com Floresta de 

Várzea sobre Neossolos Flúvicos do rio Anauá 

Neossolos Flúvicos Extrativismo vegetal e 

turismo 

Assoreamento natural e 

antrópico, caça e pesca 

Parte da Zona de Uso 

Intensivo 
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O Parque Nacional do Viruá está inserido na Região Ecológica das Campinaranas, tipo 

de vegetação que tem como principal zona de ocorrência as bacias dos rios Negro, 

Branco e Orinoco, abrangendo áreas da Amazônia brasileira, colombiana e 

venezuelana (Figura 6.5.1). Sua paisagem é marcada por elevada heterogeneidade 

ambiental, com uma grande variedade de fisionomias associadas às diferentes 

condições de relevo, hidrologia e solos (ver seção 6.4 Solos-Geoambientes). As 

Campinaranas (vegetação sobre solos arenosos) e Florestas Ombrófilas Densas 

aluviais (florestas de várzea e igapó) representam 45% e 47% respectivamente da 

cobertura vegetal do Parque, observando-se o contato abrupto com Formações 

Pioneiras (buritizais, campos brejosos) e Florestas Ombrófilas Abertas das Terras 

Baixas, além de pequenos enclaves de Florestas Ombrófilas Abertas Submontanas em 

morros residuais isolados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5.1 Distribuição das fisionomias de 
Campinaranas na bacia do rio Negro, sua principal zona 
de ocorrência na Amazônia brasileira. Fonte: IBGE.      
Ao lado, mapa de distribuição das Campinaranas na 
Amazônia, elaborado por A. Vicen=ni a par=r de 
compilação de IBGE 1988, Etter 1995, Josse et al. 2007 e 
BIOMA 1988, gentilmente cedido pelo autor. 
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O PNV apresenta uma diversidade florística elevada, com 1262 espécies de plantas 

registradas, incluindo 1149 angiospermas e 110 pteridófitas, e quase 4000 estimadas. 

As famílias com maior riqueza são Fabaceae (110), Orchidaceae (69), Rubiaceae (68), 

Cyperaceae (65), Melastomataceae (60), Chrysobalanaceae (41) e Poaceae (37) 

(Apêndice 6.5.1). Dos registros realizados, 19 representam novas ocorrências para o 

Brasil, 150 são novas ocorrências para o Estado de Roraima, e 09 são novas espécies 

para a ciência: Dracontium sp. nov. Araceae (floresta de terra firme), Lockhartia 

viruensis Pessoa & Alves Orchidaceae (floresta aluvial e de terra firme), Otachyrium 

sp. nov.  Poaceae (campinarana gramíneo-lenhosa), Vismia sp. nov. Hypericaceae 

(ecótone floresta de terra firme/campinarana), Clusia nitida Bittrich Clusiaceae  

(campinarana florestada e arbustiva), Protium sp. nov. Burseraceae (floresta de terra 

firme), Drosera amazonica Rivadavia, A. Fleischm. & Vicent. Droseraceae 

(campinarana gramíneo-lenhosa), Lecythis sp. nov. Lecythidaceae (floresta de terra 

firme), Isertia sp. nov. Rubiaceae (campinarana florestada e arbustiva), com 

expectativa de que novos táxons venham a ser descritos. Espécies endêmicas 

representam 21% (56) das 263 espécies tratadas em estudos taxonômicos, sendo 52 

(20%) endêmicas do Escudo das Guianas, 26 (10%) endêmicas da Região Ecológica das 

Campinaranas e 04 endêmicas do PNV (Anexo 6.5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.5.2 Novas espécies de plantas descritas a partir de coletas no PN Viruá. Clusia nitida  
Clusiaceae (acima, à esquerda), (B) Dracontium sp. nov. Araceae (acima, à direita), Drosera amazonica 
Droseraceae, (abaixo, à esquerda), Lecythis sp. nov. Lecythidaceae (abaixo, à direita). 
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O PNV representa uma base de referência para a flora de Campinaranas na Amazônia. 

Conhecimentos sobre a estrutura e composição florística das fisionomias de 

vegetação resultam de inventários e pesquisas de longa duração conduzidas por 

equipes de 11 instituições de pesquisa (ver capítulo 11 - Pesquisa). No período de 

2006 a 2008, levantamentos florísticos e fitossociológicos coordenados por Rogério 

Gribel (INPA) proporcionaram a primeira base de informações sobre a vegetação, a 

partir de amostragens em fisionomias representativas da diversidade da cobertura 

vegetal do Parque. Ao todo, foram amostrados 22 sítios de coleta localizados na Serra 

do Viruá, rio Baruana, rio Iruá, rio Anauá, rio Branco e Estrada Perdida (megaleque 

Viruá), através de parcelas de 1 hectare (florestas) ou 0,5 hectare (campinaranas) 

(Anexo 6.5.2). Análises disponibilizadas sobre a im portância relativa de famílias e 

espécies lenhosas nas formações estudadas revelam características das comunidades 

vegetais do PNV, e fornecem bases para estudos ecológicos (Apêndice 6.5.2). Estes 

levantamentos, conduzidos especificamente para o Plano de Manejo, foram 

responsáveis pelo registro de 46% (579) das espécies do PNV. 

Iniciativas notáveis de pesquisa envolvendo inventários e monitoramento de 

comunidades vegetais vêm sendo conduzidas em estreita colaboração por diferentes 

grupos de pesquisa. Como resultado da parceria INPA/Embrapa-RR dentro do 

Programa de Pesquisa em Biodiversidade (PPBio/MCTI), o PNV dispõe desde 2006 de 

30 parcelas permanentes de pesquisa, distribuídas em um sistema de trilhas de 

25Km2, com espécies da flora identificadas, marcadas e medidas (Figura 6.5.3). Os 

indivíduos lenhosos, monitorados a cada 05 anos, fo ram submetidos a nova medição 

em 2012. Tais atividades, coordenadas por Carolina Volkmer de Castilho (Embrapa-

RR), têm proporcionado conhecimentos inéditos sobre  a estocagem de carbono em 

florestas e campinaranas de Roraima, além de fornecer bases para estudos ecológicos 

e biogeográficos na UC. Os levantamentos florísticos das pesquisas do PPBio 

possibilitaram o registro de  31% (390) das espécies de plantas conhecidas do Parque, 

e 21% (263) de novos registros para a UC. 

Com sua escolha em 2009 como base de campo para sediar o projeto do Programa 

Nacional de Apoio ao Desenvolvimento da Botânica (PNADB/CNPQ) coordenado por 

Michael J. G. Hopkins (INPA), em articulação com outras 04 instituições de ensino e 

pesquisa (UNICAMP, UFPE, UFRR e UFPR), o PNV se consolidou como um pólo de 

referência em estudos da flora das Campinaranas da Amazônia, sendo procurado por 

equipes de inúmeras instituições (UNESP-Rio Claro, UFMG, USP, UFV etc) para o 

suporte em pesquisas taxonômicas e filogenéticas de diversos grupos de plantas. 

Combinando a formação de taxonomistas à produção de  conhecimentos sobre a flora 

amazônica, o PNADB possibilitou a produção de inventários, descrições e chaves de 

identificação para 12 famílias de plantas (Piperaceae, Orchidaceae, Xyridaceae, 
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Calophyllaceae, Chrysobalanaceae, Clusiaceae, Humiriaceae, Hypericaceae, 

Melastomataceae, Lecythidaceae, Rubiaceae, Lentibulariaceae) e espécies aquáticas, 

proporcionando tratamento taxonômico para 263 espécies, além do registro de 35% 

(437) das espécies conhecidas da UC, e 28% (358) de novos registros para o Parque. 

Registros realizados por iniciativas de pesquisa externas ao Plano de Manejo, PPBio e 

PNADB totalizam 62 (5%) espécies de plantas e 60 (5%) novos registros para o PNV. 
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Figura 6.5.3 Fisionomias de vegetação do Gride PPBio, onde estão instaladas 30 parcelas 

permanentes de pesquisa, com indivíduos lenhosos marcados, medidos e identificados. As 

parcelas distribuem-se nas trilhas L1 a L6, e estão localizadas nas distâncias de 500 m, 1500 m, 

2500 m, 3500 m, 4500 m, 5500 m. Escala do mapeamento 1:100.000. Fonte de dados vetoriais: 

Schaefer et al. 2009. 
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O Parque Nacional do Viruá está situado em uma região especial para espécies de 

plantas na Amazônia, onde são esperados os maiores índices de diversidade florística 

do bioma (Quadro 6.5.1). Sua localização no contato  entre formações geológicas com 

características biogeográficas distintas (Escudo das Guianas e Pantanal Setentrional), 

somada à elevada heterogeneidade ambiental, favorece a ocorrência de uma grande 

variedade de espécies, resultando em níveis excepcionais de biodiversidade. Para a 

caracterização da flora, inventários coordenados junto a instituições de referência 

(INPA, Embrapa-RR) deverão seguir estratégias que permitam o registro de espécies 

raras, responsáveis por grande parte da diversidade em sítios floristicamente bem 

caracterizados na Amazônia (Hopkins 2007). 
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Localização do PN Viruá (tracejado preto), na borda do Escudo das 
Guianas. Adaptada de Funk et al. 2007. 

Modelo de distribuição esperada da diversidade da f lora na 
Amazônia. Os tons de azul indicam níveis crescentes de 
diversidade gama.  Retirada de Hopkins 2007. 

Diversidade alfa: riqueza de espécies por hábitat, 

Diversidade beta: soma da riqueza entre hábitats, 

Diversidade gama: riqueza regional (soma da 

riqueza de espécies entre locais). 
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As fisionomias de florestas apresentam o maior número de espécies vegetais no PNV. 

Inventários de espécies arbóreas em parcelas de 1 e 0,5 ha atribuem os maiores níveis 

de diversidade às florestas de terra firme (98 espécies/ha), seguidas de ecótones de 

campinarana florestada/ floresta de terra firme (91 espécies/0,5 ha), florestas aluviais 

(69 espécies/ha) e campinaranas florestadas (60 espécies/0,5 ha) (Figura 6.5.4). 

Embora com uma menor riqueza de espécies arbóreas, as florestas aluviais 

apresentam grande variação na composição de espécies por sítios amostrais, dadas as 

diferenças nas características dos hábitats semi-aquáticos em que ocorrem (Gribel et 

al. 2009), sendo fisionomias de alta diversidade florística. Para orquídeas (a maioria 

epífitas), as florestas aluviais sustentam a maior riqueza de espécies (53) e o maior 

número de espécies exclusivas (41), com uma maior diversidade nas florestas de 

várzea (47 espécies) que nos igapós (21) (Pessoa 2013) (Figura 6.5.5). As 

campinaranas, que apresentam a menor riqueza de arbóreas e epífitas, têm 

participação de destaque na diversidade da flora do PNV, com uma composição de 

espécies restritas, adaptadas à escassez nutricional extrema de solos arenosos 

(Quadro 6.5.2, Anexo 6.5.3). Estas representam entre 43% e 53% das famílias com a 

maior riqueza de espécies no PNV (Rubiaceae, Melastomataceae, Chrysobalanaceae), 

e quase a totalidade de famílias de plantas herbáceas especialistas de hábitats abertos 

arenosos (Xyridaceae, Eriocaulaceae, Droseraceae, etc). Cabe destacar que as 

campinaranas do PN Viruá, junto com as do PE Serra do Aracá (AM), estão entre as 

mais diversificadas da Amazônia (Ferreira 2009).  
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Figura 6.5.4: Riqueza de espécies arbóreas registradas em parcelas de 1 e 

0,5 ha, do inventário florístico para o Plano de Manejo do PN Viruá.  Dap 

≥ 10 cm em fisionomias florestais, Dap ≥ 3cm em fisionomias de 

campinaranas. Fisionomias: TF - Floresta de terra f irme, AL - Floresta 

aluvial, C - Campinarana Florestada. Fonte de dados: Gribel et al. 2009. 
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Figura 6.5.5: Riqueza e distribuição 

por hábitats de 69 espécies de 

orquídeas no Parque Nacional do 

Viruá. Fisionomias: AL - Floresta 

aluvial, TF - Floresta de terra firme,   

C - Campinarana. Fonte de dados: 

Pessoa 2013. 

QUADRO 6.5.2 DISTRIBUIÇÃO DE ESPÉCIES DA FLORA EM CAMPINARANAS INUNDÁVEIS 

Análises da composição florística e estrutura 

de campinaranas no Gride PPBio indicam 

uma forte influência da textura (níveis de 

argila) e fertilidade dos solos sobre a 

distribuição e porte de espécies lenhosas 

(Damasco et al. 2012). Pelo menos 10 

espécies típicas de campinaranas estão 

associadas a solos arenosos extremamente 

pobres nutricionalmente, e são consideradas 

especialistas destes ambientes (Anexo 6.5.3). 

Outras 08 desenvolvem-se nestes e em 

ambientes com menor restrição nutricional 

(Damasco et al. 2012), como Ruizterania 

retusa Vochysiaceae, que parece atuar como 

pioneira no processo sucessional das 

campinaranas (Gribel et al. 2009). 

Platycarpum egleri Rubiaceae, endêmica de 
campinaranas brasileiras. Diferenciada de P. froesii 
(também endêmica) pelo tamanho dos lobos do cálice 
(>7mm egle/ <6mm froe) e indumento da face abaxial 
das folhas (branco egle/amarelo froe) (Cardozo 2011). 
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Dichaea picta Orchidaceae, espécie 

de florestas aluviais. 
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A classificação das fitofisionomias do PN Viruá seg ue o sistema de Veloso et al. 1991 e 

IBGE 2012, com adaptações para as Campinaranas. De acordo com o sistema utilizado, 

estão identificadas no PNV e entorno 21 fisionomias , incluindo 09 Subgrupos de 

Formação, 03 Formações, 01 Subformação e 13 Comunidades vegetacionais 

pertencentes a três Tipos de Vegetação: Floresta, Campinarana e Formações Pioneiras 

(Quadro 6.5.3, Anexo 6.5.4). Dado o elevado grau de heterogeneidade ambiental do 

PNV, com a ocorrência de diferentes fisionomias em pequenas distâncias, unidades 

compostas de mapeamento são utilizadas em três casos: “Mosaico de Campinarana 

Florestada, Campinarana Parque e Campinarana Gramíneo-lenhosa”; “Mosaico de 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial de igapó e Campina rana Arborizada (chavascais)”; 

“Mosaico de Campinarana Gramíneo-lenhosa e Arbustiva”. 
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Euphronia guianensis Euphroniaceae Byrsonima eugeniifolia Malpighiaceae 

Ruizterania retusa Vochysiaceae Meriania urceolata Melastomataceae 

Espécies adaptadas à escassez nutricional de solos arenosos de campinaranas.      
E. guianensis e B. eugeniifolia são restritas a ambientes de escassez mais pronunciada 
(fisionomias gramíneo-lenhosas e arbustivas). R. retusa e M. urceolata ocorrem também 
em fisionomias florestadas, com solos mais férteis (Damasco et al. 2012). 
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DIVISÃO HIERÁRQUICA  PARÂMETROS 
SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO 

FLORESTAS CAMPINARANAS 

CLASSE DE FORMAÇÃO 
 

Estrutura fisionômica:  
Florestal / Não-Florestal 

� � 

SUBCLASSE DE FORMAÇÃO 
 

Clima:                         
Ombrófilo / Estacional 

�  

GRUPO DE FORMAÇÃO 
 

Parâmetros fisiológicos: 
Transpiração estomática foliar / 
Fertilidade dos solos 

  

SUBGRUPO DE FORMAÇÃO Aspecto estrutural/ Hábitos das 
plantas 

� � 

FORMAÇÃO Ambiente: formas do relevo � � 
SUBFORMAÇÃO Fácies: dossel florestal, espécies 

particulares (ex. palmeiras) 
�  

COMUNIDADES Estrutura e composição de 
espécies 

� � 

 

 

FISIONOMIAS LEGENDA 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial do igapó do rio Iruá* Daii 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial em baixio da Serra  do Viruá* Daii 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial do igapó do rio Baruana  Daib 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial do igapó em interflúvios rebaixados  Dair 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial da várzea do rio Baruana* Davb 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial da várzea do rio Anauá* Davn 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial da várzea do rio Branco Davc 

Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas com palmeiras do rio Baruana* Abp 

Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas com palmeiras do rio Branco* Abpr 

Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas colinas Abc 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana da Serra do Viruá* As 

Ecótone de Campinarana Florestada e Floresta Ombrófila Aberta* Abp 

Ecótone de Campinarana Florestada e Floresta Ombrófila Densa Aluvial de 

igapó 

LD 

Campinarana Florestada do rio Iruá* LD 

Campinarana Florestada do megaleque Viruá* Ld + Lp + Lg 

Campinarana Parque Lp 

Campinarana Arborizada (chavascais) Lb 

 Campinarana Arbustiva La 

 Campinarana Gramíneo-lenhosa Lg 

 Buritizais Pab 

 Vegetação herbácea semi-aquática Ph 

Parâmetros do Sistema de Classificação Fisionômico- Ecológico de Veloso et al. 1991 utilizados na class ificação 

das fisionomias do PN Viruá. Para detalhamento, ver Anexo 6.5.2. 

DE���������7��#��'#$#� �+#	$�)�����8��$�&*�*&	0�'#��$$�(#�"��#	���'"�&-$�#(	�

Fisionomias de vegetação do PNV, definidas a partir do Sistema de Classificação de Veloso et al. 1991.   

*Fisionomias para as quais dados fitossociológicos estão disponíveis, ver Apêndice 6.5.2. 
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Vegetação caracterizada por árvores de grande a médio porte (macro e 

mesofanerófitos3), além de lianas lenhosas e epífitas em abundância , que a 

diferenciam das outras classes de formação (Campinaranas, Savanas, etc). 

Apresenta fisionomia e composição florística típica s da hiléia amazônica, 

estratificada e com alta diversidade de espécies arbóreas. No PN Viruá são 

classificadas como:  

 

������E����2�
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Formação ribeirinha que ocorre ao longo dos cursos de água, ocupando os 

terraços das planícies quaternárias. Constitui-se de macro, meso e 

microfanerófitos com características ecológicas típicas (rápido crescimento, 

tronco cônico, raízes tabulares). Apresenta com freqüência dossel emergente 

uniforme. É uma formação com muitas palmeiras no sub-bosque, e lianas 

(lenhosas e herbáceas) e epífitas abundantes. As principais espécies na Floresta 

Ombrófila Densa Aluvial na região amazônica são: sumaúma Ceiba petandra 

Malvaceae, ucuúba Virola surinamensis Myristicaceae, cupiúba Tapirira 

guianensis Anacardiaceae, buriti Mauritia flexuosa Arecaceae, açaí Euterpe 

precatoria Arecaceae [Amazônia ocidental] e jacareúba Callophyllum brasiliense  

Clusiaceae (Veloso et al. 1991).  

As Florestas Ombrófilas Densas Aluviais são encontradas nos terraços aluviais dos 

flúvios, sobre solos desenvolvidos a partir de sedimentos aluvionares em áreas 

sazonalmente inundáveis, nas margens dos rios. São classificadas como florestas 

de várzea aquelas sob influência de rios com elevada carga sedimentar: rio 

Branco, Anauá e Baruana, e como florestas de igapós aquelas sob influência de 

rios e igarapés com águas pobres em sedimentos, como o rio Iruá e tributários de 

águas pretas e claras (Gribel et al. 2009). 

1 Conceituação retirada de Veloso et al. 1991. 
2 Ombrófila: termo de origem grega, que significa “amiga das chuvas”. 
3 Macrofanerófitos: designação para plantas cuja altura varia entre 30 e 50 m, Mesofanerófito - 

entre 20 e 30 m, Microfanerófitos - entre 5 e 20 m, Nanofanerófitos - entre 0,25 e 5 m. 
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A floresta de igapó do rio Iruá apresentou a maior riqueza entre as florestas 

aluviais (69 espécies de 29 famílias), provavelmente em função do grande 

número de indivíduos regenerantes com dap ≥ 10 cm na área amostrada (n = 

1125). As famílias botânicas mais importantes no igapó do Iruá foram 

Chrysobalanaceae, Sapotaceae, Fabaceae e Annonaceae5.  As espécies com maior 

valor de importância neste habitat são: Licania micrantha, Micropholis venulosa, 

Pouteria sp .e  Duguetia uniflora. É notável neste ambiente a virtual ausência de 

palmeiras. 

�"�&�$�	��+%&C'#"	��� $	��"*,#	"��+�%	#9#��)	���&&	�)���#&*!�

A maior parte do sítio amostrado encontra-se em área onde o solo é muito 

encharcado, com as duas extremidades das parcelas ocorrendo em áreas 

ligeiramente mais elevadas, com solo sem encharcamento na seca (março). 

Foram encontrados em 1 ha 516 indivíduos arbóreos com dap ≥ 10 cm, 

distribuídos em 60 espécies, 52 gêneros e 30 famílias botânicas.  A família 

Lecythidaceae, com apenas duas espécies, foi a responsável pelo maior numero 

de indivíduos arbóreos inventariados nesta floresta (18%) e com o maior índice 

de valor de importância. Isto se deve a grande freqüência de indivíduos de 

Eschweilera atropetiolata, que representou 17,6% dos indivíduos e 14,0% da área 

basal amostrada na parcela.  As outras espécies arbóreas de grande relevância 

nesta floresta são: Diospyros sp., Virola surinamensis, Trichilia sp., Protium 

apiculatum, Hevea brasiliensis, Calyptranthes sp. e Hieronima sp.  As palmeiras 

constituem-se em elementos florísticos e fisionômicos determinantes neste tipo 

de floresta, sendo a família Arecaceae a segunda em índice de valor de 

importância. Entre as espécies de palmeiras mais freqüentes destacam-se o buriti 

Mauritia flexuosa e o açaí-jussara Euterpe precatoria nas áreas mais inundáveis, e 

o inajá Attalea maripa em cotas ligeiramente mais elevadas. 

DE���������7������������������������
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4 Descrições fitossociológicas das fisionomias do PNV  retiradas de Gribel et al. 2009, exceto 

fisionomias não florestadas de Campinaranas. 

5 Detalhamento de dados fitossiológicos das fisionomi as no Apêndice 6.5.2. 
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Sítio amostral na margem do rio Baruana, composto predominantemente por 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial. Predominam solos aluviais, sazonalmente 

inundáveis pela cheia do rio, ocorrendo também porções mais elevadas (diques 

marginais), onde os eventos de inundação devem ser mais raros. Foram 

encontrados em 1 ha amostrado, 530 indivíduos arbóreos com dap ≥ 10 cm, 

pertencentes a 56 espécies, 53 gêneros e 30 famílias botânicas.  As espécies de 

maior índice de valor de importância foram, pela ordem, Pterocarpus rohrii, 

Naucleopsis caloneura, Mouriri guianensis, Guatteria discolor, Swartzia 

schomburgkii var. guyanensis, Calyptranthes cuspidata, Pouteria elegans, Zygia 

juruana, e Heisteria laxiflora.  A família Fabaceae foi a de maior relevância 

fitossociológica neste sítio, em função da presença abundante de espécies como 

Pterocarpus rohrii, Swartzia schomburgkii var. guyanensis, Zygia juruana e 

Ormosia paraensis. Outras famílias importantes foram Annonaceae, Moraceae, 

Sapotaceae e Melastomataceae. 
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O sítio amostrado abrange a vegetação ciliar de um igarapé afluente do rio 

Anauá, próximo de sua foz com este rio de águas brancas. Compõe-se de 

espécies típicas de várzea e de igapó, além de espécies de terra firme em suas 

porções mais altas, em contato com a área de campinarana. As espécies mais 

comuns dentre as 59 registradas são Lecythis prancei, Pterocarpus rohrii, Ormosia 

paraensis, Vitex sp., Protium sp., Duguetia uniflora, Eschweilera atropetiolata, 

Dialium guianensis  e Guatteria discolor. As famílias mais representativas são 

Fabaceae, Lecythidaceae, Annonaceae, Burseraceae, Bignoniaceae, Moraceae, 

Verbenaceae, Clusiaceae e Chrysobalanaceae. 

DE���������7������������������������
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Floresta que apresenta faciações florísticas resultantes da presença abundante de 

palmeiras, sororoca (Phenakospermum guianensis, Strelitziaceae), bambus ou 

cipós, que alteram a fisionomia da Floresta Ombrófi la Densa.  

A abundância de palmeiras e o porte florestal mais baixo (35-45 m) são 

características utilizadas para a classificação fisionômico-ecológica atribuída às 

florestas não inundáveis do PNV, como Florestas Ombrófilas Abertas. 
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Fisionomia que ocorre em áreas não inundáveis, normalmente sobre latossolos ou 

argissolos profundos, em cotas altimétricas abaixo de 100 m, na área de 

embasamento do relevo residual das Serra do Viruá e do Preto. Encontrada 

também em áreas não inundáveis no tempo presente (provavelmente 

paleovárzeas) do rio Branco. São chamadas florestas de terra firme. 

�"�&�$�	��+%&C'#"	��%�&�	�)	$���&&	$��	#9	$�(�+�1	"+�#&	$�)��&#���	&*	 	�

A floresta de terra firme do rio Baruana, que se apresenta como um enclave entre 

as campinaranas do megaleque Viruá e a floresta de várzea deste rio, é o local com 

a maior riqueza de espécies arbóreas registrada nos estudos fitossociológicos para 

o Plano de Manejo (Gribel et al. 2009). Foram encontrados em um hectare 

amostrado 613 indivíduos arbóreos com dap ≥ 10 cm, pertencentes a 98 espécies, 

89 gêneros e 44 famílias botânicas. As dez famílias botânicas mais ricas em espécies 

neste sítio são típicas da hiléia amazônica: Burseraceae, Fabaceae, Moraceae, 

Sapotaceae, Lauraceae, Annonaceae, Arecaceae, Chrysobalanaceae, Lecythidaceae 

e Apocynaceae. Trata-se de uma floresta de alta diversidade florística arbórea. 

DE���������7������������������������
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A floresta de terra firme amostrada a 1,8 Km da margem do rio Branco, apesar 

do porte exuberante, é floristicamente depauperada, com apenas 49 espécies 

registradas entre os 677 indivíduos arbóreos amostrados. Apesar da pobreza em 

espécies arbóreas, é uma área relativamente rica em Chrysobalanaceae dos 

gêneros Licania e Hirtella. Trata-se provavelmente de uma floresta ocupando 

uma área de paleovárzea.  O isolamento em relação a áreas continuas de 

florestas de terra firme e a provável colonização relativamente recente da área 

por espécies de terra firme podem explicar a baixa riqueza de árvores neste sítio. 

As palmeiras são estruturalmente e floristicamente muito importantes, com a 

família Arecacea apresentando o maior índice de valor de importância familiar, o 

que se deve à presença abundante das palmeiras bacaba Oenocarpus bacaba, açaí-

jussara Euterpe precatoria e inajá Attalea maripa. Entre as árvores destacam-se, 

pela freqüência e porte, as espécies Licania heteromorpha var. heteromorpha, 

Qualea paraensis, Sclerolobium chrysophyllum, Tratt innickia burserifolia , 

Eschweilera atropetiolata, Protium apiculatum e Pseudolmedia cf. laevis. A alta 

diversidade desta área deve-se, provavelmente, a proximidade com áreas contínuas 

de floresta de terra firme a leste e ao norte do Parque, e reforçam a necessidade de 

sua conservação através da ampliação do PNV até a margem do rio Baruana. 
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Desenvolve-se em altitudes acima dos 100 m até a cota máxima do PNV, de 360 m. 
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A floresta de terra firme amostrada na Serra do Viruá (Gride PPBio) cobre áreas 

declivosas com solos delgados e alguns afloramentos, bem como áreas 

relativamente planas, de solos profundos e bem drenados, em cota altimétrica 

acima de 100 m. Trata-se de uma floresta ombrófila com alta diversidade de 

espécies arbóreas. No hectare inventariado foram encontrados 646 indivíduos 

com dap ≥ 10 cm, pertencentes a 83 espécies, 66 gêneros e 37 famílias 

botânicas. As famílias de maior relevância fitossociológica foram Lauraceae, 

Burseraceae, Chrysobalanaceae, Annonaceae, Moraceae e Lecythidaceae. Essas 

famílias são tipicamente predominantes nas florestas do bioma amazônico. As 

espécies de maior índice de valor de importância nesta área foram Protium 

apiculatum, Ocotea cinerea, Licania heteromorpha, Licania apetala, Guatteria 

sp., Pseudomedia laevis, Trattinnickia sp e Eschweilera atropetiolata, com a 

ocorrência de árvores de grande porte de castanheira-da-Amazônia Bertholletia 

excelsa. Entre as palmeiras, destaca-se a presença freqüente da bacaba 

Oenocarpus bacaba, que parece colonizar preferencialmente áreas com solos 

argilosos, bem drenados. 
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Dentre os sítios amostrados no estudo fitossiológic o para o Plano de Manejo, o 

ecótone de Campinarana Florestada e Floresta Ombrófila Aberta localizado nos 

arredores da Serra do Viruá foi o que apresentou a segunda maior riqueza de 

espécies arbóreas. Nesta área de tensão ecológica foi encontrado em 0,5 ha 

amostrados um total de 1263 indivíduos com dap ≥ 10 cm, pertencentes a 91 

espécies, 74 gêneros e 36 famílias botânicas. A parcela é dominada no extrato 

arbóreo pela espécie típica de Campinarana Ruizterania retusa Vochysiaceae, que 

representou 12% dos indivíduos amostrados e 27 % do total de área basal das 

árvores. Outras espécies de Campinarana importantes nesta fisionomia são 

Parahancornia amara Apocynaceae, Duroia saccifera Rubiaceae, Humiria 

balsamifera Humiriaceae e Vochysia ferruginea Vochysiaceae. Espécies típicas das 

Florestas Ombrófilas amazônicas como Calophyllum brasiliense Clusiaceae 

(jacareúba), Licania apetala Chrysobalanaceae, Guatteria discolor Annonaceae e 

Chaunochiton angustifolium Olacaceae são também freqüentes na área. Destaca-

se ainda a presença de árvores de itaúba (Mezilaurus itauba Lauraceae), que 

parece ser adaptada tanto a áreas de Floresta Ombrófila como Campinarana 

Florestada.  A presença de espécies típicas de campinarana ao lado de espécies de 

floresta ombrófila explicam a alta riqueza de árvores encontrada nesta parcela. 

Dentre as 36 famílias botânicas registradas, a família Vochysiaceae foi de longe a 

de maior índice de valor de importância, devido a presença de muitos indivíduos 

de Ruizterania retusa de grande porte, além de Vochysia ferruginea. 

(C�� �$�

São comunidades no contato entre Regiões Ecológicas (Tipos de Vegetação), onde 

as floras se interpenetram, constituindo as transições florísticas. 

No PNV estão localizadas no contato entre as serras e as planícies arenosas 

circundantes (Ecótone Campinarana Florestada / Flor esta Ombrófila Aberta em 

Terras Baixas L/A), e no contato das planícies arenosas do megaleque Viruá e a 

planície aluvionar do rio Iruá (Ecótone Campinarana  Florestada / Floresta 

Ombrófila Densa Aluvial (L/D). 
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Vegetação que ocorre sobre solos arenosos hidromórficos e areias quartzosas, 

típica das bacias do rio Negro, Branco e Orinoco, com predominância na 

composição florística de espécies ou variedades amazônicas de aspecto raquítico, 

e pelo menos um gênero endêmico, a piassabarana Barcella odora Arecaceae. 

As Campinaranas no PNV são classificadas em : Campinarana Florestada, 

Campinarana Arbustiva, Campinarana Arborizada, Campinarana Parque e 

Campinarana Gramíneo-lenhosa. Estas tipologias corr espondem, em certos casos, 

a diferentes estágios sucessionais da cobertura vegetal e estão organizadas em 

função de gradientes de alagamento, com as comunidades mais lenhosas sendo 

submetidas a períodos mais curtos de encharcamento (Gribel et al. 2009). 
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Fisionomia que ocorre nas cotas mais elevadas do relevo tabular arenoso (cerca 

de 55 m), constituída no PNV por microfanerófitos com até 18 m de altura, e 

copas estreitas. A camada de serrapilheira é normalmente abundante, recobrindo 

um colchão de raízes superficiais de 15-30 cm de espessura. O solo apresenta 

perfil arenoso espesso, com grande concentração de material húmico. 

As árvores da Campinarana Florestada formam um dossel relativamente contínuo, 

com as copas se tocando umas às outras. São caracterizadas pela predominância 

de espécies arbóreas com aspecto xeromórfico, como Ruizterania retusa, 

Vochysia sp., Mouriri sp., Abarema jupumba, Parahancornia amara, Caraipa 

llanorum, Andira cordata, Humiria balsamifera, Ouratea spruceana, entre outras. 

Ocorrem também espécies florestais, como a árvore emergente Sacoglottis 

guianensis, atingindo até 20 m. O estrato arbustivo é denso e formado por 

espécies de Melastomataceae (Miconia sp.) e Rubiaceae (Pagamea, Palicourea e 

Psychotria e Retiniphyllum). Ocorrem algumas espécies de palmeiras dentre as 

quais se destacam Oenocarpus bacaba, Euterpe catinga, Mauritiella aculeata e 

Leopoldinia piassaba. Entre as epífitas destacam-se algumas Araceae (Anthurium 

atropurpureum, Phylodendron sp.) e Orchidaceae (Epidendron). Líquens do 

gênero Cladonia sp. estão presentes (Gribel et al. 2009). 
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Como característica importante na Campinarana Florestada destaca-se o aumento 

da importância de espécies de Vochysiaceae, especialmente Ruizterania retusa e 

Vochysia cf. ferruginea, que por serem árvores de grande porte definem o aspecto 

característico do dossel desta fisionomia de vegetação. R. retusa parece cumprir 

importante papel na dinâmica sucessional das campin aranas da região, 

colonizando áreas com solos arenosos e encharcados em ambientes mais abertos 

(Campinarana Arbustiva e Campinarana gramíneo-lenhosa), atingindo alta 

densidade e grande porte nas Campinaranas Florestadas e principalmente nas 

áreas de ecótono (Gribel et al. 2009). 
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Sítio de Campinarana Florestada situado no megalequ e Viruá, em área afastada 

do embasamento rochoso do Parque, que não sofre influência florística 

significativa das Florestas Ombrófilas da Serra do Viruá. Apresenta solos arenosos 

profundos, indiferenciados, com material orgânico dissolvido em todo o perfil até 

1 m de profundidade, ocasionando a coloração cinza- escura do mesmo. Foi 

encontrado nos 0,5 ha amostrados um total de 1238 indivíduos com dap ≥ 3 cm, 

pertencentes a 60 espécies, 50 gêneros e 25 famílias botânicas. Praticamente 

todas as 15 espécies arbóreas de maior índice de valor de importância são típicas 

das Campinaranas, exceto Licania heteromorpha Chrysobalanaceae, uma espécie 

generalista comum também em Florestas Ombrófilas. Da mesma maneira que no 

ecótone Campinarana Florestada-Floresta Ombrófila, Ruizterania retusa 

Vochysiaceae é a espécie de maior índice de valor de importância, seguida por 

Licania heteromorpha Chrysobalanaceae, Sacoglottis guianensis Humiriaceae, 

Ouratea spruceana Ochnaceae, Ferdinandusa rudgeoides Rubiaceae e Caraipa cf. 

llanorum Callophylaceae. Esta última espécie é comum nas áreas de borda da 

Campinarana Florestada, na zona de transição com fisionomias mais abertas, 

onde o lençol freático apresenta-se mais superficial. 
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O sítio de Campinarana Florestada amostrado nas proximidades do rio Iruá 

apresentou a menor riqueza de espécies arbóreas, mas também um alto nível de 

diferenciação em relação às demais áreas amostradas. Trata-se de um tipo de 

vegetação essencial para a conservação, devido à possível ocorrência de 

endemismos. Foram registradas neste sítio 43 espécies, pertencentes a 39 

famílias botânicas. As espécies mais freqüentes são Mouriri cf. acutiflora 

Melastomataceae, Mezilaurus sp. Lauraceae, Ruizterania retusa Vochysiaceae, 

Elvasia calophylla Ochnaceae, Xylopia sp. Annonaceae, Couma utilis Apocynaceae, 

Carapa guianensis Meliaceae e Ilex divaricata Aquifoliaceae. As famílias de maior 

influência na composição florística nesta fisionomi a são Melastomataceae, 

Vochysiaceae, Annonaceae, Lauraceae e Ochnaceae. 

�	+1# 	&	 	��&%*$�#,	�

Ocorre em áreas com solos menos desenvolvidos, com maior nível de 

hidromorfismo ou sobre a crista de paleodunas. As espécies lenhosas da 

Campinarana Arbustiva também ocorrem na Campinarana Florestada, 

apresentando-se, no entanto, mais baixas, com aspecto raquítico, e espaçadas. As 

espécies Ruizterania retusa, Humiria balsamifera, Clusia sp. e Caraipa cf. llanorum  

parecem ser as espécies pioneiras mais comuns neste sistema sucessional, 

colonizando áreas mais abertas de Campinaranas (Campinaranas Gramíneo-

lenhosas). O menor desenvolvimento das espécies arbóreas deve-se 

provavelmente ao estresse hídrico maior causado por lençol freático mais 

superficial e períodos mais longos de inundação do que na Campinarana 

Florestada, ou a outros fatores, como estágios sucessionais diferenciados 

decorrentes da evolução (tempo de deposição) do megaleque Viruá (ver seção 

6.3). No estrato herbáceo, observa-se a cobertura por ciperáceas, gramíneas, 

xiridáceas e melastomatáceas. A palmeira-anã Barcella odora (piasssabarana) tem 

presença marcante nesta fisionomia. 
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Denominação utilizada para descrever fisionomias compostas por estrato 

gramíneo-lenhoso dominante, com arbustos e arvoretas (2-4 m) regularmente 

espaçados, frequentemente associados a termiteiros, em terrenos pouco 

hidromórficos. Predominam entre as espécies lenhosas as Vochysiaceae, 

Rubiaceae, Euphroniaceae e Malpighiaceae, com ocorrência da piassabarana 

Barcella odora Arecaceae. 
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Fisionomia composta por arvoretas dispersas ora mais ora menos adensada sobre 

estrato gramíneo-lenhoso em ambientes úmidos, denominados chavascais. 

Inventários são necessários para caracterizar a composição florística desta 

fisionomia no PNV. 

�	+1# 	&	 	��&	+- ��;"� <�$	�

Fisionomia composta por estrato herbáceo dominante,  entremeado por espécies 

lenhosas delgadas e raquíticas, representadas pelos gêneros Bactris Arecaceae, 

Platycarpum Rubiaceae, Licania Chrysobalanaceae, Tibouchina Melastomataceae 

e Croton Euphorbiaceae, em áreas de relevo deprimido e lençol freático 

superficial ou aflorante. Na cobertura herbácea encontram-se espécies típicas de 

áreas úmidas, com diversos representantes dos gêneros Xyris e Abolboda 

Xyridaceae, Paepalanthus e Syngonanthus Eriocaulaceae, Utricularia 

Lentibulariaceae e Drosera Droseraceae, além de pteridófitas como Schizaea 

elegans Schizaeceae. Nas depressões com poças permanentes são encontradas 

macrófitas aquáticas. 
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Os Buritizais ou Veredas são comunidades aluviais d ominadas pela palmeira 

Mauritia flexuosa (buriti) e por cobertura herbácea, instaladas ao longo dos 

cursos d’água (buritizal linearizado) ou em depressões alagadas (buritizal não-

linearizado). Nos buritizais em cotas mais altas são registradas associações de 

Mauritia flexuosa com Callophylum brasiliense  Clusiaceae (jacareúba) e Virola sp. 

Myristicaceae (ucuúba), além de arbustos como Cybianthus sp. Myrsinaceae e 

Toccoca sp. Melastomataceae. Outras palmeiras especialmente comuns nestas 

associações são Mauritiella aculeata (buritirana) e Euterpe precatória (açaí). 
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Ocorrem no PNV amplas áreas de formações pioneiras dominadas por ciperáceas 

e gramíneas, sujeitas a longos períodos de inundação. Nas áreas mais deprimidas 

dos buritizais e campos inundáveis formam-se corpos d’água permanentes ou 

temporários colonizados por plantas típicas de ambi entes palustres (como 

espécies de Droseraceae, Xyridaceae, Rapateaceae, Lentibulariaceae) e aquáticos, 

tais como as macrófitas Nymphaea Nymphaeaceae, Cabomba Cabombaceae, 

Nymphoides Menyanthaceae, entre outras. 

��&+	
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São as comunidades que ocupam planícies e depressões aluviais (pântanos, 

lagoas), compostas por espécies adaptadas aos parâmetros ecológicos do 

ambiente pioneiro (elevada umidade e deposição sedimentar constante). 
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Evidências obtidas a partir de dados de campo e da análise de imagens de satélite 

Landsat TM indicam que as Campinaranas do megaleque  Viruá encontram-se em um 

franco processo sucessional (Gribel et al. 2009). A análise de uma série temporal dos 

anos 1990, 2004 e 2007 demonstra a expansão da cobertura de núcleos de 

Campinaranas Florestadas de 45,41 ha em 1990 para 82,62 ha em 2007, como 

também de fisionomias lenhosas sobre campos abertos ou alagáveis, em área 

amostral localizada no lobo mais recente do megaleque Viruá (Figura 6.5.6). Tais 

informações sugerem que as Campinaranas do PN Viruá exercem papel relevante no 

seqüestro e estocagem de carbono não apenas nos Espodossolos (ver seção 6.4), 

como também na biomassa vegetal em crescimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5.6: Evolução da cobertura 

de fisionomias lenhosas de 

campinaranas em sítio amostral no 

megaleque Viruá, entre 1990 e 

2007. Tons mais escuros de 

vermelho indicam níveis crescentes 

de densidade e diâmetro de 

espécies lenhosas nas fisionomias. 

Adaptada de Gribel et al. 2009. 
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Dentre as medidas mais relevantes para a conservação da flora do Parque Nacional do 

Viruá está a proteção, por meio da ampliação da UC, das florestas de terra firme, 

várzeas e igapós do rio Baruana, com elevados índices de diversidade florística na 

região, e das extensas áreas de Campinaranas do megaleque Viruá, que são referência 

em nível nacional para a investigação da flora e evolução desta feição geológica 

sedimentar. Medidas eficientes de proteção contra incêndios são também 

fundamentais, dada a susceptibilidade das espécies florestais e espécies lenhosas das 

Campinaranas a eventos de fogo. 

�
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Pesquisas prioritárias a serem desenvolvidas sobre a flora do PNV incluem: 

Inventários complementares, incluindo iniciativas para o levantamento de espécies 

raras; 

Estudos taxonômicos, ecológicos e biogeográficos da  flora do PNV; 

Caracterização fitossociológica de comunidades para o aprimoramento das classes de 

fisionomias do PNV; 

Monitoramento da flora no Gride PPBio e outros módulos de pesquisas de longa 

duração. 
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ESPÉCIE FAMÍLIA FISIONOMIA PALUSTRE HÁBITAT 

Piper goeldii* Piperaceae 
  Campinaranas florestadas 

Catasetum longifolium Orchidaceae 
  

Campinaranas, sobre caule de 
buriti Mauritia flexuosa 

Duckeella pauciflora* Orchidaceae 
 � Campinaranas 

Lockhartia viruensis*
V
 Orchidaceae 

  
Floresta de igapó, de várzea e 
terra firme 

Nohawilliamsia pirarensis Orchidaceae 
  

Campinaranas, sobre a base de 
arbustos 

Quekettia microscopica Orchidaceae 
  Floresta de várzea 

Sarcoglottis amazonica Orchidaceae 
  Floresta de várzea 

Trichocentrum recurvum Orchidaceae 
  Floresta de várzea e terra firme 

Vanilla appendiculata Orchidaceae 
  

Floresta de igapó, várzea e terra 
firme 

Xyris cryptantha* Xyridaceae 
 � Campinaranas 

Xyris dilatatiscapa Xyridaceae 
 � Campinaranas 

Xyris guianensis Xyridaceae 
  Campinaranas 

Xyris involucrata Xyridaceae 
  Campinaranas 

Xyris mima Xyridaceae 
 � Campinaranas 

Xyris subglabrata* Xyridaceae 
 � Campinaranas 

Xyris subuniflora Xyridaceae 
 � Campinaranas 

Xyris surinamensis Xyridaceae 
 � Campinaranas 

Xyris uleana var. 

angustifolia 

Xyridaceae 
 � Campinaranas 

Xyris sp1. Xyridaceae 
  Campinarana gramíneo-lenhosa 

Exellodendron coriaceum Chrysobalanaceae 
  

Campinaranas alagáveis e 
florestas aluviais 

Hirtella dorvalii* Chrysobalanaceae 
  Campinaranas 

Hirtella paniculata Chrysobalanaceae 
  Campinaranas 

Hirtella pimichina* Chrysobalanaceae 
  Campinaranas 

Hirtella ulei Chrysobalanaceae 
 � Praias das margens de rios e 

campinaranas alagáveis 

Licania coriacea Chrysobalanaceae 
  

Florestas aluviais nas margens 
de rios 

Licania lanceolata* Chrysobalanaceae 
  Campinaranas 

Licania stewardii* Chrysobalanaceae 
  Campinaranas 
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ESPÉCIE FAMÍLIA FISIONOMIA PALUSTRE HÁBITAT 

Clusia lopezii* Clusiaceae 
 � Beira de igarapé ou 

campinarana arbustiva alagada 

Clusia nitida* Clusiaceae 
  

Campinarana arbustiva e 
florestada 

Vismia sp. nov.*
V
 Hypericaceae 

  
Ecótone floresta de terra firme-
campinarana 

Comolia microphylla Melastomataceae 
 � Campinaranas 

Henriettea horridula Melastomataceae 
  Campinaranas 

Henriettea martiusii* Melastomataceae 
  Floresta de igapó do rio Iruá 

Macairea lasiophylla Melastomataceae 
 � Campinaranas 

Pachyloma coriaceum Melastomataceae 
 � Campinaranas 

Pachyloma huberioides* Melastomataceae 
 � Campinaranas alagadas 

Siphanthera cowanii* Melastomataceae 
 � Campinaranas 

Lecythis corrugata Poit. 

subsp. Rosea* 

Lecythidaceae 
  

Floresta de terra firme 

Lecythis sp. nov.*
V
 Lecythidaceae 

  Floresta de terra firme 

Ferdinandusa schultesii* Rubiaceae 
  

Campinarana florestada e 
arbustiva 

Isertia parviflora Rubiaceae 
 

 
Campinarana arbustiva, 
vegetação secundária em solo 
arenoso e floresta de terra firme 

Isertia sp. nov*
V
 Rubiaceae 

  Campinarana arbustiva 

Morinda cf. aurantiaca* Rubiaceae 
  

Campinarana florestada e 
floresta de terra firme 

Platycarpum egleri* Rubiaceae 
  

Campinarana arbustiva, 
graminosa e florestada 

Platycarpum froesii* Rubiaceae 
  

Campinarana arbustiva e 
florestada 

Psychotria blakei* Rubiaceae 
  

Campinarana florestada e 
graminosa 

Psychotria cardiomorpha Rubiaceae 
 

 
Campinarana graminosa e 
arbustiva, e vegetação 
secundária arbustiva 

Retiniphyllum discolor* Rubiaceae 
  

Campinarana florestada e 
arbustiva 

Sabicea brachycalyx Rubiaceae 
  

Campinarana arbustiva e 
vegetação secundária arbustiva 

Utricularia 

chiribiquetensis* 

Lentibulariaceae 
 � Campinaranas gramíneo-

lenhosas 

Utricularia longeciliata Lentibulariaceae 
 � Campinarana gramíneo-lenhosa 

alagada 

Utricularia sandwithii* Lentibulariaceae 
 � Próximo a corpos d'água em 

campinarana gramíneo-lenhosa 
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PARCELAS DE INVENTÁRIO LOCALIZAÇÃO  (LAT/LONG) 

P1. Floresta Ombrófila Densa Aluvial de baixio - Gr ide PPBio 01° 29' 12.00'', -61° 00' 37.56'' 

P2. Floresta Ombrófila Aberta Submontana - Gride PPBio 01° 28' 39.84'', -61° 00' 24.66'' 

P3. Ecótone Campinarana Florestada / Floresta Ombrófila 01° 28' 34.20'', -60° 58' 00.12'' 

P4. Campinarana Florestada 01° 22' 11.64'', -60° 58' 55.56'' 

P5. Floresta Ombrófila Densa Aluvial de várzea do rio Baruana 01° 25' 25.08'', -60° 50' 28.56'' 

P6. Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas com palmeiras 

do rio Barauna 
01° 25' 14.40'', -60° 51' 04.62'' 

P8. Floresta Ombrófila Densa Aluvial de igapó do rio Iruá 01° 02' 04.99'', -61° 14' 31.16'' 

P10. Campinarana Florestada do rio Iruá 01° 07' 01.72'', -61° 13' 57.21'' 

P17. Floresta Ombrófila Densa Aluvial de várzea do rio Anauá 00° 57' 27.04'', -61° 09' 36.54'' 

P20. Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas com palmeiras 

do rio Branco 
01° 33' 11.18'', -61° 13' 02.41'' 
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Parcelas descritivas: P7. Campinarana Gramíneo-lenhosa e Arbustiva 01° 22' 06.54'' -60° 59' 03.78''; P9. 

Campinarana Gramíneo-lenhosa do rio Iruá 01° 01' 49.04'' -61° 14' 27.69''; P11. Campinarana Gramíneo-

lenhosa do rio Iruá 01° 07' 07.19'' -61° 14' 07.30''; P12. Campinarana Gramíneo-lenhosa do rio Iruá 01° 02' 

58.37'' -61° 14' 58.84''; P13. Campinarana Gramíneo-lenhosa do rio Iruá 00° 59' 43.90'' -61° 15' 15.56''; P14. 

Floresta de igapó do rio Iruá 01° 01' 04.23'' -61° 14' 54.89''; P15. Floresta de várzea do rio Anauá 00° 57' 

39.42'' -61° 11' 53.28''; P16. Campinarana arbustiva do rio Anauá 00° 57' 30.83'' -61° 09' 38.01''; P18. Floresta 

de várzea do rio Branco 01° 04' 48.55'' -61° 19' 37.50''; P19. Floresta de Igapó/Chavascal do Ano Bom 01° 33' 

12.72'' -61° 13' 34.26''; P21. Campinarana Gramíneo-lenhosa e Arbustiva 01° 24' 08.51'' -60° 59' 04.26''; P22 

Campinarana Arbustiva e Florestada 01° 10' 21.89'' -60° 57' 22.50''. 
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Mauritiella aculeata
A
 Arecaceae Campinarana gramíneo-lenhosa, arbustiva e 

ecótone campinarana florestada/floresta de igapó 

Caraipa grandifolia Calophyllaceae Campinarana gramíneo-lenhosa, arbustiva e 
florestada  

Caraipa savannarum Calophyllaceae Campinaranas arbustivas e borda de campinarana 
florestada 

Hirtella paniculata Chrysobalanaceae Campinarana gramíneo-lenhosa, arbustiva e 
borda de campinarana florestada 

Hirtella pimichina Chrysobalanaceae Campinarana gramíneo-lenhosa, arbustiva e 
florestada 

Hirtella punctillata Chrysobalanaceae Campinarana gramíneo-lenhosa, arbustiva e 
florestada 

Licania apetala var. apetala
+
 Chrysobalanaceae Campinarana gramíneo-lenhosa, arbustiva e 

florestada 

Licania hypoleuca var. 

hypoleuca
+
 

Chrysobalanaceae 
Campinarana gramíneo-lenhosa e arbustiva 

Licania lanceolata Chrysobalanaceae Campinarana gramíneo-lenhosa encharcadas ou 
não 

Licania stewardii Chrysobalanaceae Campinarana gramíneo-lenhosa 

Parinari campestris Chrysobalanaceae Campinaranas gramíneo-lenhosas periodicamente 
encharcadas 

Calophyllum brasiliense
+ A

 Clusiaceae Campinarana gramíneo-lenhosa, arbustiva e 
ecótone campinarana florestada/floresta de igapó 

Clusia nitida
R
 Clusiaceae Campinarana gramíneo-lenhosa, arbustiva e 

florestada 

Euphronia guianensis
R
 Euphroniaceae Campinarana gramíneo-lenhosa e arbustiva 

Blepharandra intermedia
R
 Malpighiaceae Campinarana gramíneo-lenhosa e arbustiva 

Byrsonima eugeniifolia
R
 Malpighiaceae Campinarana gramíneo-lenhosa e arbustiva 

Richeria grandis
+ A

 Phyllanthaceae  Campinarana gramíneo-lenhosa, arbustiva e 
ecótone campinarana florestada/floresta de igapó 

Acisanthera crassipes Melastomataceae Campinarana gramíneo-lenhosa, palustre 

Acisanthera tetraptera Melastomataceae Campinarana gramíneo-lenhosa, palustre 

Clidemia rubra Melastomataceae Campinarana arbustiva  

Comolia microphylla Melastomataceae Campinarana gramíneo-lenhosa, palustre 

Comolia villosa
+
 Melastomataceae Campinarana gramíneo-lenhosa, palustre 

Henriettella ovata
+
 Melastomataceae 

Campinarana gramíneo-lenhosa, arbustiva e 
florestada 

Macairea lasiophylla Melastomataceae Campinarana gramíneo-lenhosa, palustre 

Macairea thyrsiflora
+
 Melastomataceae Campinarana gramíneo-lenhosa 

Meriania urceolata
A
 Melastomataceae Campinarana gramíneo-lenhosa, arbustiva e 

ecótone campinarana florestada/floresta de igapó 
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Miconia aplostachya
+
 Melastomataceae Bordas das campinaranas 

Miconia ciliata
+
 Melastomataceae 

Campinarana gramíneo-lenhosa, arbustiva e 
florestada 

Miconia minutiflora Melastomataceae Campinarana arbustiva 

Miconia stenostachya
+
 Melastomataceae Campinarana arbustiva 

Pachyloma coriaceum Melastomataceae Campinarana gramíneo-lenhosa 

Pachyloma huberioides Melastomataceae Campinarana gramíneo-lenhosa, palustre 

Rhynchanthera grandiflora
+
 Melastomataceae Campinarana arbustiva, palustre 

Siphanthera cowanii Melastomataceae Campinarana gramíneo-lenhosa, palustre 

Tibouchina aspera Melastomataceae Campinarana gramíneo-lenhosa, palustre 

Tococa nitens
+
 Melastomataceae Campinaranas florestadas e campinaranas 

arbustivas 

Myrcia citrifolia
R
 Myrtaceae Campinarana gramíneo-lenhosa e arbustiva 

Myrcia grandis
R
 Myrtaceae Campinarana gramíneo-lenhosa e arbustiva 

Ruizterania retusa
A
 Vochysiaceae Campinarana gramíneo-lenhosa, arbustiva e 

ecótone campinarana florestada/floresta de igapó 

Protium heptaphyllum
+ A

 Burseraceae Campinarana gramíneo-lenhosa, arbustiva e 
ecótone campinarana florestada/floresta de igapó 

Manilkara bidentata
A
 Sapotaceae Campinarana gramíneo-lenhosa, arbustiva e 

ecótone campinarana florestada/floresta de igapó 

Emmotum nitens
R
 Icacinaceae Campinarana gramíneo-lenhosa e arbustiva 

Duroia nitida
A
 Rubiaceae Campinarana gramíneo-lenhosa, arbustiva e 

ecótone campinarana florestada/floresta de igapó 

Ferdinandusa schultesii Rubiaceae Campinarana florestada e arbustiva 

Isertia rosea Rubiaceae Campinarana florestada e arbustiva 

Isertia sp. nov* Rubiaceae Campinarana arbustiva 

Pagamea coriacea
R
 Rubiaceae 

Campinarana gramíneo-lenhosa, arbustiva e 
florestada 

Pagamea guianensis+ Rubiaceae Campinarana arbustiva e florestada 

Palicourea croceoides+ Rubiaceae Campinarana arbustiva e florestada 

Palicourea longistipulata Rubiaceae Campinarana florestada e graminosa 

Platycarpum egleri  

R
 Rubiaceae 

Campinarana gramíneo-lenhosa, arbustiva e 
florestada 

Platycarpum froesii Rubiaceae Campinarana arbustiva e florestada 

Psychotria arirambana Rubiaceae Campinarana florestada, arbustiva ou graminosa 

Psychotria blakei Rubiaceae Campinarana florestada e graminosa 

Remijia firmula Rubiaceae Campinarana florestada e arbustiva 

Retiniphyllum discolor Rubiaceae Campinarana florestada e arbustiva 

Retiniphyllum schomburgkii Rubiaceae Campinarana graminosa, arbustiva e florestada 

Ilex divaricata
R
 Aquifoliaceae Campinarana gramíneo-lenhosa e arbustiva 

 

 

Nota: Espécies citadas em Damasco et al. 2012 para ambos os tipos de solos arenosos podem ocorrer também 

em florestas de terra firme. Myrcia citrifolia e Myrcia grandis citadas também para floresta de terra firme em 

Sobral et al. 2014. 
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DIVISÃO HIERÁRQUICA CLASSIFICAÇÃO NO PNV 

CLASSE DE FORMAÇÃO 

Estrutura fisionômica: 

Florestal / Não-Florestal 

Floresta 

Campinarana 

SUBCLASSE DE FORMAÇÃO 

Clima: Ombrófilo / Estacional  

Floresta Ombrófila 

GRUPO DE FORMAÇÃO 

Parâmetros fisiológicos: 

Transpiração estomática 

foliar / Fertilidade dos solos  

 

SUBGRUPO DE FORMAÇÃO 

Aspecto estrutural/ Hábitos 

das plantas 

Floresta Ombrófila Densa 

Floresta Ombrófila Aberta 

Campinarana Florestada 

Campinarana Arbustiva 

Campinarana Parque 

Campinarana Arborizada 

Campinarana Gramíneo-lenhosa 

FORMAÇÃO 

Ambiente (formas do relevo) 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial 

Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana 

SUBFORMAÇÃO 

Fácies (dossel florestal, 

espécies particulares) 

Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas com palmeiras 

COMUNIDADES 

Estrutura e composição de 

espécies 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial do igapó do rio Ir uá 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial em baixio da Serra do Viruá 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial do igapó do rio Ba rauana 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial de igapó em interflúvios rebaixados 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial da várzea do rio Barauana 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial da várzea do rio Anauá 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial da várzea do rio Branco 

Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas com palmeiras do rio 

Baruana 

Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas com palmeiras do rio 

Branco 

Floresta Ombrófila Aberta das Terras Baixas com palmeiras em 

colinas 

Floresta Ombrófila Aberta Submontana da Serra do Viruá 

Campinarana Florestada do megaleque Viruá 

Campinarana Florestada do rio Iruá 

�
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 FORMAÇÕES PIONEIRAS 

INFLUÊNCIA FLUVIAL Buritizais 

Vegetação herbácea semi-aquática 

�  
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 ECÓTONES 

 Ecótone de Campinarana Florestada e Floresta Ombrófila Densa 

Aluvial de igapó 

 Ecótone de Campinarana Florestada e Floresta Ombrófila Aberta em 

Terras Baixas 
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ESPÉCIE FAMÍLIA PRIMEIRO REGISTRO 

BRIÓFITAS   

Mollia lepidota Spruce & Benth. POTTIACEAE Gribel et al. 2009 

PTERIDÓFITAS   

Asplenium laetum Sw. ASPLENIACEAE Carvalho 2007 

Asplenium serratum L. ASPLENIACEAE Carvalho 2007 

Asplenium stuebelianum Hieron. ASPLENIACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Diplazium cristatum (Desr.) Alston ATHYRIACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Diplazium grandifolium  Sw. ATHYRIACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Salpichlaena hookeriana (Kuntze) Alston BLECHNACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Salpichlaena volubilis  J.Sm. BLECHNACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Cyathea microdonta (Desv.) Domin CYATHEACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Cyathea pungens (Willd.) Domin CYATHEACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Cyathea sp 3 CYATHEACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Cyatyhea sp hairy CYATHEACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Bolbitis lindigii  (Mett.) Ching DRYOPTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Bolbitis nicotianifolia (Sw.) Alston DRYOPTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Bolbitis semipinnatifida (Fée) Alston DRYOPTERIDACEAE Carvalho 2007 

Ctenitis refulgens (Klotzsch ex Mett.) C. Chr. ex 
Vareschi 

DRYOPTERIDACEAE Carvalho 2007 

Cyclodium guianense (Klotzsch) van der Werff ex 
L.D. Gomez 

DRYOPTERIDACEAE Carvalho 2007 

Cyclodium meniscioides (Willd.) C.Presl DRYOPTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Cyclopeltis semicordata (Sw.) J.Sm. DRYOPTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Lomagramma guianensis (Aubl.) Ching DRYOPTERIDACEAE Carvalho 2007 

Polybotrya caudata Kunze DRYOPTERIDACEAE Carvalho 2007 

Polybotrya osmundacea Humb. & Bonpl. ex Willd. DRYOPTERIDACEAE Carvalho, F.A. de 

Polybotrya sessilisora R.C.Moran DRYOPTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Dicranopteris flexuosa (Schrad.) Underw. GLEICHENIACEAE Carvalho 2007 

Trichomanes cellulosum Klotzsch HYMENOPHYLLACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Trichomanes cristatum Kaulf. HYMENOPHYLLACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Trichomanes diversifrons (Bory) Mett. ex Sadeb. HYMENOPHYLLACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Trichomanes elegans Rich. HYMENOPHYLLACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Trichomanes humboldtii Lellinger HYMENOPHYLLACEAE Carvalho 2007 

Trichomanes kapplerianum J.W. Sturm HYMENOPHYLLACEAE Carvalho 2007 

Trichomanes krausii Hook. & Grev. HYMENOPHYLLACEAE Carvalho 2007 

Trichomanes martiusii C.Presl HYMENOPHYLLACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Trichomanes ovale (E. Fourn.) Wess. Boer HYMENOPHYLLACEAE Carvalho 2007 

Trichomanes pinnatum Hedw. HYMENOPHYLLACEAE Carvalho 2007 

Trichomanes trollii Bergdolt HYMENOPHYLLACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Trichomanes vittaria DC. ex Poir. HYMENOPHYLLACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Vandenboschia radicans (Sw.) Copel. HYMENOPHYLLACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Lindsaea divaricata Klotzsch LINDSAEACEAE Carvalho 2007 

Lindsaea dubia Sprengel LINDSAEACEAE Carvalho 2007 

Lindsaea guianensis (Aubl.) Dryand. LINDSAEACEAE Carvalho 2007 

Lindsaea lancea (L.) Bedd. unknown variety LINDSAEACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 
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Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. elatior (Kunze) 
Kramer 

LINDSAEACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. falcata (Dryand.) 
Hieron.  

LINDSAEACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Lindsaea lancea (L.) Bedd. var. lancea LINDSAEACEAE Carvalho 2007 

Lindsaea portoricensis Desv. LINDSAEACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Lomariopsis japurensis (Mart.) J.Sm. LOMARIOPSIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Lomariopsis prieuriana Fée LOMARIOPSIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Nephrolepis cf. biserrata (Sw.) Schott LOMARIOPSIDACEAE Carvalho 2007 

Nephrolepis rivularis (Vahl) Ching LOMARIOPSIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Danaea leprieurii (L.) Sm. MARATTIACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Danaea nodosa (L.) Sm. MARATTIACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Danaea trifoliata Reichenb. MARATTIACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Metaxya rostrata (Kunth) C.Presl METACHYACEAE Carvalho 2007 

Ophioglossum sp. OPHIOGLOSSACEAE UFPE 2011 

Campyloneurum repens (Aubl.) C.Presl POLYPODIACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Dicranoglossum desvauxii (Klotzsch) Proctor POLYPODIACEAE Carvalho 2007 

Microgramma cf. tecta (Kaulf.) Alston POLYPODIACEAE Carvalho 2007 

Microgramma percussa (Cav.) de la Sota POLYPODIACEAE Carvalho 2007 

Microgramma persicariifolia (Schrader) C. Presl POLYPODIACEAE Carvalho 2007 

Pecluma pectinata (L.) M.G. Price POLYPODIACEAE Carvalho 2007 

Phlebodium decumanum (Willd.) J. Sm. POLYPODIACEAE Carvalho 2007 

Polypodium bombycinum  Maxon POLYPODIACEAE Carvalho 2007 

Adiantopsis radiata (L.) Fée PTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Adiantum argutum Splitg. PTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Adiantum cajennense Willd. ex Klotzsch PTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Adiantum cinnamomeum Lellinger & J.Prado PTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Adiantum dolosum Kunze PTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Adiantum glaucescens Klotzsch PTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Adiantum humile Kunze PTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Adiantum latifolium  Lam. PTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Adiantum lucidum (Cav.) Sw. PTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Adiantum multisorum A. Samp. PTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Adiantum obliquum Willd. PTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Adiantum paraense Hieron. PTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Adiantum petiolatum Desv. PTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Adiantum pulverulentum L. PTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Adiantum sp. 1 PTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Adiantum sp. 2 PTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Adiantum sp. 3 PTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Adiantum terminatum Kunze ex Miq PTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Adiantum tomentosum Klotzsch PTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Antrophyum cf. cajenense (Desv.) Spreng. PTERIDACEAE Carvalho 2007 

Pityrogramma calomelanos (L.) Link PTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Pteris pungens Willd. PTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Pteris tripartita Sw. PTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 
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Vittaria cf. lineata (L.) Sm. PTERIDACEAE Carvalho 2007 

Vittaria costata Kunze PTERIDACEAE Carvalho 2007 

Saccoloma inaequale  (Kunze) Mett. SACCOLOMATACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Actinostachys pennula (Sw.) Hook. SCHIZAEACEAE Carvalho 2007 

Actinostachys subtrijuga  (Mart.) C. Presl SCHIZAEACEAE Carvalho 2007 

Lygodium volubile  Sw. SCHIZAEACEAE Carvalho 2007 

Schizaea elegans (Vahl) Sw. SCHIZAEACEAE Carvalho 2007 

Schizaea incurvata Schkuhr SCHIZAEACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Schizaea stricta Lellinger SCHIZAEACEAE Carvalho 2007 

Selaginella amazonica Spring SELAGINELLACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Selaginella asperula Spring SELAGINELLACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Selaginella breynii Spring SELAGINELLACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Selaginella palmiformis Alston SELAGINELLACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Selaginella parkeri (Hook. & Grev.) Spring SELAGINELLACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Selaginella pedata Klotzsch SELAGINELLACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Tectaria incisa Cav. TECTARIACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Triplophyllum aff. crassifolium Holttum TECTARIACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Triplophyllum crassifolium  Holttum TECTARIACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Triplophyllum dicksonioides  (Fée) Holttum  TECTARIACEAE Carvalho 2007 

Triplophyllum funestum  (Kunze) Holttum TECTARIACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Triplophyllum glabrum  J. Prado & R. C. Moran TECTARIACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Triplophyllum hirsutum  (Holttum) J.Prado & R.C. 
Moran 

TECTARIACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Thelypteris abrupta (Desv.) G.R.Proctor THELYPTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Thelypteris arborescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 
C.V. Morton 

THELYPTERIDACEAE Carvalho 2007 

Thelypteris poiteana (Bory) Proctor THELYPTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

Thelypteris macrophylla (Kunze) C.V.Morton THELYPTERIDACEAE Zuquim e Braga-Neto 2007 

GIMNOSPERMAS   

Gnetum cf. paniculatum Spruce ex Benth. GNETACEAE Gribel et al. 2009 

Gnetum leyboldii Tul. GNETACEAE Gribel et al. 2009 

ANGIOSPERMAS   

Cabomba aquatica Aubl. CABOMBACEAE Carvalho 2007 

Cabomba furcata Schult. & Schult. f. CABOMBACEAE Lombardi et al. 2008 

Nymphaea gardneriana Planch. NYMPHAEACEAE Costa 2012 

Nymphaea glandulifera Rodschied NYMPHAEACEAE Costa 2012 

Nymphaea lasiophylla Mart.& Zucc. NYMPHAEACEAE Gribel et al. 2009 

Nymphaea rudgeana G.Mey. NYMPHAEACEAE Costa 2012 

MAGNOLIIDS   

PIPERALES Bercht. & J.Presl (1820)   

Peperomia elongata Kunth. PIPERACEAE Silva 2013 

Peperomia glabella (Sw.) A. Diertr. PIPERACEAE Silva 2013 

Peperomia quadrangularis (J.V. Thomps.) A. Dietr. PIPERACEAE Silva 2013 

Peperomia rotundifolia (L.) Kunth. PIPERACEAE Silva 2013 

Piper aleyreanum C. DC. PIPERACEAE Silva 2013 

Piper arboreum var. hirtellum Yunck. PIPERACEAE Silva 2013 
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Piper bartlingianum (Miq.) C. DC. PIPERACEAE Silva 2013 

Piper consanguineum (Kunth) C. DC. PIPERACEAE Silva 2013 

Piper cyrtopodon (Miq.) C. DC. PIPERACEAE Silva 2013 

Piper demeraranum (Miq.) C. DC. PIPERACEAE Silva 2013 

Piper glabrescens var. caparonum (Miq.) C. DC. PIPERACEAE Silva 2013 

Piper goeldii C. DC. PIPERACEAE Silva 2013 

Piper hispidum Sw. PIPERACEAE Silva 2013 

Piper hostmannianum (Miq.) C. DC. PIPERACEAE Silva 2013 

Piper plurinervosum Yunck. PIPERACEAE Silva 2013 

Piper schwackei C. DC. PIPERACEAE Silva 2013 

LAURALES Juss. ex Bercht. & J.Presl (1820)   

Aniba cf. parviflora LAURACEAE Damasco 2011 

Aniba megaphylla Mez LAURACEAE Damasco 2011 

Aniba roseodora Ducke. LAURACEAE Gribel et al. 2009 

Cassytha filiformis  L. LAURACEAE Gribel et al. 2009 

Dicypellium sp. LAURACEAE Damasco 2011 

Endlicheria arenosa Chanderb. LAURACEAE Damasco 2011 

Endlicheria macrophylla  Mez. LAURACEAE Gribel et al. 2009 

Licaria guianensis Aubl. LAURACEAE Gribel et al. 2009 

Licaria martiniana (Mez) Kosterm. LAURACEAE Damasco 2011 

Mezilaurus itauba (Meissn.) Taubert ex Mez. LAURACEAE Gribel et al. 2009 

Nectandra amazonum Nees. LAURACEAE Gribel et al. 2009 

Nectandra rubra (Mez.) C.K. Allen. LAURACEAE Gribel et al. 2009 

Ocotea acyphylla (Mess.) Mez. LAURACEAE Gribel et al. 2009 

Ocotea cf. caudata LAURACEAE Damasco 2011 

Ocotea cinerea van der Werff. LAURACEAE Gribel et al. 2009 

Ocotea costanaeofolia (DC.) Engl. LAURACEAE Gribel et al. 2009 

Ocotea cymbarum Kunth. LAURACEAE Gribel et al. 2009 

Ocotea esmeraldana Moldenke ampl. C. K. Allen LAURACEAE Gribel et al. 2009 

Ocotea fasciculata (Nees) Mez LAURACEAE Ferreira, C.A.C. 

Ocotea glomerata (Mees) Mez. LAURACEAE Gribel et al. 2009 

Ocotea gracilis (Meisn.) Mez LAURACEAE Damasco 2011 

Ocotea leucoxylon (Sw.) Mez. LAURACEAE Gribel et al. 2009 

Ocotea oblonga (Meissn.) Mez. LAURACEAE Gribel et al. 2009 

Ocotea pauciflora (Mees ) Mez. LAURACEAE Gribel et al. 2009 

Ocotea cujumary Mart. LAURACEAE Damasco 2011 

Siparuna guianensis Aubl. SIPARUNACEAE Gribel et al. 2009 

MAGNOLIALES Juss. ex Bercht. & J.Presl (1820)   

Annona ambotay Aubl. ANNONACEAE Gribel et al. 2009 

Annona cf. impressivenia Saff. ANNONACEAE Gribel et al. 2009 

Annona densicoma Mart. ANNONACEAE Damasco 2011 

Annona hypoglauca Mart. ANNONACEAE Gribel et al. 2009 

Bocageopsis multiflora (Mart.) R.E. Fr. ANNONACEAE Gribel et al. 2009 

Bocageopsis pleiosperma Maas ANNONACEAE Castilho e Perdiz 2013 

Duguetia cf. arenicola Maas. ANNONACEAE Gribel et al. 2009 

Duguetia quitarensis Benth. ANNONACEAE Carvalho, F.A. de 
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Duguetia trunciflora A.H.Gentry & Maas ANNONACEAE Gribel et al. 2009 

Duguetia uniflora (Dun.) Mart. ANNONACEAE Gribel et al. 2009 

Duguettia echnophoro R.E.Fries ANNONACEAE Gribel et al. 2009 

Guatteria cf. alata Maas & Setten ANNONACEAE Damasco 2011 

Guatteria discolor R.E.Fries ANNONACEAE Gribel et al. 2009 

Guatteria foliosa Benth. ANNONACEAE Gribel et al. 2009 

Guatteria maypurensis Kunth. ANNONACEAE Gribel et al. 2009 

Guatteria procera R.E.Fr. ANNONACEAE Ferreira, C.A.C. 

Guatteria schomburgkiana Mart. ANNONACEAE Ferreira, C.A.C. 

Oxandra acuminata Triana & Planch. ANNONACEAE Gribel et al. 2009 

Rollinia exsucca A. DC. ANNONACEAE Gribel et al. 2009 

Rollinia insignis  R.E.Fr. ANNONACEAE Gribel et al. 2009 

Tetrameranthus laomae D.R. Simpson ANNONACEAE Damasco 2011 

Unonopsis sp. ANNONACEAE Damasco 2011 

Xylopia amazonica R.E.Fr. ANNONACEAE Damasco 2011 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. ANNONACEAE Gribel et al. 2009 

Xylopia barbata Mart. ANNONACEAE Damasco 2011 

Xylopia cf. emarginata Mart. ANNONACEAE Gribel et al. 2009 

Xylopia cf. spruceana Benth. ex Spruce    ANNONACEAE Gribel et al. 2009 

Xylopia parviflora Spruce ANNONACEAE Gribel et al. 2009 

Xylopia sericea A.St.-Hil. ANNONACEAE Damasco 2011 

Iryanthera juruensis Warb. MYRISTICACEAE Gribel et al. 2009 

Iryanthera ulei Warb. MYRISTICACEAE Castilho e Perdiz 2013 

Virola calophylla  Warb. var. calophylla MYRISTICACEAE Gribel et al. 2009 

Virola cf. michelii Heckel MYRISTICACEAE Castilho e Perdiz 2013 

Virola elongata ( Benth.) Warb. MYRISTICACEAE Gribel et al. 2009 

Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb. MYRISTICACEAE Gribel et al. 2009 

MONOCOTS   

ALISMATALES R.Br. ex Bercht. & J.Presl (1820)   

Helanthium tenellum (Mart. ex Schult. & Schult. f.) 
Britton 

ALISMATACEAE Gribel et al. 2009 

Sagittaria guayanensis Kunth ALISMATACEAE Costa 2012 

Sagittaria rhombifolia  Cham. ALISMATACEAE Costa 2012 

Sagittaria sp1 ALISMATACEAE Costa 2012 

Limnocharis flava (L.) Buchenau LIMNOCHARITACEAE Ferreira, C.A.C. 

Anthurium bonplandii G.S.Bunting ARACEAE Vasconcelos-Júnior 2012 

Anthurium clavigerum Poepp. ARACEAE Vasconcelos-Júnior 2012 

Anthurium gracile (Rudge) Lindl. ARACEAE Carvalho 2007 

Anthurium pentaphillum (Aubl.) G. Don ARACEAE Pessoa 2011 

Dieffenbachia sp. ARACEAE Vasconcelos-Júnior 2012 

Dracontium sp. nov. ARACEAE Mota 2014 

Heteropsis sp. ARACEAE Gribel et al. 2009 

Monstera adansonii Schott ARACEAE Vasconcelos-Júnior 2012 

Monstera dubia (Kunth) Engl. & K.Krause ARACEAE Vasconcelos-Júnior 2012 

Montrichardia arborescens (L.) Schott ARACEAE Lombardi et al. 2008 

Philodendron solimoesense A.C.Sm. ARACEAE Vasconcelos-Júnior 2012 
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Philodendron quinquenervium Miq. ARACEAE Vasconcelos-Júnior 2012 

Philodendron billietiae  Croat ARACEAE Vasconcelos-Júnior 2012 

Philodendron brevispathum Schott ARACEAE Vasconcelos-Júnior 2012 

Philodendron fragrantissimum (Hook.) G.Don ARACEAE Vasconcelos-Júnior 2012 

Philodendron hylaeae G.S.Bunting ARACEAE Vasconcelos-Júnior 2012 

Philodendron insigne Schott ARACEAE Carvalho, F.A. de 

Philodendron linnaei Kunth ARACEAE Vasconcelos-Júnior 2012 

Philodendron platypodum Gleason ARACEAE Vasconcelos-Júnior 2012 

Pistia stratioides L. ARACEAE Costa 2012 

Spathiphyllum sp. ARACEAE Gribel et al. 2009 

Syngonium sp. ARACEAE Vasconcelos-Júnior 2012 

Elodea granatensis Bonpl. HYDROCHARITACEAE Costa 2012 

DIOSCOREALES R.Br. (1835)   

Burmannia bicolor Mart. BURMANNIACEAE Costa 2012 

Burmannia capitata (Walter ex J.F.Gmel.) Mart. BURMANNIACEAE Costa 2012 

Campylosiphon sp. BURMANNIACEAE Carvalho, F.A. de 

LILIALES Perleb (1826)   

Smilax rufescens Griseb. SMILACACEAE Ferreira, C.A.C. 

ASPARAGALES Link (1829)   

Crinum americanum L. AMARYLLIDACEAE Carvalho 2007 

Acianthera fockei (Lindley) Pridgeon & M. W. Chase ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Acianthera miqueliana (H. Focke) Pridgeon & M. W. 
Chase 

ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Aganisia cyanea (Lindley) ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Aspasia variegata Lindley ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Aspidogyne foliosa (Poeppig & Endlicher) Garay ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Brassavola martiana Lindley ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Brassia caudata (Linnaeus) Lindley ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Camaridium ochroleucum Lindley ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Campylocentrum cf. fasciola (Lindl) Cogn. ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Campylocentrum huebneri Mansfeld ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Campylocentrum micranthum (Lindley) Rolfe ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Campylocentrum poeppigii (Reichenbach f.) Rolfe ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Catasetum discolor (Lindley) Lindley ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Catasetum longifolium  Lindley ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Catasetum macrocarpum Richard ex Kunth ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Catasetum saccatum Lindley ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Catasetum x roseoalbum (Hooker) Lindley ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Cattleya violacea (Kunth) Rolfe ORCHIDACEAE Gribel et al. 2009 

Caularthron bicornutum (Hooker) Rafinesque ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Christensonella uncata (Lindley) Szlachetko, 
Mytnik-Ejsmont, Górniak & Smiszek 

ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Cleistes rosea Lindley ORCHIDACEAE Costa 2012 

Cleistes tenuis (Reichenbach f. ex Grisebach) 
Schlechter 

ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Cohniella cebolleta (Jacquin) Christenson ORCHIDACEAE Pessoa 2013 
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Dichaea picta Reichenbach ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Dimerandra emarginata (G. Meyer) Hoehne ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Duckeella pauciflora Garay ORCHIDACEAE Costa 2012 

Epidendrum anceps Jacquin ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Epidendrum carpophorum Barbosa Rodrigues ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Epidendrum coronatum Ruiz & Pavón ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Epidendrum nocturnum Jacquin ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Epidendrum orchidiflorum Salzmann ex Lindley ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Epidendrum purpurascens Focke ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Epidendrum rigidum Jacquin ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Epidendrum strobiliferum Reichenbach f. ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Epidendrum viviparum Lindley ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Epistephium parviflorum Lindley ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Galeandra devoniana R.H. Schomburgk ex Lindley ORCHIDACEAE Costa 2012 

Habenaria schwackei Barbosa Rodrigues ORCHIDACEAE Costa 2012 

Heterotaxis superflua (Reichenbach f.) F. Barros ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Laelia gloriosa (Reichenbach f.) L.O. Williams. ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Ligeophila juruensis (Hoehne) Garay ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Liparis nervosa (Thunberg) Lindley ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Lockhartia viruensis Pessoa & Alves ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Lophiaris nana (Lindley) Braem ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Lophiaris sp. ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Macradenia lutescens R. Brown ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Maxillariella alba  (Hooker) M.A. Blanco & Carnevali ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Nohawilliamsia pirarensis (Reichenbach f.) M.W. 
Chase & Whitten 

ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Notylia angustifolia Cogniaux ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Notylia sp. ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Ornithocephalus ciliatus Lindley ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Otostylis brachystalix (Reichenbach f.) Schlechter ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Pabstiella yauaperyensis (Barbosa Rodrigues) F. 
Barros 

ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Pleurothallis pruinosa Lindley ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Polystachya concreta (Jacquin) Garay & H.R. Sweet ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Polystachya foliosa (Lindley) Reichenbach f. ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Polystachya stenophylla Schlechter. ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Prosthechea fragrans (Swartz) W.E. Higgins ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Prosthechea vespa (Vellozo) W.E. Higgins ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Quekettia microscopica Lindley ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Sarcoglottis amazonica Pabst ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Scaphyglottis sickii Pabst ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Solenidium lunatum (Lindley) Schlechter. ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Trichocentrum recurvum Lindley ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Trichosalpinx egleri (Pabst) Luer ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Trigonidium acuminatum Bateman ex Lindley ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Vanilla appendiculata  Rolfe ORCHIDACEAE Pessoa 2013 
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Vanilla bicolor Lindley ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

Vanilla sp. ORCHIDACEAE Pessoa 2013 

COMMELINIDS   

ARECALES Bromhead (1840)   

Astrocaryum acaule Mart. ARECACEAE Gribel et al. 2009 

Astrocaryum aculeatum G. Mey. ARECACEAE Gribel et al. 2009 

Astrocaryum jauari Martius. ARECACEAE Gribel et al. 2009 

Attalea maripa (Aubl.) Mart. ARECACEAE Gribel et al. 2009 

Bactris campestris Poepp. ARECACEAE Damasco 2011 

Bactris gasipaes var. chichagui (H.Karst.) A.J.Hend. ARECACEAE Gribel et al. 2009 

Bactris hirta Mart. ARECACEAE Lombardi et al. 2008 

Bactris tomentosa Mart. ARECACEAE Gribel et al. 2009 

Barcella odora (Trail.) Drude. ARECACEAE Gribel et al. 2009 

Desmoncus cf. polyacanthos Mart. ARECACEAE Gribel et al. 2009 

Desmoncus mitis Mart ARECACEAE Gribel et al. 2009 

Euterpe catinga Wallace. ARECACEAE Gribel et al. 2009 

Euterpe precatoria Mart. ARECACEAE Gribel et al. 2009 

Leopoldinia piassaba Wallace. ARECACEAE Gribel et al. 2009 

Lepidocaryum tenue Mart. ARECACEAE Carvalho, F.A. de 

Mauritia  flexuosa L.f. ARECACEAE Gribel et al. 2009 

Mauritiella aculeata (Kunth) Burret. ARECACEAE Gribel et al. 2009 

Mauritiella armata (Martius.) Burret. ARECACEAE Gribel et al. 2009 

Oenocarpus bacaba Mart. ARECACEAE Gribel et al. 2009 

Oenocarpus cf. bataua ARECACEAE Damasco 2011 

COMMELINALES Mirb. ex Bercht.   

Commelina sp. COMMELINACEAE Carvalho, F.A. de 

Dichorisandra sp. COMMELINACEAE Pessoa, E. 

Murdannia sp. COMMELINACEAE Cabral, F.N. 

Schiekia orinocensis (Kunth) Meisn. HAEMODORACEAE Carvalho 2007 

Eichhornia diversifolia  (Vahl) Urb. PONTEDERIACEAE Costa 2012 

Eichhornia heterosperma Alexander PONTEDERIACEAE Costa 2012 

Pontederia sp. PONTEDERIACEAE UFPE 2011 

POALES Small (1903)   

Ananas cf. parguazensis Camarco & L.B.Sm. BROMELIACEAE Costa 2012 

Bromelia sp. BROMELIACEAE Gribel et al. 2009 

Becquerelia cymosa Brongn CYPERACEAE Gribel et al. 2009 

Bulbostylis capilaris  ( L.) C.B.Clerke CYPERACEAE Gribel et al. 2009 

Bulbostylis conifera (Kunth) C.B. Clarke CYPERACEAE Costa 2012 

Bulbostylis eleocharoides CYPERACEAE Barbosa, T.D.M. 

Bulbostylis junciformis  (Kunth) C.B.Clarke CYPERACEAE Gribel et al. 2009 

Bulbostylis lanata  (Kunth) Lindl. CYPERACEAE Gribel et al. 2009 

Calyptrocarya luzuliformis T. Koyama CYPERACEAE Martins 2011 

Calyptrocarya monocephala Hochst. ex Steud. CYPERACEAE Costa 2012 

Calyptrocarya poeppigiana Kunth CYPERACEAE Martins 2011 

Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. CYPERACEAE Costa 2012 

Cyperus haspan L. CYPERACEAE Gribel et al. 2009 
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Cyperus luzulea Rotz CYPERACEAE Gribel et al. 2009 

Cyperus odoratus Kunth.  CYPERACEAE Gribel et al. 2009 

Cyperus simplex Kunth CYPERACEAE Costa 2012 

Cyperus sp1 CYPERACEAE Costa 2012 

Cyperus surinamensis Rottb. CYPERACEAE Gribel et al. 2009 

Dichromena ciliata Vahl.       CYPERACEAE Gribel et al. 2009 

Diplacrum cf capitatum (Willd.) Boeckeler CYPERACEAE Martins 2011 

Diplacrum guianense (Nees) T.Koyama CYPERACEAE Costa 2012 

Diplasia karataefolia L. C. Rich. CYPERACEAE Martins 2011 

Egleria fluctuans L.T.Eiten CYPERACEAE Costa 2012 

Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult. CYPERACEAE Costa 2012 

Eleocharis confervoides (Poir.) Miq. CYPERACEAE Martins 2011 

Eleocharis filiculmis Kunth.        CYPERACEAE Gribel et al. 2009 

Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult. CYPERACEAE Costa 2012 

Eleocharis interstincta (Vahl) Roem. & Schult. CYPERACEAE Gribel et al. 2009 

Eleocharis maculoso R.Br.  CYPERACEAE Gribel et al. 2009 

Eleocharis minimo Kunth. CYPERACEAE Gribel et al. 2009 

Eleocharis sp. 1 CYPERACEAE Costa 2012 

Eleocharis variegata Presl.    CYPERACEAE Gribel et al. 2009 

Everardia montana Ridl. CYPERACEAE Costa 2012 

Exochogyne amazonica C.B. Clarke CYPERACEAE Costa 2012 

Fimbristylis cf. filiformis CYPERACEAE Martins 2011 

Fimbristylis vahlii  (Lam.) Link. CYPERACEAE Costa 2012 

Fuirena umbellata Rottb. CYPERACEAE Costa 2012 

Hypolytrum pulchrum (Rudge) H. Pfeiff. CYPERACEAE Martins 2011 

Lagenocarpus celiae T. Koyama & Maguire CYPERACEAE Costa 2012 

Lagenocarpus rigidus (Kunth) Nees CYPERACEAE Gribel et al. 2009 

Lagenocarpus verticillatus (Spreng.) T.Koyama & 
Maguire 

CYPERACEAE Costa 2012 

Oxycaryum cubense (Poepp. & Kunth) Lye CYPERACEAE Costa 2012 

Pycreus polystachyos (Rottb.) P.Beauv. CYPERACEAE Costa 2012 

Rhynchospora barbata (Vahl) Kunth CYPERACEAE Gribel et al. 2009 

Rhynchospora cephalotes (L.) Vahl CYPERACEAE Costa 2012 

Rhynchospora cf. setigera CYPERACEAE Martins 2011 

Rhynchospora cf. tenuis Link.  CYPERACEAE Gribel et al. 2009 

Rhynchospora ciliata Kuk.                            CYPERACEAE Gribel et al. 2009 

Rhynchospora emaciata (Nees) Boeck. CYPERACEAE Costa 2012 

Rhynchospora globosa (Kunth) Roem. & Schult. CYPERACEAE Gribel et al. 2009 

Rhynchospora hirsuta (Vahl) Vahl CYPERACEAE Costa 2012 

Rhynchospora holoschoenoides (Rich.) Herter CYPERACEAE Martins 2011 

Rhynchospora longibracteata Boeck. CYPERACEAE Costa 2012 

Rhynchospora maguireana T. Koyama CYPERACEAE Costa 2012 

Rhynchospora riparia (Nees) Boeck. CYPERACEAE Costa 2012 

Rhynchospora rugosa (Vahl) Gale CYPERACEAE Costa 2012 

Rhynchospora schomburgkiana (Boeck.) T. Koyama CYPERACEAE Costa 2012 

Rhynchospora terminalis Nees ex. Steud. CYPERACEAE Martins 2011 
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Rhynchospora trichochaeta C.B.Clarke CYPERACEAE Costa 2012 

Rhynchospora trispicata (Nees) Schrad. CYPERACEAE Costa 2012 

Scirpus sp. CYPERACEAE Amaral, M.C.E. 

Scleria amazonica Camelbeke, M.Strong & Goetgh. CYPERACEAE Costa 2012 

Scleria cf. lacustris C.Wright CYPERACEAE Costa 2012 

Scleria cyperina Kunth CYPERACEAE Costa 2012 

Scleria distans Poiret.  CYPERACEAE Gribel et al. 2009 

Scleria melaleuca Rchb. ex Schltdl. & Cham. CYPERACEAE Martins 2011 

Scleria reticularis Michx. CYPERACEAE Costa 2012 

Eriocaulon sellowianum var. longifolium Mold.  ERIOCAULACEAE Gribel et al. 2009 

Eriocaulon tenuifolium  Klotzsch ex Körn. ERIOCAULACEAE Carvalho 2007 

Paepalanthus polytrichoides Kunth ERIOCAULACEAE Gribel et al. 2009 

Paepalanthus tortilis (Bong.) Mart. ERIOCAULACEAE Costa 2012 

Philodice hollmannseggii Mart.  ERIOCAULACEAE Gribel et al. 2009 

Syngonanthus caulescens (Poir.) Ruhland ERIOCAULACEAE Costa 2012 

Syngonanthus cf. anomalus (Koern.) Ruhl. ERIOCAULACEAE Echternacht 2008 

Syngonanthus fenestratus Hensold ERIOCAULACEAE Costa 2012 

Syngonanthus gracilis (Bong.) Ruhland ERIOCAULACEAE Carvalho 2007 

Syngonanthus humboldtii  (Kunth.) Ruhl. var. 
humboldtii 

ERIOCAULACEAE Echternacht 2008 

Syngonanthus longipes Gleason ERIOCAULACEAE Costa 2012 

Syngonanthus spongiosus  Hensold ERIOCAULACEAE Echternacht 2008 

Syngonanthus tenuis var. bulbifer (Huber) Hensold ERIOCAULACEAE Echternacht 2008 

Syngonanthus trichophyllus  Moldenke ERIOCAULACEAE Echternacht 2008 

Syngonanthus umbellatus (Lam.) Ruhland ERIOCAULACEAE Costa 2012 

Tonina fluviatilis  Aubl. ERIOCAULACEAE Echternacht 2008 

Mayaca fluviatilis Aubl. MAYACACEAE Costa 2012 

Mayaca longipes Mart. ex Seub. MAYACACEAE Costa 2012 

Mayaca vandellii Schult. et Endl. MAYACACEAE Gribel et al. 2009 

Olyra longifolia  Kunth POACEAE Castilho e Perdiz 2013 

Andropogon angustatus (Presl.) Steud. POACEAE Gribel et al. 2009 

Andropogon bicornis L. POACEAE Gribel et al. 2009 

Andropogon leucostachyus Kunth POACEAE Costa 2012 

Andropogon selloanus (Hack) Hack. POACEAE Gribel et al. 2009 

Andropogon virgatus Desv. POACEAE Costa 2012 

Axonopus fissifolius (Raddi) Kuhlm. POACEAE Costa 2012 

Axonopus leptostachyum (Flugge) Hitchcock. POACEAE Gribel et al. 2009 

Axonopus pubivaginatus Henr. POACEAE Gribel et al. 2009 

Axonopus purpusii (Mez.) Chace. POACEAE Gribel et al. 2009 

Bambusa sp. POACEAE Gribel et al. 2009 

Dichanthelium sabulosum  (Lam.) Gouid. & C.A . 
Clack. 

POACEAE Gribel et al. 2009 

Diectomis fastigiata (Swartz.) H.B.K.  POACEAE Gribel et al. 2009 

Digitaria parviflora (R.Br.) Hughes POACEAE Carvalho 2007 

Digitaria sp. POACEAE Carvalho, F.A. de 

Echinolaena inflexa (Poir.) Chase POACEAE Costa 2012 
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Eragrastis maypurensis (H.B.K.) Steud.  POACEAE Gribel et al. 2009 

Guadua sp. POACEAE Gribel et al. 2009 

Ichnanthus sp. POACEAE Carvalho, F.A. de 

Leptocoryphium lanatum (Kunth) Nees. POACEAE Gribel et al. 2009 

Oryza rufipogon Griff. POACEAE Costa 2012 

Otachyrium sp. nov. POACEAE Viana 2013 

Panicum cf. stenodes Griseb.  POACEAE Gribel et al. 2009 

Panicum discrepans Doell. POACEAE Gribel et al. 2009 

Panicum micranthum H.B.K.  POACEAE Gribel et al. 2009 

Pariana cf. campestris Aubl. POACEAE Gribel et al. 2009 

Pariana sp. POACEAE Gribel et al. 2009 

Parodiolyra micrantha POACEAE Carvalho 2007 

Paspalum corinatum Flugge. POACEAE Gribel et al. 2009 

Paspalum decumbens Sw. POACEAE Gribel et al. 2009 

Paspalum lacustre Chase ex Swallen POACEAE Costa 2012 

Paspalum repens P.B. Bergius POACEAE Costa 2012 

Pharus sp. POACEAE Carvalho 2007 

Raddiella esenbeckii (Steud.) C.E.Calderón ex 
Soderstr. 

POACEAE Carvalho, F.A. de 

Schizochytrium sp. POACEAE Gribel et al. 2009 

Steinchisma sp. POACEAE Carvalho 2007 

Streptochaeta sp. POACEAE Lombardi et al. 2008 

Cephalostemon affinis Körn. RAPATEACEAE Costa 2012 

Cephalostemon riedelianus Körn. RAPATEACEAE Lombardi et al. 2008 

Cephalostemon squarrosus Körn.  RAPATEACEAE Oriani 2011 

Duckea cyperaceoidea  (Ducke) Maguire RAPATEACEAE Gribel et al. 2009 

Duckea squarrosa (Willd. ex Link) Maguire RAPATEACEAE Gribel et al. 2009 

Monotrema aemulans Körn. RAPATEACEAE Costa 2012 

Monotrema affine Maguire RAPATEACEAE Lombardi et al. 2008 

Monotrema arthrophyllum (Seub.) Maguire RAPATEACEAE Lombardi et al. 2008 

Monotrema bracteatum Maguire RAPATEACEAE Lombardi et al. 2008 

Monotrema xyridoides Gleason RAPATEACEAE Lombardi et al. 2008 

Spathanthus bicolor Ducke RAPATEACEAE Carvalho 2007 

Spathanthus unilateralis (Rudge) Desv. RAPATEACEAE Carvalho 2007 

Abolboda americana (Aubl.) Lanj. XYRIDACEAE Costa 2012 

Abolboda killipii Lasser XYRIDACEAE Costa 2012 

Abolboda macrostachya Spruce ex Malme XYRIDACEAE Lombardi et al. 2008 

Abolboda pulchella Humb. & Bonpl. XYRIDACEAE Costa 2012 

Xyris connosepala Lanj. & Lindl. XYRIDACEAE Costa 2012 

Xyris cryptantha Maguire & L.B.Sm XYRIDACEAE Costa 2012 

Xyris cyperoides Gleason XYRIDACEAE Costa 2012 

Xyris dilatatiscapa  Kral & Jans.-Jac. XYRIDACEAE Costa 2012 

Xyris fallax Malme, Bih. Svensk XYRIDACEAE Costa 2012 

Xyris guianensis Steud. XYRIDACEAE Mota 2014 

Xyris involucrata Nees XYRIDACEAE Mota 2014 

Xyris jupicai Rich. XYRIDACEAE Gribel et al. 2009 
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Xyris macrocephala Vahl. XYRIDACEAE Mota 2014 

Xyris malmeana L.B.Sm. XYRIDACEAE Costa 2012 

Xyris mima L.B.Sm. & Downs XYRIDACEAE Costa 2012 

Xyris paraensis Poepp. ex Kunth XYRIDACEAE Carvalho 2007 

Xyris savanensis Miq. XYRIDACEAE Carvalho 2007 

Xyris sp1. XYRIDACEAE Mota 2014 

Xyris subglabrata Malme XYRIDACEAE Costa 2012 

Xyris subuniflora Malme XYRIDACEAE Costa 2012 

Xyris surinamensis Spreng. XYRIDACEAE Costa 2012 

Xyris uleana var. angustifolia Lanj. XYRIDACEAE Mota 2014 

Xyris uleana var. uleana Malme XYRIDACEAE Mota 2014 

ZINGIBERALES Griseb. (1854)   

Costus scaber Ruiz & Pavón COSTACEAE Carvalho 2007 

Heliconia acuminata Rich.subsp.ocidentalis 
L.Andersson 

HELICONIACEAE Gribel et al. 2009 

Heliconia cf. psittacorum L.f. HELICONIACEAE Gribel et al. 2009 

Heliconia hirsuta Linnaeus f. HELICONIACEAE Figueiredo 2008 

Calathea altissima (Poepp. & Endl.) Körn. MARANTACEAE Gribel et al. 2009 

Calathea elliptica (Roscoe) K. Schumann MARANTACEAE Carvalho 2007 

Calathea sp.3 MARANTACEAE Figueiredo 2008 

Calathea sp.6 MARANTACEAE Figueiredo 2008 

Ischnosiphon arouma (Aubl.) Koern. MARANTACEAE Carvalho 2007 

Ischnosiphon cannoideus Anderss. MARANTACEAE Carvalho 2007 

Ischnosiphon gracilis (Rudge) Kuntze MARANTACEAE Carvalho 2007 

Ischnosiphon sp.1 MARANTACEAE Figueiredo 2008 

Monotagma laxum (Poepp. & Endl.) Schum. MARANTACEAE Carvalho 2007 

Phenakospermum guyannense (A.Rich.) Endl. ex 
Miq. 

STRELITZIACEAE Carvalho 2007 

Renealmia aromatica (Aubl.) Griseb. ZINGIBERACEAE Figueiredo 2008 

EUDICOTS   

RANUNCULALES Juss. ex Bercht. & J.Presl (1820)   

Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith MENISPERMACEAE Damasco 2011 

Orthomene sp. MENISPERMACEAE UFPE 2011 

Nymphoides indica (L.) Kuntze MENYANTHACEAE Costa 2012 

PROTEALES Juss. ex Bercht. & J.Presl (1820)   

Panopsis rubescens (Pohl) Pittier PROTEACEAE Gribel et al. 2009 

Panopsis sessilifolia ( Rich.) Sandwith. PROTEACEAE Gribel et al. 2009 

Roupala montana Aubl. PROTEACEAE Gribel et al. 2009 

CORE EUDICOTS   

GUNNERALEs Takht. ex Reveal (1992)   

Davilla kunthii A. St.-Hil.  DILLENIACEAE Gribel et al. 2009 

Doliocarpus amazonicus Sleumer. DILLENIACEAE Gribel et al. 2009 

Doliocarpus spraguei Cheesma DILLENIACEAE Ferreira, C.A.C. 

Dioscorea amazonum Mart. ex Griseb. DIOSCOREACEAE Ferreira, C.A.C. 
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ROSIDS   

VITALES Juss. ex Bercht. & J.Presl (1820)   

Cissus erosa Rich. VITACEAE Delgado Junior, G.C. 

FABIDS   

CELASTRALES Link (1829)   

Cheiloclinium sp. CELASTRACEAE Delgado Junior, G.C. 

Salacea insignis A.C. Sm. CELASTRACEAE Gribel et al. 2009 

OXALIDALES Bercht. & J.Presl (1820)   

Connarus perrottetii (DC.) Planch. CONNARACEAE Gribel et al. 2009 

Rourea cf. cuspidata Benth. ex Backer. CONNARACEAE Gribel et al. 2009 

Sloanea eichleri K.Schum. ELAEOCARPACEAE Damasco 2011 

Sloanea floribunda  Spruce ex Benth. ELAEOCARPACEAE Gribel et al. 2009 

Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. ELAEOCARPACEAE Gribel et al. 2009 

MALPIGHIALES Juss. ex Bercht. & J.Presl (1820)   

Lindackeria paludosa (Benth.) Gilg ACHARIACEAE Castilho e Perdiz 2013 

Chaetocarpus schomburgkianus (Kuntze) Pax & 
K.Hoffm. 

PERACEAE Damasco 2011 

Pera bicolor (Klotzsch) Müll. Arg. PERACEAE Gribel et al. 2009 

Pera decipiens (Müll.Arg.) Müll.Arg. PERACEAE Damasco 2011 

Pera distichophylla (Mart.) Baill. PERACEAE Damasco 2011 

Pogonophora schomburgkiana Miers ex Benth. PERACEAE Gribel et al. 2009 

Caryocar glabrum ( Aubl.) Pers. subsp. glabrum CARYOCARACEAE Gribel et al. 2009 

Caryocar microcarpum Ducke CARYOCARACEAE Damasco 2011 

Caryocar villosum (Aubl.) Pers. CARYOCARACEAE Gribel et al. 2009 

Couepia bracteosa Benth. CHRYSOBALANACEAE Gribel et al. 2009 

Couepia paraensis (Matt. & Zucc.) Benth. subsp. 
paraensis 

CHRYSOBALANACEAE Gribel et al. 2009 

Couepia paraensis subsp. glaucescens (Spruce ex 
Hook.f.) Prance 

CHRYSOBALANACEAE Pereira 2013 

Couepia parillo DC. CHRYSOBALANACEAE Pereira 2013 

Exellodendron barbatum (Ducke) Prance CHRYSOBALANACEAE Damasco 2011 

Exellodendron coriaceum (Benth.) Prance CHRYSOBALANACEAE Gribel et al. 2009 

Hirtella bicornis var. pubescens Ducke, Arch. CHRYSOBALANACEAE Pereira 2013 

Hirtella bullata Benth. CHRYSOBALANACEAE Gribel et al. 2009 

Hirtella dorvalii Prance CHRYSOBALANACEAE Pereira 2013 

Hirtella duckei Huber CHRYSOBALANACEAE Pereira 2013 

Hirtella hispidula  Miq. CHRYSOBALANACEAE Damasco 2011 

Hirtella paniculata Sw. CHRYSOBALANACEAE Pereira 2013 

Hirtella physophora Mart. & Zucc. CHRYSOBALANACEAE Damasco 2011 

Hirtella pimichina Lasser & Maguire CHRYSOBALANACEAE Pereira 2013 

Hirtella punctillata Ducke CHRYSOBALANACEAE Pereira 2013 

Hirtella racemosa Lam. var. racemosa CHRYSOBALANACEAE Pereira 2013 

Hirtella racemosa var. hexandra (Willd. ex Roem. & 
Schult.) Prance 

CHRYSOBALANACEAE Pereira 2013 

Hirtella scabra Benth. CHRYSOBALANACEAE Gribel et al. 2009 

Hirtella schultesii Prance CHRYSOBALANACEAE Damasco 2011 
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Hirtella tenuifolia Prance CHRYSOBALANACEAE Pereira 2013 

Hirtella ulei Pilg.,Verh. CHRYSOBALANACEAE Pereira 2013 

Licania apetala (E.Mey) Fritsch. var.aperta (Benth.) 
Prance. 

CHRYSOBALANACEAE Gribel et al. 2009 

Licania apetala (E.Mey.) Fritsch var. apetala CHRYSOBALANACEAE Gribel et al. 2009 

Licania coriacea Benth. CHRYSOBALANACEAE Gribel et al. 2009 

Licania discolor Pilg. CHRYSOBALANACEAE Gribel et al. 2009 

Licania heteromorpha Benth. var. heteromorpha CHRYSOBALANACEAE Gribel et al. 2009 

Licania heteromorpha var. glabra (Mart. ex Hook.f.) 
Prance 

CHRYSOBALANACEAE Pereira 2013 

Licania hypoleuca var. hypoleuca Benth. CHRYSOBALANACEAE Pereira 2013 

Licania kunthiana Hook.f. CHRYSOBALANACEAE Damasco 2011 

Licania lanceolata Prance CHRYSOBALANACEAE Gribel et al. 2009 

Licania leptostachya Benth. CHRYSOBALANACEAE Pereira 2013 

Licania longipetala  Prance CHRYSOBALANACEAE Damasco 2011 

Licania micrantha Miq. CHRYSOBALANACEAE Gribel et al. 2009 

Licania mollis Benth. CHRYSOBALANACEAE Damasco 2011 

Licania octandra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) 
Kuntze subsp. octandra. 

CHRYSOBALANACEAE Pereira 2013 

Licania orbicularis Spruce ex Hook. f.   CHRYSOBALANACEAE Gribel et al. 2009 

Licania parviflora Benth. CHRYSOBALANACEAE Damasco 2011 

Licania stewardii Prance CHRYSOBALANACEAE Pereira 2013 

Parinari campestris Aubl. CHRYSOBALANACEAE Gribel et al. 2009 

Parinari excelsa Sabine CHRYSOBALANACEAE Pereira 2013 

Parinari sprucei Hook f. CHRYSOBALANACEAE Gribel et al. 2009 

Caraipa grandifolia  Mart. CALOPHYLLACEAE Gribel et al. 2009 

Caraipa llanorum Cuatrec. CALOPHYLLACEAE Gribel et al. 2009 

Caraipa longipedicellata  Steyerm. CALOPHYLLACEAE Gribel et al. 2009 

Caraipa savannarum Kubitzki CALOPHYLLACEAE Gribel et al. 2009 

Calophyllum brasiliense Cambess. CLUSIACEAE Gribel et al. 2009 

Clusia candelabrum Planch. & Triana CLUSIACEAE Cabral 2011 

Clusia columnaris Engl. CLUSIACEAE Gribel et al. 2009 

Clusia flavida (Benth.) Pipoly CLUSIACEAE Gribel et al. 2009 

Clusia insignis  Mart. CLUSIACEAE Gribel et al. 2009 

Clusia lopezii Maguire CLUSIACEAE Cabral 2011 

Clusia microstemon Planch. & Triana CLUSIACEAE Cabral 2011 

Clusia nemorosa G. Mey. CLUSIACEAE Gribel et al. 2009 

Clusia nitida  Bittrich CLUSIACEAE Cabral 2011 

Clusia panapanari (Aubl.) Choisy CLUSIACEAE Gribel et al. 2009 

Clusia renggerioides Planch. & Triana CLUSIACEAE Gribel et al. 2009 

Clusia schomburgkiana (Planch. & Triana) Benth. ex 
Engl. 

CLUSIACEAE Gribel et al. 2009 

Garcinia macrophylla Mart. CLUSIACEAE Gribel et al. 2009 

Garcinia cf. madruno (Kunth) Hammel CLUSIACEAE Damasco 2011 

Havetiopsis cf. flexilis Spruce ex Planch. & Triana CLUSIACEAE Damasco 2011 

Platonia insignis Mart. CLUSIACEAE Gribel et al. 2009 
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Symphonia globulifera  L.f. CLUSIACEAE Cabral 2011 

Tovomita cf. acutiflora M.Barros & G.Mariz CLUSIACEAE Gribel et al. 2009 

Tovomita cf. martiana Engl. CLUSIACEAE Gribel et al. 2009 

Tovomita longifolia  (Rich.) Hochr. CLUSIACEAE Cabral 2011 

Tovomita macrophylla (Poepp.) Walp. CLUSIACEAE Gribel et al. 2009 

Tovomita rubella Spruce ex Planch. & Triana CLUSIACEAE Gribel et al. 2009 

Tovomita schomburgkii Planch. & Triana CLUSIACEAE Gribel et al. 2009 

Tovomita spruceana Planch. & Triana CLUSIACEAE Castilho e Perdiz 2013 

Tovomita umbellata Benth. CLUSIACEAE Cabral 2011 

Vismia cayennensis (Jacq.) Pers. HYPERICACEAE Cabral 2011 

Vismia gracilis Hieron. HYPERICACEAE Gribel et al. 2009 

Vismia japurensis Reichardt in Mart. HYPERICACEAE Gribel et al. 2009 

Vismia laxiflora Reichardt in Mart. HYPERICACEAE Cabral 2011 

Vismia sandwithii Ewan HYPERICACEAE Gribel et al. 2009 

Vismia sp. nov. HYPERICACEAE Cabral 2011 

Erythroxylum cf. impressum O.E.Schulz ERYTHROXYLACEAE Damasco 2011 

Erythroxylum cf. spruceanum Peyr. ERYTHROXYLACEAE Damasco 2011 

Erythroxylum citrifolium A.St.-Hil. ERYTHROXYLACEAE Damasco 2011 

Erythroxylum macrophyllum  Cav. ERYTHROXYLACEAE Gribel et al. 2009 

Erythroxylum mucronatum Benth. ERYTHROXYLACEAE Damasco 2011 

Alchornea discolor Poepp. EUPHORBIACEAE Gribel et al. 2009 

Amanoa gracillima W.J.Hayden EUPHORBIACEAE Damasco 2011 

Amanoa guianensis Aubl. EUPHORBIACEAE Gribel et al. 2009 

Caperonia fistulosa  Beille. EUPHORBIACEAE Gribel et al. 2009 

Conceveiba guianensis Aubl. EUPHORBIACEAE Gribel et al. 2009 

Croton cf. subserratus Jabl. EUPHORBIACEAE Costa 2012 

Croton mollis Benth. EUPHORBIACEAE Gribel et al. 2009 

Dalechampia sp. EUPHORBIACEAE Delgado Junior, G.C. 

Gavarretia terminalis Baill.  EUPHORBIACEAE Gribel et al. 2009 

Glycydendron amazonicum Ducke. EUPHORBIACEAE Gribel et al. 2009 

Hevea benthamiana Müll. Arg. EUPHORBIACEAE Gribel et al. 2009 

Hevea brasiliensis Aubl. EUPHORBIACEAE Gribel et al. 2009 

Hevea guianensis Aubl. EUPHORBIACEAE Gribel et al. 2009 

Hevea pauciflora (Spruce ex Benth.) Müll. Arg. EUPHORBIACEAE Gribel et al. 2009 

Hevea spruceana (Benth.) Mull.Arg. EUPHORBIACEAE Gribel et al. 2009 

Hieronima laxiflora Müll. Arg. EUPHORBIACEAE Gribel et al. 2009 

Mabea caudata P. et H. EUPHORBIACEAE Gribel et al. 2009 

Mabea nitida Spruce & Benth. EUPHORBIACEAE Gribel et al. 2009 

Mabea speciosa Müll.Arg. EUPHORBIACEAE Damasco 2011 

Maprounea guianensis Aubl. EUPHORBIACEAE Gribel et al. 2009 

Podocalyx loranthoides Klotzsch EUPHORBIACEAE Damasco 2011 

Richeria dressleri Wesster. EUPHORBIACEAE Gribel et al. 2009 

Euphronia guianensis (R.H.Schomb.) Hollier f. EUPHRONIACEAE Gribel et al. 2009 

Goupia glabra Aubl. GOUPIACEAE Gribel et al. 2009 

Humiria balsamifera var. balsamifera f. attenuata 

Cuatr. 
HUMIRIACEAE Holanda 2013 
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Humiria balsamifera var. guianensis (Benth.) Cuatr. HUMIRIACEAE Holanda 2013 

Sacoglottis ceratocarpa Ducke. HUMIRIACEAE Gribel et al. 2009 

Sacoglottis guianensis var. guianensis f. guianensis HUMIRIACEAE Holanda 2013 

Sacoglottis guianensis var. hispidula Cuatr. HUMIRIACEAE Holanda 2013 

Sacoglottis mattogrossensis Malm. HUMIRIACEAE Gribel et al. 2009 

Schistostemon macrophyllum (Benth.) Cuatr. HUMIRIACEAE Gribel et al. 2009 

Schistostemon reticulatum (Ducke) Cuatrec HUMIRIACEAE Damasco 2011 

Vantanea guianensis (Aubl.) Ducke. HUMIRIACEAE Gribel et al. 2009 

Lacistema aggregatum (P.J. Bergius) Rusby. LACISTEMATACEAE Gribel et al. 2009 

Hebepetalum humiriifolium (Planch.) Benth. LINACEAE Damasco 2011 

Hebepetalum roraimense R.Secco & M.Silva. LINACEAE Gribel et al. 2009 

Roucheria cf. calophylla Planch LINACEAE Damasco 2011 

Roucheria columbiana Hallier f. LINACEAE Gribel et al. 2009 

Banisteriopsis wardackii B. Gates MALPIGHIACEAE Gribel et al. 2009 

Blepharandra angustifolia (Kunth) W.R. Anderson. MALPIGHIACEAE Gribel et al. 2009 

Blepharandra heteropetala Anders. MALPIGHIACEAE Gribel et al. 2009 

Blepharandra intermedia W.R.Anderson MALPIGHIACEAE Damasco 2011 

Bunchosia argentea (Jacq.) DC. MALPIGHIACEAE Castilho e Perdiz 2013 

Burdachia prismatocarpa Mart.ex. Juss. MALPIGHIACEAE Gribel et al. 2009 

Byrsonima chrysophylla Kunth. MALPIGHIACEAE Gribel et al. 2009 

Byrsonima concinna Benth. MALPIGHIACEAE Gribel et al. 2009 

Byrsonima crassifolia ( L.) H.B.K. MALPIGHIACEAE Gribel et al. 2009 

Byrsonima eugeniifolia  Sandw. MALPIGHIACEAE Gribel et al. 2009 

Byrsonima japurensis Adr. Juss. MALPIGHIACEAE Gribel et al. 2009 

Byrsonima leucophlebia Griseb. MALPIGHIACEAE Gribel et al. 2009 

Heteropterys nervosa A.Juss. MALPIGHIACEAE Carvalho, F.A. de 

Elvasia calophylla  DC. OCHNACEAE Gribel et al. 2009 

Elvasia cf. canescens (Tiegh.) Gilg OCHNACEAE Damasco 2011 

Ouratea discophora Ducke. OCHNACEAE Gribel et al. 2009 

Ouratea hexasperma (St.Hill)  Baillon OCHNACEAE Gribel et al. 2009 

Ouratea microdonta Engl. OCHNACEAE Gribel et al. 2009 

Ouratea spruceana Aubl. OCHNACEAE Gribel et al. 2009 

Ouratea superba Engl. OCHNACEAE Damasco 2011 

Sauvagesia erecta L. OCHNACEAE Gribel et al. 2009 

Sauvagesia ramosa (Gleason) Sastre OCHNACEAE Gribel et al. 2009 

Sauvagesia sprengelii A.St.-Hil. OCHNACEAE Costa 2012 

Touroulia guianensis Aubl. OCHNACEAE Gribel et al. 2009 

Lacunaria jenmani Ducke. QUIINACEAE Gribel et al. 2009 

Quiina rhytidopus Tul. QUIINACEAE Gribel et al. 2009 

Quiina tinifolia  Planch. & Triana QUIINACEAE Damasco 2011 

Touroulia guianensis Aubl. QUIINACEAE Castilho e Perdiz 2013 

Passiflora nitida Kunth PASSIFLORACEAE Delgado Junior, G.C. 

Turnera acuta Willd. ex Schult.  PASSIFLORACEAE Gribel et al. 2009 

Turnera cf. coerulea Sessé & Moc. ex DC. PASSIFLORACEAE Carvalho, F.A. de 

Turnera ulmifolia L. PASSIFLORACEAE Gribel et al. 2009 

Richeria grandis Vahl PHYLLANTHACEAE  Damasco 2011 
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Cassipourea guianensis Aubl. RHIZOPHORACEAE Gribel et al. 2009 

Casearia javitensis H.B.K. SALICACEAE Gribel et al. 2009 

Casearia pitumba Sleumer SALICACEAE Damasco 2011 

Casearia sylvestris Sw. SALICACEAE Ferreira, C.A.C. 

Homalium albiflorum (Boivin ex Tul.) Hoffm. SALICACEAE Gribel et al. 2009 

Homalium racemosum Jacq. SALICACEAE Gribel et al. 2009 

Laetia corymbulosa Spruce ex Benth. SALICACEAE Gribel et al. 2009 

Laetia procera (Poepp.) Eichler. SALICACEAE Gribel et al. 2009 

Laetia suavolens (Poepp) Benth. SALICACEAE Gribel et al. 2009 

Trigonia sp. TRIGONIACEAE Hopkins, M.J.G. 

Amphirrhox sp. VIOLACEAE Damasco 2011 

Rinorea pubiflora (Benth.) Sprague & Sandwith VIOLACEAE Carvalho, F.A. de 

CUCURBITALES Juss. ex Bercht. & J.Presl (1820)   

Gurania bignoniacea (Poepp. & Endl.) C.Jeffrey CUCURBITACEAE Siniscalchi, C.M. 

FABALES Bromhead (1838)   

Abarema jupumba (Willd.) Benth. & Killip. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Abarema longipedunculata (H.S.Irwin) Barneby & 
J.W.Grime 

FABACEAE Ferreira, C.A.C. 

Acosmium nitens (Vog.) Yakoulev. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Aeschynomene fluminensis Vell.    FABACEAE Gribel et al. 2009 

Aeschynomene lenalus ( Mart.) Buch. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Aeschynomene paniculata Willd. ex Vogel. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Aeschynomene scabra G.Don FABACEAE Costa 2012 

Aldina heterophylla Spruce ex Benth. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Andira cordata Arroyo ex R.T. Penn. & H.C. Lima. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Andira micrantha Ducke FABACEAE Gribel et al. 2009 

Andira trifoliolata Ducke FABACEAE Damasco 2011 

Andira unifoliolata Duck. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Bauhinia coronata Benth. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Bowdichia brachypetala (Tul.) Ducke. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Bowdichia virgilioides Kunth FABACEAE Siniscalchi, C.M. 

Campsiandra angustifolia  Spruce ex Benth. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Campsiandra comosa var. laurifolia (Bth.) Cowan. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Cassia desvauxii Caladon. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Centrolobium paraense Tul. FABACEAE Castilho e Perdiz 2013 

cf. Calliandra sp. FABACEAE Damasco 2011 

Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip FABACEAE Gribel et al. 2009 

Chamaecrista ramosa var. curvifolia (Vogel) 
G.P.Lewis 

FABACEAE Ferreira, C.A.C. 

Clotalaria  maypurensis Kunth.  FABACEAE Gribel et al. 2009 

Crudia amazonica Spruce ex. Benth. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Cymmeria paniculata Benth. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Cynometra bauhinifolia Benth. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Dalbergia inundata Spruce ex Benth. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Dalbergia riedelii (Benth.) Sandw. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Desmodium adscendens (Sw.) DC.  FABACEAE Gribel et al. 2009 
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Desmodium barbatum ( L.) Benth.     FABACEAE Gribel et al. 2009 

Desmodium sclerophyllum Benth.    FABACEAE Gribel et al. 2009 

Dialium guianensis Steud. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Dicorynia paraensis Benth. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Dioclea fimbriata Huber FABACEAE Ferreira, C.A.C. 

Dioclea guianensis Benth. FABACEAE Siniscalchi, C.M. 

Diplotropis brasiliensis  (Tul.) Benth. FABACEAE Carvalho, F.A. de 

Entada polyphylla  Benth. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Enterolobium sp. 1 FABACEAE Damasco 2011 

Enterolobium sp. 2 FABACEAE Damasco 2011 

Eriosema simplicifolium  H.B.K. Don.   FABACEAE Gribel et al. 2009 

Galactia jussiaeana Kunth. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Heterostemon sp. FABACEAE Damasco 2011 

Hydrochorea corymbosa (L.C. Richard.) Barneby & 
Grimes. 

FABACEAE Gribel et al. 2009 

Hymenaea parvifolia Huber FABACEAE Gribel et al. 2009 

Hymenolobium excelsum Ducke. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Hymenolobium modestum Ducke FABACEAE Damasco 2011 

Inga alba (Sw.) Willd. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Inga auristellae Harms. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Inga cf. crassiflora Ducke FABACEAE Damasco 2011 

Inga lateriflora Miq. FABACEAE Damasco 2011 

Inga meissneriana Miq. FABACEAE Damasco 2011 

Inga obidensis Ducke FABACEAE Damasco 2011 

Inga paraensis Ducke FABACEAE Damasco 2011 

Inga punctata Willd. FABACEAE Damasco 2011 

Inga splendens Willd. FABACEAE Damasco 2011 

Inga thibaudiana DC. FABACEAE Damasco 2011 

Machaerium quinata (Aubl.) Sandwith. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Macrolobium acaciifolium  Benth. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Macrolobium bifolium (Aubl.) Pers. FABACEAE Carvalho, F.A. de 

Macrolobium limbatum Spruce ex Benth. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Macrolobium multijugum (DC) Benth. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Macrolobium rigidum Cowan FABACEAE Carvalho, F.A. de 

Macrosamanea  duckei (Hub.) Barn.& Grimes  FABACEAE Gribel et al. 2009 

Macrosamanea cf. pubiramea (Steud.) Barneby & 
J.W.Grimes 

FABACEAE Damasco 2011 

Macrosamanea discolor (Willd.) Britton & Killip  FABACEAE Gribel et al. 2009 

Mimosa pigra L. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Mucuna altissima (Jacq.) Dc. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Ormosia cf. discolor Benth. FABACEAE Damasco 2011 

Ormosia cf. nobilis Tul. FABACEAE Damasco 2011 

Ormosia excelsa Sprunce ex. Benth. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Ormosia paraensis Ducke. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Parkia discolor Spruce ex Benth. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Parkia igneifolia Ducke FABACEAE Gribel et al. 2009 
   
   

��R���������2�������������������������������������



6.5-52 
 

 

  

ESPÉCIE FAMÍLIA PRIMEIRO REGISTRO 

Parkia panurensis H.C.Hopkins FABACEAE Siniscalchi, C.M. 

Parkia ulei (Harms) Kuhlm. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Peltogyne catingae subsp. glabra (W.A.Rodrigues) 
M.F.Silva 

FABACEAE Gribel et al. 2009 

Peltogyne excelsa Ducke. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Pentaclethra macroloba (Willd.) Kuntz. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Phaseolus longipedunculatus  Mart. ex Benth. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Pseudopiptadenia psilostachya  (Benth.) G.P. Lewis 
& L. Rico. 

FABACEAE Gribel et al. 2009 

Ptecelobium sp. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Pterocarpus rohrii Vahl. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Pterocarpus santalinoides L'Hér. ex DC. FABACEAE Damasco 2011 

Pterodon sp. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Sclerolobium paniculatum Vogel FABACEAE Damasco 2011 

Sesbania sp. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Stryphnodendron guianensis (Aubl.) Benth. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Stryphnodendron roseiflorum (Ducke) Ducke FABACEAE Ferreira, C.A.C. 

Swartzia anomala R.S. Cowan FABACEAE Damasco 2011 

Swartzia brachyrachis Harms FABACEAE Gribel et al. 2009 

Swartzia conferta Benth. FABACEAE Ferreira, C.A.C. 

Swartzia corrugata Benth. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Swartzia dolicopoda  Cowan. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Swartzia ingifolia  Ducke. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Swartzia laevicarpa Amsh. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Swartzia laxiflora Bong. ex Benth. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Swartzia schomburgkii Benth var. guyanensis. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Swartzia simplex (Sw.) Spreng. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Swartzia stipellata R.S. Cowan. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Swartzia tomentifera (Ducke) Ducke FABACEAE Damasco 2011 

Tachigali cf. hypoleuca (Benth.) Zarcc & Hera. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Tachigali eriopetala (Ducke) L.F. Gomes da Silva & 
H.C. Lima. 

FABACEAE Gribel et al. 2009 

Tachigali venusta Dwyer. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Taralea crassifolia Benth.   FABACEAE Gribel et al. 2009 

Taralea oppositifolia  Aubl. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Vatairea guianensis Aubl. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Zornia latifolia  Sm. FABACEAE Costa 2012 

Zygia ampla (Benth.) Pittier FABACEAE Damasco 2011 

Zygia cataractae (Kunth.) L. Rico. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Zygia juruana (Harms.) L. Rico. FABACEAE Gribel et al. 2009 

Bredemeyera altissima (Poepp.) A.W.Benn. POLYGALACEAE Ferreira, C.A.C. 

Bredemeyera myrtifolia A .W.Benn. POLYGALACEAE Gribel et al. 2009 

Moutabea guianensis Aubl. POLYGALACEAE Gribel et al. 2009 

Polygala adenophora DC. POLYGALACEAE Gribel et al. 2009 

Polygala appressa Benth POLYGALACEAE Costa 2012 

Polygala longicaulis  Kunth POLYGALACEAE Costa 2012 
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Polygala tenuis DC. POLYGALACEAE Gribel et al. 2009 

Polygala trichosperma Jacq. POLYGALACEAE Costa 2012 

Polygala violacea Aubl. POLYGALACEAE Costa 2012 

ROSALES Bercht. & J.Presl (1820)   

Brosimum cf. guianense (Aubl.) Huber ex Ducke MORACEAE Damasco 2011 

Brosimum utile (Kunth) Oken MORACEAE Damasco 2011 

Brosimum parinarioides Ducke subsp. parinarioides MORACEAE Gribel et al. 2009 

Brosimum rubescens Taub. MORACEAE Gribel et al. 2009 

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. MORACEAE Gribel et al. 2009 

Ficus christianii Carauta MORACEAE Damasco 2011 

Ficus citrifolia P. Mill. MORACEAE Gribel et al. 2009 

Ficus americana subsp. guianensis (Desv. ex Ham.) 
C.C.Berg 

MORACEAE Damasco 2011 

Ficus mathewsii (Miq.) Miq. MORACEAE Gribel et al. 2009 

Ficus matiziana  Dugand MORACEAE Gribel et al. 2009 

Helianthostylis sprucei Baill. MORACEAE Gribel et al. 2009 

Helicostilys tomentosa (Planch. & Endl.) Rusby. MORACEAE Gribel et al. 2009 

Helicostylis scabra (Mc. Br.) C.C. Berg. MORACEAE Gribel et al. 2009 

Helicostylis turbinata  C.C.Berg. MORACEAE Gribel et al. 2009 

Maquira coriacea (H.Karst.) C.C.Berg MORACEAE Damasco 2011 

Naucleopsis caloneura (Huber) Ducke. MORACEAE Gribel et al. 2009 

Naucleopsis glabra Spruce ex Pittier MORACEAE Gribel et al. 2009 

Pseudolmedia cf. laevigata Trécul MORACEAE Damasco 2011 

Pseudolmedia cf. laevis (Ruiz & Pav.) Macbr. MORACEAE Gribel et al. 2009 

Trymatococcus sp. MORACEAE Damasco 2011 

Ampelocera edentula Kuhl. ULMACEAE Gribel et al. 2009 

Cecropia concolor Willd. URTICACEAE Gribel et al. 2009 

Cecropia latiloba  Miq. URTICACEAE Gribel et al. 2009 

Cecropia sciadophylla  Mart. URTICACEAE Gribel et al. 2009 

Coussapoa sp. URTICACEAE Gribel et al. 2009 

Pourouma minor Benoist. URTICACEAE Gribel et al. 2009 

MALVIDS   

MYRTALES Juss. ex Bercht. & J.Presl (1820)   

Buchenavia cf. suaveolens Eichler COMBRETACEAE Damasco 2011 

Buchenavia grandis Ducke. COMBRETACEAE Gribel et al. 2009 

Buchenavia macrophylla Eichl. COMBRETACEAE Gribel et al. 2009 

Buchnavia oxycarpa (Matt.) Eichl. COMBRETACEAE Gribel et al. 2009 

Combretum aubletii DC. COMBRETACEAE Gribel et al. 2009 

Combretum laxum Aubl. COMBRETACEAE Gribel et al. 2009 

Terminalia sp. COMBRETACEAE Damasco 2011 

Cuphea cf. gracilis Kunth LYTHRACEAE Costa 2012 

Aciotis acuminifolia  Triana MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Aciotis annua Triana MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Aciotis purpurascens Triana MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Acisanthera crassipes (Naudin) Wurdack MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Acisanthera limnobios (DC.) Triana. MELASTOMATACEAE Gribel et al. 2009 
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Acisanthera tetraptera (Cogn.) Gleason MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Bellucia acutata Pilg.   MELASTOMATACEAE Gribel et al. 2009 

Bellucia dichotoma Cogn. MELASTOMATACEAE Gribel et al. 2009 

Bellucia grossularioides Triana MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Bellucia mespiloides (Miq.) J.F.Macbr. MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Clidemia hirta D.Don MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Clidemia involucrata DC. MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Clidemia novemnervia Triana MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Clidemia octona (Bonpl.) L.O.Williams  MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Clidemia rubra Mart. MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Comolia microphylla  Benth. MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Comolia villosa (Aubl.) Triana MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Henriettea granulata Berg ex Triana MELASTOMATACEAE Gribel et al. 2009 

Henriettea horridula Pilg MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Henriettea martiusii (DC.) Naudin MELASTOMATACEAE Gribel et al. 2009 

Henriettea spruceana Cogn. MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Henriettella ovata Cogn. MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Macairea lasiophylla  (Benth.) Wurdack MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Macairea thyrsiflora DC. MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Meriania urceolata Triana MELASTOMATACEAE Damasco 2011 

Miconia alata DC. MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Miconia aplostachya  DC. MELASTOMATACEAE Gribel et al. 2009 

Miconia argyrophylla  DC. MELASTOMATACEAE Gribel et al. 2009 

Miconia cf. pubipetala Miq.  MELASTOMATACEAE Gribel et al. 2009 

Miconia chrysophylla  Urb. MELASTOMATACEAE Gribel et al. 2009 

Miconia ciliata DC. MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Miconia dichrophylla J.F.Macbr. MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Miconia fallax DC. MELASTOMATACEAE Gribel et al. 2009 

Miconia holosericea DC. MELASTOMATACEAE Damasco 2011 

Miconia ibaguensis Triana MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Miconia lepidota Steud. ex Naudin MELASTOMATACEAE Damasco 2011 

Miconia minutiflora  DC. MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Miconia prasina DC. MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Miconia ruficalyx Gleason MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Miconia splendens (Sw.) Griseb. MELASTOMATACEAE Damasco 2011 

Miconia stenostachya DC. MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Miconia tomentosa D.Don MELASTOMATACEAE Damasco 2011 

Mouriri angulicosta Morley. MELASTOMATACEAE Gribel et al. 2009 

Mouriri cf. acutiflora Naud. MELASTOMATACEAE Gribel et al. 2009 

Mouriri cf. brachyanthera Ducke MELASTOMATACEAE Damasco 2011 

Mouriri densifoliata Ducke MELASTOMATACEAE Damasco 2011 

Mouriri guianensis Aubl. MELASTOMATACEAE Gribel et al. 2009 

Pachyloma coriaceum DC. MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Pachyloma huberioides (Naudin) Triana MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Rhynchanthera grandiflora DC. MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Siphanthera cf. hostmannii Cogn . MELASTOMATACEAE Gribel et al. 2009 
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Siphanthera cowanii Wurdack MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Siphanthera foliosa (Naudin) Wurdack  
MELASTOMATACEAE Gribel et al. 2009 

Siphanthera subtilis Pohl ex DC. MELASTOMATACEAE Ferreira, C.A.C. 

Tibouchina aspera Aubl. MELASTOMATACEAE Gribel et al. 2009 

Tococa bullifera Mart. & Schrank ex DC. MELASTOMATACEAE Gribel et al. 2009 

Tococa coronata Benth. MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Tococa guianensis Aubl. MELASTOMATACEAE Gribel et al. 2009 

Tococa macrosperma Mart. MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Tococa nitens Triana MELASTOMATACEAE Cangani 2012 

Calycolpus calophyllus (Kunth) O. Berg  MYRTACEAE Gribel et al. 2009 

Calycolpus goetheanus (Mart. ex DC.) O.Berg MYRTACEAE Ferreira, C.A.C. 

Calyptranthes cuspidata DC. MYRTACEAE Gribel et al. 2009 

Eugenia cf. citrifolia Poir. MYRTACEAE Damasco 2011 

Eugenia cf. egensis DC. MYRTACEAE Gribel et al. 2009 

Eugenia cf. ferreiraeana O.Berg MYRTACEAE Damasco 2011 

Eugenia cf. pseudopsidium Jacq. MYRTACEAE Damasco 2011 

Eugenia florida DC. MYRTACEAE Gribel et al. 2009 

Eugenia gomesiana Berg. MYRTACEAE Gribel et al. 2009 

Eugenia inundata DC.  MYRTACEAE Gribel et al. 2009 

Eugenia punicifolia (Kunth) DC. MYRTACEAE Gribel et al. 2009 

Myciaria dubia (Kunth.) Mc Vaugh. MYRTACEAE Gribel et al. 2009 

Myrcia bracteata (Rich.) DC. MYRTACEAE Gribel et al. 2009 

Myrcia cf. amazonica DC. MYRTACEAE Carvalho, F.A. de 

Myrcia cf. cuprea (O.Berg) Kiaersk. MYRTACEAE Damasco 2011 

Myrcia cf. eximia DC MYRTACEAE Damasco 2011 

Myrcia citrifolia (Aubl.) Urb. MYRTACEAE Damasco 2011 

Myrcia fallax (Rich.) DC. MYRTACEAE Gribel et al. 2009 

Myrcia grandis McVaugh MYRTACEAE Gribel et al. 2009 

Myrciaria sp. MYRTACEAE UFPE 2011 

Psidium acutangulum DC. MYRTACEAE Gribel et al. 2009 

Ludwigia hyssopifolia  (G.Don) Exell ONAGRACEAE Costa 2012 

Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H.Hara ONAGRACEAE Costa 2012 

Ludwigia lithospermifolia (Kunth.) H. Hara. ONAGRACEAE Gribel et al. 2009 

Ludwigia nervosa (Poir.) H.Hara ONAGRACEAE Costa 2012 

Ludwigia sedoides (Humb. & Bonpl.) H.Hara ONAGRACEAE Costa 2012 

Erisma bicolor Ducke. VOCHYSIACEAE Gribel et al. 2009 

Qualea paraensis Ducke. VOCHYSIACEAE Gribel et al. 2009 

Qualea verruculosa Stall. VOCHYSIACEAE Gribel et al. 2009 

Ruizterania cassiquiarensis (Spruce ex Warm.) 
Marc.-Berti. 

VOCHYSIACEAE Gribel et al. 2009 

Ruizterania retusa (Spruce ex . Warm.) Marcano 
Berti. 

VOCHYSIACEAE Gribel et al. 2009 

Ruizterania verruculosa (Stafleu) Marc.-Berti VOCHYSIACEAE Gribel et al. 2009 

Vochysia cf. glaberrima Warm. VOCHYSIACEAE Damasco 2011 

Vochysia ferruginea Mart. VOCHYSIACEAE Gribel et al. 2009 

Vochysia guianensis Aubl. VOCHYSIACEAE Gribel et al. 2009 
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Vochysia obscura Warm. VOCHYSIACEAE Lombardi et al. 2008 

Vochysia revoluta Ducke VOCHYSIACEAE Damasco 2011 

Vochysia vismiaefolia  Spruce & Warm. VOCHYSIACEAE Gribel et al. 2009 

BRASSICALES Bromhead (1838)   

Crateva tapia L. CAPPARACEAE Gribel et al. 2009 

MALVALES Juss. ex Bercht. & J.Presl (1820)   

Bixa urucurana Willd. BIXACEAE Gribel et al. 2009 

Cochlospermum orinocense (Kunth) Steud BIXACEAE Castilho e Perdiz 2013 

Byttneria sp. MALVACEAE Amaral, M.C.E. 

Catostemma cf. sancarlosianum Steyerm. MALVACEAE Damasco 2011 

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. MALVACEAE Gribel et al. 2009 

Eriotheca globosa (Aubl.) A.Robyns MALVACEAE Damasco 2011 

Hibiscus furcellatus Desr. MALVACEAE Ferreira, C.A.C. 

Lueheopsis rosea (Ducke) Burret. MALVACEAE Gribel et al. 2009 

Melochia cf. hirsuta Cav. MALVACEAE Gribel et al. 2009 

Pachira amazonica (A. Robyns) W.S. Alverson MALVACEAE Gribel et al. 2009 

Pachira duckei (A.Robyns) Fern.Alonso MALVACEAE Damasco 2011 

Pachira faroensis (Ducke) W.S.Alverson MALVACEAE Damasco 2011 

Pachira cf. macrocalyx (Ducke) Fern.Alonso MALVACEAE Damasco 2011 

Pachira cf. minor (Sims) Hemsl. MALVACEAE Gribel et al. 2009 

Pachira nitida Kunth. MALVACEAE Gribel et al. 2009 

Pseudobombax munguba (Mart. & Zucc) Dug. MALVACEAE Gribel et al. 2009 

Quararibea sp. MALVACEAE Damasco 2011 

Scleronema micranta Ducke. MALVACEAE Gribel et al. 2009 

Theobroma sp. MALVACEAE Damasco 2011 

Waltheria indica L. MALVACEAE Ferreira, C.A.C. 

SAPINDALES Juss. ex Bercht. & J.Presl (1820)   

Anacardium  giganteum W. Hancock ex Engl. ANACARDIACEAE Damasco 2011 

Anacardium parvifolium Ducke. ANACARDIACEAE Gribel et al. 2009 

Astronium graveolens Jacq. ANACARDIACEAE Damasco 2011 

Spondia mombin L. ANACARDIACEAE Gribel et al. 2009 

Tapirira guianensis Aubl. ANACARDIACEAE Gribel et al. 2009 

Thyrsodium spruceanum Benth. Salzm. ex Benth. ANACARDIACEAE Gribel et al. 2009 

Dacryodes cuspidata (Cuatrec.) Daly. BURSERACEAE Gribel et al. 2009 

Dacryodes cf. glabra (Steyerm.) Cuatrec. BURSERACEAE Damasco 2011 

Protium apiculatum Swart. BURSERACEAE Gribel et al. 2009 

Protium aracouchini (Aubl.) Marchand. BURSERACEAE Gribel et al. 2009 

Protium crassipetalum Cuatrec. BURSERACEAE Castilho e Perdiz 2013 

Protium divaricatum Engl. BURSERACEAE Damasco 2011 

Protium giganteum Engl. BURSERACEAE Damasco 2011 

Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand. BURSERACEAE Gribel et al. 2009 

Protium sp. nov. BURSERACEAE Castilho e Perdiz 2013 

Protium spruceanum (Benth.) Engl. BURSERACEAE Damasco 2011 

Protium subserratum (Engl.) Engl. BURSERACEAE Gribel et al. 2009 

Protium tenuifolium (Engl.) Engl. BURSERACEAE Damasco 2011 

Protium trifoliolatum Engl. BURSERACEAE Gribel et al. 2009 
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Protium unifoliolatum Engl. BURSERACEAE Gribel et al. 2009 

Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze. BURSERACEAE Gribel et al. 2009 

Trattinnickia burserifolia Mart. BURSERACEAE Gribel et al. 2009 

Trattinnickia rhoifolia Willd. BURSERACEAE Gribel et al. 2009 

Carapa guianensis Aubl. MELIACEAE Gribel et al. 2009 

Guarea carinata Ducke MELIACEAE Carvalho, F.A. de 

Guarea convergens  T.D. Pe. MELIACEAE Gribel et al. 2009 

Guarea guidonia (L.) Sleumer MELIACEAE Gribel et al. 2009 

Guarea pubescens (Rich.) A.Juss. MELIACEAE Damasco 2011 

Trichilia cf. quadrijuga (Miq.) Kunth MELIACEAE Damasco 2011 

Trichilia cf. rubra C.DC MELIACEAE Damasco 2011 

Trichilia cipo (A.Juss.) C.DC. MELIACEAE Damasco 2011 

Trichilia micrantha Benth. MELIACEAE Gribel et al. 2009 

Hortia longifolia  Spruce ex. Engl. RUTACEAE Gribel et al. 2009 

Cupanea scrobiculata L.C.Rich. SAPINDACEAE Gribel et al. 2009 

Matayba arborescens (Aubl.) Radlk. SAPINDACEAE Gribel et al. 2009 

Matayba opaca Radlk. SAPINDACEAE Damasco 2011 

Serjania sp. SAPINDACEAE Gribel et al. 2009 

Talisia cf. cupularis Radlk. SAPINDACEAE Damasco 2011 

Talisia macrophylla (Mart.) Radlk. SAPINDACEAE Castilho e Perdiz 2013 

Toulicia guianensis Aubl. SAPINDACEAE Gribel et al. 2009 

Simaba guianensis Aubl. SIMAROUBACEAE Gribel et al. 2009 

Simaba orinocensis Kunth SIMAROUBACEAE Gribel et al. 2009 

Simarouba amara Aubl. SIMAROUBACEAE Gribel et al. 2009 

SANTALALES R.Br. ex Bercht. & J.Presl (1820)   

Phthirusa stelis  (L.) Kuijt. LORANTHACEAE Gribel et al. 2009 

Psittacanthus biternatus (Hoffsgg.) Blume  LORANTHACEAE Gribel et al. 2009 

Psittacanthus cf. plagiophyllus Echl. LORANTHACEAE Gribel et al. 2009 

Struthanthus sp. LORANTHACEAE Lourenço, A.R. 

Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler SANTALACEAE Ferreira, C.A.C. 

Aptandra cf. tubicina (Poepp.) Benth. ex Miers OLACACEAE Damasco 2011 

Chaunochiton kappleri (Sagot. ex  Engl.) Ducke. OLACACEAE Gribel et al. 2009 

Chaunochiton loranthoides Benth. OLACACEAE Damasco 2011 

Dulacia cf. candida (Poepp.) Kuntz OLACACEAE Damasco 2011 

Heisteria densifrons  Engl.  OLACACEAE Gribel et al. 2009 

Heisteria duckei Engl. OLACACEAE Gribel et al. 2009 

Heisteria laxiflora Engl. OLACACEAE Gribel et al. 2009 

Minquartia guianensis Aubl. OLACACEAE Gribel et al. 2009 

Agonandra sylvatica Ducke. OPILIACEAE Gribel et al. 2009 

CARYOPHYLLALES Juss. ex Bercht. & J.Presl (1820)   

Rhipsalis baccifera (Mill) Stearn. CACTACEAE Gribel et al. 2009 

Drosera amazonica Rivadavia, A.Fleischm. & Vicent. DROSERACEAE Carvalho 2007 

Drosera cf. cayennensis Sagot ex Diels DROSERACEAE Costa 2012 

Drosera intermedia Hayne  DROSERACEAE Gribel et al. 2009 

Neea madeirana Standl. NYCTAGINACEAE Gribel et al. 2009 

Coccoloba declinata (Vell.) Mart. POLYGONACEAE Damasco 2011 
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Coccoloba latifolia  Lam. POLYGONACEAE Gribel et al. 2009 

Securidaca divinaefolia  St. Hil. POLYGONACEAE Gribel et al. 2009 

Securidaca longifolia  Poepp. & Endl.  POLYGONACEAE Gribel et al. 2009 

Symmeria sp. POLYGONACEAE Gribel et al. 2009 

Triplaris surinamensis Cham. POLYGONACEAE Gribel et al. 2009 

ASTERIDS   

ERICALES Bercht. & J.Presl (1820)   

Diospyros guianensis (Aubl.) Gürke EBENACEAE Damasco 2011 

Diospyros vestita Benoist. EBENACEAE Gribel et al. 2009 

Bertholletia excelsa Bonpl., Pl. Aequinoct. LECYTHIDACEAE Gribel et al. 2009 

Cariniana micratha Ducke. LECYTHIDACEAE Gribel et al. 2009 

Corythophora sp. LECYTHIDACEAE Damasco 2011 

Couratari guianensis Aubl. LECYTHIDACEAE Gribel et al. 2009 

Couratari multiflora (J. E. Smith.) Eyma. LECYTHIDACEAE Gribel et al. 2009 

Couratari oblongifolia  Ducke & R. Knuth LECYTHIDACEAE Azambuja 2012 

Couratari tenuicarpa A.C.Sm. LECYTHIDACEAE Damasco 2011 

Eschweilera albiflora (DC.) Miers. LECYTHIDACEAE Gribel et al. 2009 

Eschweilera atropetiolata S.A.Mori. LECYTHIDACEAE Gribel et al. 2009 

Eschweilera bracteosa (Poepp. & Endl.) Miers. LECYTHIDACEAE Gribel et al. 2009 

Eschweilera grandiflora (Aubl.) Sandwith LECYTHIDACEAE UFPE 2011 

Eschweilera ovalifolia  ( A.P.Dc.) Nied. LECYTHIDACEAE Gribel et al. 2009 

Eschweilera parvifolia Mart. ex DC. Prod. (DC.) LECYTHIDACEAE Azambuja 2012 

Eschweilera pedicellata (Rich.) S. A. Mori. LECYTHIDACEAE Azambuja 2012 

Eschweilera sp.1 LECYTHIDACEAE Azambuja 2012 

Eschweilera sp.2 LECYTHIDACEAE Azambuja 2012 

Eschweilera sp.3 LECYTHIDACEAE Azambuja 2012 

Eschweilera tenuifolia (O. Berg) Miers. LECYTHIDACEAE Gribel et al. 2009 

Gustavia augusta L. Pl. LECYTHIDACEAE Gribel et al. 2009 

Gustavia hexapetala (Aubl.) Sm. LECYTHIDACEAE Gribel et al. 2009 

Lecythis corrugata Poit. subsp. rosea (Spruce ex O. 
Berg) S. A. Mori. 

LECYTHIDACEAE Azambuja 2012 

Lecythis lurida (Miers) S.A. Mori. LECYTHIDACEAE Gribel et al. 2009 

Lecythis poiteaui Berg. LECYTHIDACEAE Gribel et al. 2009 

Lecythis prancei S. A. Mori. LECYTHIDACEAE Gribel et al. 2009 

Lecythis sp. LECYTHIDACEAE Azambuja 2012 

Lecythis sp. nov. LECYTHIDACEAE Azambuja 2012 

Ternstroemia dentata (Aubl.) Sw. PENTAPHYLACACEAE Gribel et al. 2009 

Clavija tarapotana Mez PRIMULACEAE Carvalho, F.A. de 

Cybianthus reticulatus (Benth. ex Mez) PRIMULACEAE Gribel et al. 2009 

Chrysophyllum prieurii A.DC. SAPOTACEAE Gribel et al. 2009 

Ecclinusa guianensis Eyma. SAPOTACEAE Gribel et al. 2009 

Elaeoluma schomburgkiana  (Miq.) Baill SAPOTACEAE Gribel et al. 2009 

Manilkara bidentata subsp. surinamensis (Miq.) 
T.D.Penn. 

SAPOTACEAE Gribel et al. 2009 

Micropholis cf. cylindrocarpa (Poepp.) Pierre SAPOTACEAE Damasco 2011 
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Micropholis guyanensis (A.DC.) Pierre subsp. 
guyanensis 

SAPOTACEAE Gribel et al. 2009 

Micropholis venulosa  (Mart. & Eichl.) Pierre SAPOTACEAE Gribel et al. 2009 

Microphplis trunciflora Ducke SAPOTACEAE Gribel et al. 2009 

Pouteria anomala (Pires) T.D. Penn. SAPOTACEAE Gribel et al. 2009 

Pouteria caimito (Ruiz. & Pav.) Radlk. SAPOTACEAE Gribel et al. 2009 

Pouteria cuspidata (A.D.C) Baehni SAPOTACEAE Gribel et al. 2009 

Pouteria elegans (A. DC.) Baehni. SAPOTACEAE Gribel et al. 2009 

Pouteria engleri Eyma SAPOTACEAE Gribel et al. 2009 

Pouteria glomerata (Miq.) Radlk. SAPOTACEAE Gribel et al. 2009 

Pouteria guianensis Aubl. SAPOTACEAE Gribel et al. 2009 

Pouteria rigida subsp. rigida SAPOTACEAE Carvalho, F.A. de 

Pouteria venosa (Mart.) Baehni subsp. amazonica 
Pennington 

SAPOTACEAE Castilho e Perdiz 2013 

Pradosia schomburgkiana (A.DC.) Cronquist subsp. 
schomburgkiana 

SAPOTACEAE Gribel et al. 2009 

Styrax guianensis A.DC. STYRACACEAE Gribel et al. 2009 

Ternstroemia sp. THEACEAE Damasco 2011 

LAMIIDS   

Cordia cf. coilococca L. BORAGINACEAE Gribel et al. 2009 

Cordia cf. exaltata Lam. BORAGINACEAE Damasco 2011 

Cordia goeldiana Huber. BORAGINACEAE Gribel et al. 2009 

Cordia naidophila I.M.Johnst. BORAGINACEAE Gribel et al. 2009 

Cordia nodosa Lam. BORAGINACEAE Damasco 2011 

Emmotum acuminatum (Benth.) Meir. ICACINACEAE Gribel et al. 2009 

Emmotum nitens Benth. ex Miers. ICACINACEAE Gribel et al. 2009 

Emmotum orbiculatum (Benth.) Meirs. ICACINACEAE Gribel et al. 2009 

Emmotum sp. ICACINACEAE Gribel et al. 2009 

Leretia cordata Vell. ICACINACEAE Castilho e Perdiz 2013 

GENTIANALES Juss. ex Bercht. & J.Presl (1820)   

Allamanda sp. APOCYNACEAE El Ottra, J.H.L. 

Ambelania acida Aublet. APOCYNACEAE Gribel et al. 2009 

Anacampta rupicola (Benth) Mgf. APOCYNACEAE Gribel et al. 2009 

Aspidosperma araracanga Marc.-Ferr. APOCYNACEAE Damasco 2011 

Aspidosperma nitidum Benth. APOCYNACEAE Gribel et al. 2009 

Aspidosperma schultesii Woodson APOCYNACEAE Damasco 2011 

Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll.Arg. APOCYNACEAE Damasco 2011 

Blepharodon glaucescens (Decne.) Fontella APOCYNACEAE Carvalho, F.A. de 

cf. Rauvolfia  APOCYNACEAE Damasco 2011 

Couma utilis (Mart.) Muell.Arg. APOCYNACEAE Gribel et al. 2009 

Cynanchum guanchezii Morillo APOCYNACEAE Costa 2012 

Cynanchum sobradoi Morillo APOCYNACEAE Costa 2012 

Cynanchum strictum (Gleason & Moldenke) 
R.W.Holm 

APOCYNACEAE Costa 2012 

Galactophora crassifolia  (Müll.Arg.) Woodson APOCYNACEAE Gribel et al. 2009 

Galactophora pumila  Monach. APOCYNACEAE Barbosa, T.D.M. 
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Himatanthus bracteatus (A.DC.) Woodson APOCYNACEAE Damasco 2011 

Himatanthus attenuatus (Benth.) Woodson APOCYNACEAE Gribel et al. 2009 

Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel APOCYNACEAE Ferreira, C.A.C. 

Himatanthus sucuuba ( Spruce ) Woodson. APOCYNACEAE Gribel et al. 2009 

Lacmellea arborescens (Müll.Arg.) Markgr. APOCYNACEAE Damasco 2011 

Malouetia tamanqueira Woodson APOCYNACEAE Gribel et al. 2009 

Mandevilla hirsuta (Rich.) K.Schum APOCYNACEAE Ferreira, C.A.C. 

Mandevilla scabra (Roem  & Schult) K.Schum APOCYNACEAE Gribel et al. 2009 

Matelea sp. APOCYNACEAE Delgado Junior, G.C. 

Odontadenia geminata (Hoffmanns. ex Roem. & 
Schult.) Müll. Arg. 

APOCYNACEAE Gribel et al. 2009 

Odontadenia puncticulosa  (Rich.) Pulle APOCYNACEAE Castilho e Perdiz 2013 

Parahancornia amapa ( Markgr.) Monach. APOCYNACEAE Gribel et al. 2009 

Parahancornia oblonga (Benth. ex Müll.Arg.) 
Monach 

APOCYNACEAE Castilho e Perdiz 2013 

Tabernaemontana rupicola Benth. APOCYNACEAE Damasco 2011 

Potalia amara Aubl.  
GENTIANACEAE 

Damasco 2011 

Potalia resinifera Mart.  
GENTIANACEAE 

Carvalho, F.A. de 

Chelonanthus alatus (Aubl.) Pulle GENTIANACEAE Costa 2012 

Coutobea ramosa Aubl. GENTIANACEAE Gribel et al. 2009 

Coutoubea reflexa Benth. GENTIANACEAE Costa 2012 

Iribachia cf. pumila (Benth.) Maguire GENTIANACEAE Costa 2012 

Iribachia poeppigii (Griseb.) Bobb.& Maas . GENTIANACEAE Gribel et al. 2009 

Iribachia pratensis (Kunth) L.Cobb & Maas GENTIANACEAE Costa 2012 

Chelonanthus purpurascens (Aubl.) Struwe, 
S.Nilsson & V.A.Albert 

GENTIANACEAE Carvalho, F.A. de 

Shultesia benhamiana Kloch. ex Griseb. GENTIANACEAE Gribel et al. 2009 

Voyria aphylla (Jacq.) Pers. GENTIANACEAE Silva 2011 

Voyria spruceana Benth. GENTIANACEAE Silva 2011 

Strychnos guianensis (Aubl.) Mart LOGANIACEAE Gribel et al. 2009 

Amaioua corymbosa Kunth RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Borreria alata (Aubl.) DC. RUBIACEAE Cardozo 2011 

Borreria capitata (Ruiz & Pav.) DC. RUBIACEAE Cardozo 2011 

Borreria verticillata (L.) G.Mey. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Bothriospora corymbosa (Benth.) Hook.f. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Cordiera myrciifolia (K.Schum.) Perss. & Delprete RUBIACEAE Damasco 2011 

Declieuxia fruticosa (Willd. ex Roem. & Schult.) 
Kuntze, Revis. 

RUBIACEAE Cardozo 2011 

Duroia cf. paraensis Ducke RUBIACEAE Damasco 2011 

Duroia duckei Huber RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Duroia eriopila L.f. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Duroia genipoides Spruce ex K.Schum. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Duroia macrophylla Huber RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Duroia nitida Steyerm. RUBIACEAE Damasco 2011 
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Duroia saccifera (Mart. ex Schult. & Schult.f.) 
K.Schum. 

RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Duroia velutina Hook.f. ex K.Schum. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Faramea corymbosa Aubl. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Faramea guianensis (Aubl.) Bremek. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Faramea pendula Poepp. & Endl. RUBIACEAE Cardozo 2011 

Faramea torquata Müll. Arg. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Ferdinandusa goudotiana K.Schum. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Ferdinandusa rudgeoides (Benth.) Wedd. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Ferdinandusa schultesii Steyerm. RUBIACEAE Cardozo 2011 

Geophila cordifolia Miq. RUBIACEAE Barbosa, T.D.M. 

Henriquezia sp. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Isertia hypoleuca Benth. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Isertia parviflora Vahl, Eclog. RUBIACEAE Cardozo 2011 

Isertia rosea Spruce ex K.Schum., Mart. RUBIACEAE Damasco 2011 

Isertia sp. nov RUBIACEAE Cardozo 2011 

Kutchubaea cf. insignis Fisch. ex DC. RUBIACEAE Damasco 2011 

Malanea cf. gabrielensis Müll.Arg. RUBIACEAE Damasco 2011 

Malanea obovata Hochr. RUBIACEAE Cardozo 2011 

Morinda cf. aurantiaca (K.Krause) Steyerm. RUBIACEAE Cardozo 2011 

Morinda cf. tenuiflora (Benth.) Steyerm. RUBIACEAE Damasco 2011 

Pagamea coriacea Spruce ex Benth. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Pagamea guianensis Aubl. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Pagamea macrophylla Spruce ex Benth. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Palicourea cf. anisoloba (Müll.Arg.) Boom & 
M.T.Campos 

RUBIACEAE Damasco 2011 

Palicourea crocea (Sw.) Schult. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Palicourea croceoides Ham. RUBIACEAE Cardozo 2011 

Palicourea longistipulata Standl. RUBIACEAE Cardozo 2011 

Palicourea marcgravii A.St.-Hil. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Palicourea nitidella (Müll.Arg.) Standl. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Palicourea triphylla DC. RUBIACEAE Cardozo 2011 

Perama galioides (Kunth) Poir. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Perama hirsuta Aubl. RUBIACEAE Costa 2012 

Platycarpum egleri G.K.Rogers RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Platycarpum froesii Bremek. RUBIACEAE Cardozo 2011 

Platycarpum schultesii Steyerm. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Posoqueria acuminata Mart. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Posoqueria latifolia (Rudge) Schult. RUBIACEAE Cardozo 2011 

Psychotria amplectens Benth. RUBIACEAE Cardozo 2011 

Psychotria arirambana Standl. RUBIACEAE Cardozo 2011 

Psychotria blakei Standl. & Steyerm. RUBIACEAE Cardozo 2011 

Psychotria capitata Ruiz & Pav. RUBIACEAE Damasco 2011 

Psychotria cardiomorpha C.M.Taylor & A.Pool RUBIACEAE Cardozo 2011 

Psychotria casiquiaria Müll.Arg. RUBIACEAE Cardozo 2011 

Psychotria poeppigiana Müll.Arg. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 
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Psychotria polycephala  Benth. RUBIACEAE Cardozo 2011 

Remijia amazonica K.Schum. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Remijia firmula (Mart.) Wedd. RUBIACEAE Cardozo 2011 

Retiniphyllum discolor (Spruce ex Benth.) Müll.Arg. RUBIACEAE Cardozo 2011 

Retiniphyllum schomburgkii (Benth.) Müll.Arg. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Retiniphyllum truncatum Müll.Arg. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Ronabea latifolia Aubl. RUBIACEAE Cardozo 2011 

Rudgea sp. RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

Sabicea brachycalyx Steyerm. RUBIACEAE Cardozo 2011 

Sipanea pratensis Aubl. RUBIACEAE Cardozo 2011 

Uncaria guianensis RUBIACEAE Gribel et al. 2009 

LAMIALES Bromhead (1838)   

Adenocalymma sp. BIGNONIACEAE Fonseca, L.H.M. 

Amphilophium sp. BIGNONIACEAE Calió, M.F. 

Anemopaegma sp. BIGNONIACEAE Carvalho, F.A. de 

Arrabidaea traiili Sprague. BIGNONIACEAE Gribel et al. 2009 

Bignonia sp. BIGNONIACEAE Fonseca, L.H.M. 

Distictella sp. BIGNONIACEAE Carvalho, F.A. de 

Fridericia sp. BIGNONIACEAE Calió, M.F. 

Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don. BIGNONIACEAE Gribel et al. 2009 

Memora sp. BIGNONIACEAE Gribel et al. 2009 

Pleonotoma sp. BIGNONIACEAE Firetti, F. 

Tabebuia barbata (E. Mey.) Sandw. BIGNONIACEAE Gribel et al. 2009 

Tabebuia serratifolia (Vahl.) Nichols. BIGNONIACEAE Gribel et al. 2009 

Codonanthe crassifolia  (Focke) C.V.Morton. GESNERIACEAE Carvalho 2007 

Codonanthopsis ulei Mansf. GESNERIACEAE Carvalho 2007 

Hyptis lantanifolia Poit. LAMIACEAE Gribel et al. 2009 

Lindernia diffusa (L.) Wettst. LINDERNIACEAE Costa 2012 

Genlisea filiformis A.St.- Hil. LENTIBULARIACEAE Costa 2012 

Genlisea pygmaea A.St.- Hil. LENTIBULARIACEAE Costa 2012 

Genlisea repens Benj. LENTIBULARIACEAE Gribel et al. 2009 

Utricularia amethystina Salzm. ex A. St.-Hil. & 
Girard 

LENTIBULARIACEAE Gribel et al. 2009 

Utricularia benjaminiana  Oliv. LENTIBULARIACEAE Costa 2012 

Utricularia breviscapa Wright ex Griseb. LENTIBULARIACEAE Costa 2012 

Utricularia chiribiquetensis Fernandez-Perez LENTIBULARIACEAE Costa 2012 

Utricularia costata P. Taylor LENTIBULARIACEAE Costa 2012 

Utricularia cucullata A.St.-Hil. & Girard LENTIBULARIACEAE Costa 2012 

Utricularia foliosa L. LENTIBULARIACEAE Costa 2012 

Utricularia gibba L. LENTIBULARIACEAE Costa 2012 

Utricularia guyanensis A.DC. LENTIBULARIACEAE Costa 2012 

Utricularia hispida  Lam. LENTIBULARIACEAE Costa 2012 

Utricularia hydrocarpa Vahl LENTIBULARIACEAE Costa 2012 

Utricularia juncea Vahl LENTIBULARIACEAE Costa 2012 

Utricularia longeciliata DC. LENTIBULARIACEAE Costa 2012 

Utricularia myriocista A.St.-Hil. & Girard LENTIBULARIACEAE Costa 2012 
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Utricularia nana A.St.-Hil. & Girard LENTIBULARIACEAE Costa 2012 

Utricularia nigrescens Sylvén LENTIBULARIACEAE Ferreira, C.A.C.  

Utricularia olivacea Wright ex. Girard LENTIBULARIACEAE Costa 2012 

Utricularia pusilla Vahl LENTIBULARIACEAE Costa 2012 

Utricularia sandwithii P. Taylor LENTIBULARIACEAE Costa 2012 

Utricularia simulans Pilg. LENTIBULARIACEAE Costa 2012 

Utricularia subulata L. LENTIBULARIACEAE Costa 2012 

Utricularia triloba Benj. LENTIBULARIACEAE Costa 2012 

Utricularia viscosa Spruce ex Oliver LENTIBULARIACEAE Costa 2012 

Bacopa reflexa (Benth.) Edwall PLANTAGINACEAE Costa 2012 

Conobea aquatica Aubl. SCROPHULARIACEAE Gribel et al. 2009 

Lindernia sp. SCROPHULARIACEAE Amaral, M.C.E. 

Schlegelia sp. SCROPHULARIACEAE Carvalho, F.A. de 

Lantana sp. VERBENACEAE Hopkins, M.J.G. 

Phyla betulaefolia H.B.K. Greene. VERBENACEAE Gribel et al. 2009 

Starchytapheta sp. VERBENACEAE Costa 2012 

Vitex cymosa Bert. ex Spreng. VERBENACEAE Gribel et al. 2009 

SOLANALES Juss. ex Bercht. & J.Presl (1820)   

Evolvalus sericeum Sw.   CONVOLVULACEAE Gribel et al. 2009 

Ipomoea asarifolia (Desr.) Roem. & Schult. CONVOLVULACEAE Ferreira, C.A.C. 

Ipomoea phillomega (Vell.) House CONVOLVULACEAE UFPE 2011 

Capsicum sp. SOLANACEAE Hopkins, M.J.G. 

Solanum sp. SOLANACEAE Lombardi et al. 2008 

CAMPANULIDS   

AQUIFOLIALES Senft (1856)   

Ilex divaricata Mart.& Reisseck. AQUIFOLIACEAE Gribel et al. 2009 

ASTERALES Link (1829)   

Eclipta cf. alba (L.) Hassk. ASTERACEAE Costa 2012 

Elephantopus funckii (Turcz.) Philipson. ASTERACEAE Gribel et al. 2009 

Mikania banisterias DC.  ASTERACEAE Gribel et al. 2009 

Mikania psilostachya  DC. ASTERACEAE Ferreira, C.A.C. 

Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. ARALIACEAE Gribel et al. 2009 
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Nº FAMÍLIA Nº INDIV. Nº GÊNEROS Nº ESP. 

1 Anacardiaceae 5 2 2 

2 Annonaceae 18 3 3 

3 Araliaceae 3 1 1 

4 Arecaceae 84 3 3 

5 Boraginaceae 6 1 2 

6 Burseraceae 33 2 3 

7 Celatraceae 2 1 1 

8 Chrysobalanaceae 6 3 4 

9 Clusiaceae 1 1 1 

10 Combretaceae 3 1 1 

11 Ebenaceae 66 1 1 

12 Euphorbiaceae 27 3 3 

13 Fabaceae 16 4 4 

14 Lecythidaceae 93 2 2 

15 Melastomataceae 15 2 2 

16 Meliaceae 38 2 2 

17 Mimosaceae 8 2 2 

18 Moraceae 11 4 5 

19 Myristicaceae 18 1 1 

20 Myrtaceae 30 2 2 

21 Polygonaceae 1 1 1 

22 Quinaceae 3 1 1 

23 Rubiaceae 5 1 2 

24 Rutaceae 1 1 1 

25 Sapindaceae 2 1 1 

26 Sapotaceae 11 2 5 

27 Simaroubaceae 1 1 1 

28 Tiliaceae 2 1 1 

29 Ulmaceae 2 1 1 

30 Verbenaceae 5 1 1 

   516 52 60 
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Composição florística, e distribuição do número de indivíduos 

(DAP > 10 cm), gêneros e espécies por família inventariadas na 

Parcela 1. 
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Nº  FAMÍLIA  NOME CIENTÍFICO ABU. REL. DOM. REL. FR. REL. IVIE 

1 Lecythidaceae Eschweilera atropetiolata 17,6357 13,9714 8,3333 39,9404

2 Ebenaceae Diospyros sp¹ 12,7907 8,0224 7,0833 27,8964

3 Myristicaceae Virola surinamensis 3,4884 13,3001 4,1667 20,9551

4 Meliaceae Trichilia sp¹ 7,1705 3,8734 5,4167 16,4606

5 Burseraceae Protium apiculatum 5,8140 3,7174 5,8333 15,3647

6 Arecaceae Mauritia flexuosa 4,6512 6,9105 3,7500 15,3116

7 Arecaceae Euterpe precatoria 7,7519 2,1057 5,4167 15,2743

8 Euphorbiaceae Hevea brasiliensis  3,1008 4,6606 4,5833 12,3447

9 Myrtaceae Calyptranthes sp¹ 5,4264 2,3557 4,1667 11,9487

10 Euphorbiaceae Hieronima sp¹ 1,9380 8,0091 1,6667 11,6138

11 Arecaceae Attalea maripa  3,8760 3,2806 2,9167 10,0732

12 Annonaceae Duguetia sp 2,5194 1,8827 2,9167 7,3187

13 Fabaceae Pterocarpus sp¹ 1,5504 2,7097 2,9167 7,1768

14 Melastomataceae Miconia sp¹ 1,5504 0,7146 2,9167 5,1817

15 Verbenaceae Vitex sp¹ 0,9690 2,1810 1,6667 4,8166

 
 
 
 
 
 
 
  

Nº FAMÍLIA DEN. ABS. DIV. ABS. DOM. ABS. DEN. REL. DIV. REL. DOM. REL. IVIF 

1 Lecythidaceae 93 2 3,1008 18,0233 3,3333 14,1352 35,4918 

2 Arecaceae 84 3 2,6974 16,2791 5,0000 12,2967 33,5758 

3 Euphorbiaceae 27 3 2,8099 5,2326 5,0000 12,8091 23,0417 

4 Ebenaceae 66 1 1,7598 12,7907 1,6667 8,0224 22,4797 

5 Myristicaceae 18 1 2,9176 3,4884 1,6667 13,3001 18,4551 

6 Fabaceae 16 4 1,3413 3,1008 6,6667 6,1143 15,8817 

7 Burseraceae 33 3 0,8749 6,3953 5,0000 3,9881 15,3835 

8 Meliaceae 38 2 0,8887 7,3643 3,3333 4,0511 14,7488 

9 Moraceae 11 5 0,7368 2,1318 8,3333 3,3590 13,8241 

10 Annonaceae 18 3 0,8994 3,4884 5,0000 4,1002 12,5885 

11 Sapotaceae 11 5 0,3008 2,1318 8,3333 1,3711 11,8363 

12 Myrtaceae 30 2 0,5458 5,8140 3,3333 2,4880 11,6353 

13 Chrysobalanaceae 6 4 0,8165 1,1628 6,6667 3,7223 11,5518 

14 Melastomataceae 15 2 0,2954 2,9070 3,3333 1,3467 7,5870 

15 Mimosaceae 8 2 0,3665 1,5504 3,3333 1,6706 6,5544 

 
 
 
 
 

Relação das quinze espécies  que apresentaram o maior Índice de Valor de Importância da Espécie 

- IVIE,  dos indivíduos inventariados (DAP >   10 cm) na Parcela 1. 
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Relação das quinze famílias com maiores Índices de Valor de Importância da Família - IVIF dos 

indivíduos inventariados na Parcela 1. 
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6.5-66 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº  FAMÍLIA Nº INDIV. Nº GENEROS Nº ESP. 

    1  Anacardiaceae 13 2 3 

    2  Annonaceae 68 4 5 

    3  Apocynaceae 5 3 4 

    4  Araliaceae 2 1 1 

    5  Arecaceae 25 2 2 

    6  Bignoniaceae 3 2 3 

    7  Boraginaceae 8 1 1 

    8  Burseraceae 109 3 6 

    9  Caesalpiniaceae 5 3 3 

  10  Caryocaraceae 1 1 1 

  11  Cecropiaceae 1 1 1 

  12  Celastraceae 2 1 1 

  13  Clusiaceae 6 1 1 

  14  Crysobalanaceae 102 1 4 

  15  Dilleniaceae 1 1 1 

  16  Euphorbiaceae 2 2 2 

  17  Fabaceae 5 4 5 

  18  Flacourtiaceae 2 1 1 

  19  Humiriaceae 2 1 1 

  20  Lauraceae 115 2 7 

  21  Lecythidaceae 32 3 4 

  22  Melastamataceae 8 2 2 

  23  Meliaceae 3 1 1 

  24  Menispermaceae  9 1 1 

  25  Mimosaceae 5 1 2 

  26  Moraceae 68 5 6 

  27  Myristicaceae 11 2 2 

  28  Myrtaceae 3 1 1 

  29  Olacaceae 3 1 1 

  30  Opiliaceae 1 1 1 

  31  Poligalaceae 1 1 1 

  32  Rubiaceae 4 2 2 

  33  Sapindaceae 5 1 1 

  34  Sapotaceae 3 1 2 

  35  Siparunaceae 1 1 1 

  36  Ulmaceae 1 1 1 

  37  Vochysiaceae 11 1 1 

    646 63 83 
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Composição florística, e distribuição do número de indivíduos 

(DAP > 10 cm), gêneros e espécies por família inventariadas na 

Parcela 2. 
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Nº FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO ABUN. REL. DOM. REL. FR. REL. IVIE 

1 Burseraceae Protium apiculatum 11,1455 13,7722 4,8338 29,7515 

2 Lauraceae Ocotea cinerea 11,7647 11,8288 5,4381 29,0316 

3 Crysobalanaceae Licania heteromorpha 8,2043 8,9486 5,4381 22,5910 

4 Chrysobalanaceae Licania apetala 6,5015 3,1297 5,1360 14,7672 

5 Annonaceae Guateria sp. 4,7988 4,0403 3,9275 12,7665 

6 Moraceae Pseudomedia laevis 4,7988 2,2063 4,8338 11,8389 

7 Burseraceae Trattinnickia sp 3,0960 3,3732 3,3233 9,7925 

8 Lecythidaceae Eschweilera atropetiolata 3,5604 1,7372 3,6254 8,9230 

9 Arecaceae Oenocarpus bacaba 3,4056 1,7555 3,6254 8,7864 

10 Annonaceae Guateria discolor  2,6316 3,0288 2,7190 8,3795 

11 Lauraceae Ocotea sp3 2,0124 3,9722 1,5106 7,4952 

12 Annonaceae Bocageopsis sp 2,3220 1,9366 3,0211 7,2797 

13 Vochysiaceae Erisma sp. 1,7028 3,3989 1,8127 6,9144 

14 Moraceae Helicostilys tomentosa 2,6316 1,1291 3,0211 6,7818 

15 Lecythidaceae Bertholletia excelsa  1,0836 4,2485 1,2085 6,5405 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nº FAMÍLIA DEN. ABS. DIV. ABS. DOM. ABS. DEN. REL. DIV. REL. DOM. REL. IVIF 

1 Lauraceae 115 7 5,4802 17,8019 8,4337 22,3371 48,5727 

2 Burseraceae 109 6 4,5842 16,8731 7,2289 18,6849 42,7869 

3 Chrysobalanaceae 102 4 3,1521 15,7895 4,8193 12,8478 33,4566 

4 Annonaceae 68 5 2,2984 10,5263 6,0241 9,3681 25,9185 

5 Moraceae 68 6 1,5812 10,5263 7,2289 6,4449 24,2001 

6 Lecythidaceae 32 4 1,5140 4,9536 4,8193 6,1710 15,9438 

7 Arecaceae 25 2 0,5829 3,8700 2,4096 2,3758 8,6554 

8 Anacardiaceae 13 3 0,6968 2,0124 3,6145 2,8401 8,4669 

9 Fabaceae 5 5 0,0970 0,7740 6,0241 0,3955 7,1936 

10 Caesalpiniaceae 5 3 0,5728 0,7740 3,6145 2,3347 6,7231 

11 Apocynaceae 5 4 0,2440 0,7740 4,8193 0,9947 6,5879 

12 Vochysiaceae 11 1 0,8339 1,7028 1,2048 3,3989 6,3065 

13 Myristicaceae 11 2 0,3178 1,7028 2,4096 1,2952 5,4077 

14 Bignoniaceae 3 3 0,2560 0,4644 3,6145 1,0434 5,1223 

15 Boraginaceae 8 1 0,5197 1,2384 1,2048 2,1182 4,5614 
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Relação das quinze famílias com maiores Índices de Valor de Importância da Família - IVIF dos 

indivíduos inventariados na Parcela 2. 

Relação das quinze espécies  que apresentaram o maior Índice de Valor de Importância da 

Espécie - IVIE,  dos indivíduos inventariados (DAP >  10 cm) na Parcela 2. 
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Nº  FAMÍLIA Nº INDIV. Nº GENEROS Nº ESP. 

      1  Anacardiaceae 15 2 2 

      2  Annonaceae 35 3 5 

      3  Apocynaceae 126 1 1 

      4  Aquifoliaceae 4 1 1 

      5  Arecaceae 24 4 5 

      6  Bombacaceae 10 1 1 

      7  Burseraceae 47 2 4 

      8  Caesalpiniaceae 13 1 1 

      9  Chrysobalanaceae 98 3 4 

    10  Clusiaceae 37 5 5 

    11  Combretaceae 1 1 1 

    12  Ebenaceae 1 1 1 

    13  Elaeocarpaceae 2 1 1 

    14  Euphorbiaceae 20 3 3 

    15  Fabaceae 21 5 5 

    16  Humiriaceae 50 2 2 

    17  Icacinaceae 16 1 1 

    18  Lauraceae 67 2 4 

    19  Linaceae 14 1 1 

    20  Malpighiaceae 14 2 2 

    21  Melastomataceae 41 2 4 

    22  Meliaceae 2 1 1 

    23  Mimosaceae 11 2 2 

    24  Moraceae 30 3 4 

    25  Myristicaceae 3 1 1 

    26  Myrtaceae 123 2 4 

    27  Ochnaceae 10 1 1 

    28  Olacaceae 27 2 2 

    29  Pentaphyllacaceae 31 2 2 

    30  Quiinaceae 3 1 1 

    31  Rubiaceae 106 5 7 

    32  Sapindaceae 30 2 3 

    33  Sapotaceae 3 2 2 

    34  Siparunaceae 1 1 1 

    35  Styracaceae 1 1 1 

    36  Vochysiaceae 226 5 5 

    1263 75 91 
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Composição florística, e distribuição do número de indivíduos (DAP 

> 3 cm), gêneros e espécies por família inventariadas na Parcela 3. 
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Nº FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO ABU. REL. DOM. REL. FR. REL. IVIE 

1 Vochysiaceae Ruizterania retusa 11,9557 27,2481 3,5857 42,7894 

2 Apocynaceae Parahancornia amara 9,9762 10,5171 3,9841 24,4775 

3 Rubiaceae Duroia saccifera  5,1465 5,5058 2,7888 13,4411 

4 Vochysiaceae Vochysia sp. 5,0673 5,2634 2,7888 13,1195 

5 Myrtaceae Eugenia punicifolia 7,9177 1,0049 1,9920 10,9146 

6 Humiriaceae Humiria balsamifera 2,0586 5,8789 2,7888 10,7263 

7 Chrysobalanaceae Hirtella racemosa 4,5922 3,3676 1,9920 9,9518 

8 Lauraceae Mezilaurus itauba 4,7506 2,7285 2,3904 9,8696 

9 Clusiaceae Calophyllum brasiliensis 1,6627 3,8763 3,1873 8,7263 

10 Chrysobalanaceae Licania apetala  3,0087 2,1873 3,1873 8,3832 

11 Annonaceae Guatteria discolor 2,2961 2,2601 2,3904 6,9466 

12 Olacaceae Chaunochiton angustfolium  1,8211 1,4806 3,5857 6,8873 

13 Melastomataceae Miconia argyrophylla 2,7712 1,8926 1,9920 6,6558 

14 Penthaphyllacaceae Ternstroemia dentata 1,3460 2,3347 2,7888 6,4696 

15 Rubiaceae Amaioua corymbosa  2,3753 2,4789 1,1952 6,0494 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nº  FAMILIA DEN. ABS. DIV. ABS. DOM. ABS. DEN. REL. DIV. REL. DOM. REL. IVIF 

    1  Vochysiaceae 226 5 4,6369 17,8939 5,4945 33,6668 57,0552 

    2  Rubiaceae 106 7 1,1096 8,3927 7,6923 8,0563 24,1413 

    3  Apocynaceae 126 1 1,4485 9,9762 1,0989 10,5171 21,5923 

    4  Chrysobalanaceae 98 4 0,7666 7,7593 4,3956 5,5664 17,7213 

    5  Myrtaceae 123 4 0,2106 9,7387 4,3956 1,5291 15,6634 

    6  Clusiaceae 37 5 0,6872 2,9295 5,4945 4,9898 13,4138 

    7  Lauraceae 67 4 0,4023 5,3048 4,3956 2,9211 12,6215 

    8  Humiriaceae 50 2 0,8825 3,9588 2,1978 6,4076 12,5643 

    9  Annonaceae 35 5 0,3528 2,7712 5,4945 2,5616 10,8273 

  10  Arecaceae 24 5 0,4541 1,9002 5,4945 3,2974 10,6922 

  11  Moraceae 30 4 0,4031 2,3753 4,3956 2,9271 9,6980 

  12  Melastomataceae 41 4 0,2661 3,2462 4,3956 1,9323 9,5742 

  13  Burseraceae 47 4 0,1170 3,7213 4,3956 0,8496 8,9665 

  14  Fabaceae 21 5 0,0772 1,6627 5,4945 0,5608 7,7180 

  15  Pentaphyllacaceae 31 2 0,3565 2,4545 2,1978 2,5886 7,2409 

 

 

 
 
 

Relação das quinze espécies  que apresentaram o maior Índice de Valor de Importância da Espécie - 

IVIE,  dos indivíduos inventariados (DAP >   3 cm) na Parcela 3. 

 

Relação das quinze famílias com maiores Índices de Valor de Importância da Família - IVIF dos indivídu os 

inventariados na Parcela 3. 
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Nº  FAMÍLIA Nº INDIV. Nº GENEROS Nº ESP. 

   1  Anacardiaceae 22 1 1 

   2  Annonaceae 48 2 4 

   3  Apocynaceae 22 4 5 

   4  Aquifoliaceae 29 1 1 

   5  Arecaceae 11 1 1 

   6  Boraginaceae 4 1 1 

   7  Burseraceae 23 2 2 

   8  Chrysobalanaceae 185 3 4 

   9  Clusiaceae 137 4 5 

 10  Euphorbiaceae 24 4 4 

 11  Fabaceae 70 4 4 

 12  Humiriaceae 141 2 2 

 13  Icacinaceae 11 1 1 

 14  Lauraceae 86 3 5 

 15  Malpighiaceae 4 1 1 

 16  Melastomataceae 13 2 2 

 17  Myrsinaceae 2 1 1 

 18  Myrtaceae 4 2 2 

 19  Ochnaceae 87 1 2 

 20  Pentaphyllacaceae 1 1 1 

 21  Polygalaceae 9 1 1 

 22  Rubiaceae 142 3 4 

 23  Sapindaceae 20 1 1 

 24  Sapotaceae 1 1 1 

 25  Vochysiaceae 142 3 4 

    1238 50 60 
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Composição florística, e distribuição do número de indivíduos 

(DAP > 3 cm), gêneros e espécies por família inventariadas na 

Parcela 4. 
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Nº FAMILIA NOME CIENTÍFICO ABU. REL. DOM. REL. FR. REL. IVIE 

1 Vochysiaceae Ruizterania retusa 10,5816 21,8123 3,2258 35,6197 

2 Chrysobalanaceae Licania heteromorpha  13,9742 12,7798 5,3763 32,1303 

3 Humiriaceae Sacoglottis guianensis  9,4507 8,0612 4,3011 21,8130 

4 Ochnaceae Ouratea spruceana  6,9467 9,0141 2,1505 18,1113 

5 Rubiaceae Ferdinandusa rudgeoides 5,2504 8,3245 4,3011 17,8760 

6 Clusiaceae Caraipa llanorum ssp. llanorum 7,2698 5,4387 3,7634 16,4719 

7 Fabaceae Andira cordata  4,0388 6,1523 4,3011 14,4922 

8 Lauraceae Mezilaurus itauba   4,5234 1,0552 3,7634 9,3421 

9 Clusiaceae Clusia columnaris  2,2617 3,1473 1,6129 7,0219 

10 Rubiaceae Pagamea macrophylla  3,5541 0,5644 2,6882 6,8067 

11 Annonaceae Guatteria foliosa 2,9079 0,4149 3,2258 6,5486 

12 Aquifoliaceae Ilex divaricata 2,3425 2,5175 1,6129 6,4729 

13 Humiriaceae Humiria balsamifera  1,9386 0,7285 3,7634 6,4305 

14 Euphorbiaceae Pera bicolor  1,5347 1,8725 2,6882 6,0954 

15 Sapindaceae Matayba arborescens  1,6155 1,4347 2,6882 5,7384 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nº FAMILIA DIV. ABS. DEN. ABS. DOM. ABS. DIV. REL. DEN. REL. DOM. REL. IVIF 

1 Vochysiaceae 4 142 2,8379 6,6667 11,4701 25,5649 43,7017 

2 Chrysobalanaceae 4 185 1,5131 6,6667 14,9435 13,6305 35,2406 

3 Rubiaceae 4 142 1,2049 6,6667 11,4701 10,8540 28,9908 

4 Clusiaceae 5 137 0,9894 8,3333 11,0662 8,9126 28,3122 

5 Humiriaceae 2 141 0,9757 3,3333 11,3893 8,7897 23,5123 

6 Fabaceae 4 70 0,9218 6,6667 5,6543 8,3039 20,6248 

7 Ochnaceae 2 87 1,0064 3,3333 7,0275 9,0664 19,4272 

8 Lauraceae 5 86 0,2791 8,3333 6,9467 2,5146 17,7946 

9 Euphorbiaceae 4 24 0,3208 6,6667 1,9386 2,8896 11,4948 

10 Annonaceae 4 48 0,0966 6,6667 3,8772 0,8706 11,4145 

11 Apocynaceae 5 22 0,0600 8,3333 1,7771 0,5406 10,6510 

12 Aquifoliaceae 1 29 0,2795 1,6667 2,3425 2,5175 6,5267 

13 Burseraceae 2 23 0,0826 3,3333 1,8578 0,7444 5,9356 

14 Melastomataceae 2 13 0,1037 3,3333 1,0501 0,9339 5,3174 

15 Sapindaceae 1 20 0,1593 1,6667 1,6155 1,4347 4,7169 
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Relação das quinze espécies que apresentaram o maior Índice de Valor de Importância da Espécie - IVIE,  

dos indivíduos inventariados (DAP >   3 cm) na Parcela 4. 

Relação das quinze famílias com maiores Índices de Valor de Importância da Família - IVIF, dos indivíd uos 

inventariados na Parcela 4. 

�������4�;�U )#(��)���	"�&�)���+1�&�K (#	�)	�$15(#��;������

�������4�;�U )#(�$�)���	"�&�)���+1�&�K (#	�)	��	+-"#	�;������



6.5-72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nº FAMÍLIA Nº INDIV. Nº GENERO Nº ESP. 

1 Annonaceae 62 4 4 

2 Apocynaceae 1 1 1 

3 Bignoniaceae 1 1 1 

4 Burseraceae 2 1 1 

5 Chrysobalanaceae 1 1 1 

6 Cluseaceae 1 1 1 

7 Combretaceae 7 2 2 

8 Connaraceae 1 1 1 

9 Chrysobalanaceae 12 1 2 

10 Ebenaceae 1 1 1 

11 Euphorbiaceae 3 1 1 

12 Fabaceae 140 11 11 

13 Flacourtiaceae 10 2 2 

14 Hippocrateaceae 2 1 1 

15 Lauraceae 7 1 1 

16 Lecythidaceae 12 2 4 

17 Melastomataceae 37 2 2 

18 Meliaceae 14 1 1 

19 Menispermaceae 1 1 1 

20 Mimosaceae 4 1 1 

21 Moraceae 46 2 2 

22 Myrtaceae 35 3 3 

23 Nyctaginaceae 2 1 1 

24 Olacaceae 28 1 1 

25 Quinaceae 14 1 1 

26 Rubiaceae 10 2 2 

27 Sapindaceae 16 1 1 

28 Sapotaceae 55 3 3 

29 Verbenaceae 4 1 1 

30 Vochysiaceae 1 1 1 

   530 53 56 
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Composição florística, e distribuição do número de indivíduos 

(DAP > 10 cm), gêneros e espécies por família inventariadas na 

Parcela 5. 
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Nº FAMÍLIA DIV. ABS. DEN. ABS. DOM. ABS. DIV. REL. DEN. REL. DOM.REL. IVIF 

1 Fabaceae 11 140 5,7629 19,6429 26,4151 38,3626 84,4205 

2 Annonaceae 4 62 1,0664 7,1429 11,6981 7,0991 25,9400 

3 Moraceae 2 46 1,5371 3,5714 8,6792 10,2322 22,4828 

4 Sapotaceae 3 55 0,8700 5,3571 10,3774 5,7914 21,5259 

5 Melastomataceae 2 37 1,1994 3,5714 6,9811 7,9842 18,5367 

6 Myrtaceae 3 35 0,4097 5,3571 6,6038 2,7273 14,6882 

7 Lecythidaceae 4 12 0,3107 7,1429 2,2642 2,0685 11,4756 

8 Flacourtiaceae 2 10 0,7395 3,5714 1,8868 4,9225 10,3807 

9 Chrysobalanaceae 2 12 0,4845 3,5714 2,2642 3,2254 9,0610 

10 Olacaceae 1 28 0,2972 1,7857 5,2830 1,9783 9,0470 

11 Rubiaceae 2 10 0,2669 3,5714 1,8868 1,7768 7,2350 

12 Sapindaceae 1 16 0,3115 1,7857 3,0189 2,0738 6,8784 

13 Combretaceae 2 7 0,2961 3,5714 1,3208 1,9714 6,8636 

14 Meliaceae 1 14 0,1658 1,7857 2,6415 1,1040 5,5312 

15 Quinaceae 1 14 0,1616 1,7857 2,6415 1,0760 5,5032 

 

Nº FAMÍLIA  NOME CIENTÍFICO ABU. REL. DOM. REL. FR. REL. IVIE 

1 Fabaceae Pterocarpus rohrii  12,2642 16,1601 6,0606 34,4848 

2 Moraceae Naucleopsis caloneura 7,7358 9,3417 6,8182 23,8957 

3 Melastomataceae Mouriri guianensis 6,4151 7,5978 5,6818 19,6947 

4 Annonaceae Guateria discolor 5,2830 4,5969 4,5455 14,4254 

5 Fabaceae Swartzia schomburgkii var. guyanensis 3,2075 7,3222 3,7879 14,3176 

6 Myrtaceae Calyptranthes cuspidata 6,2264 2,3574 5,6818 14,2656 

7 Sapotaceae Pouteria elegans 6,0377 3,4003 4,5455 13,9835 

8 Fabaceae Zygia juruana 6,7925 2,2115 4,9242 13,9282 

9 Olacaceae Hesteria laxiflora 5,2830 1,9783 4,1667 11,4280 

10 Fabaceae Ormosia paraensis 1,1321 6,4277 1,8939 9,4537 

11 Sapindaceae Cupania scrobiculata 3,0189 2,0738 3,7879 8,8806 

12 Flacourtiaceae Homalium albiflorum 1,6981 4,8716 2,2727 8,8425 

13 Sapotaceae 
Pradosia schomburgkiana ssp. 
schomburgkiana 3,5849 2,1938 1,8939 7,6727 

14 Chrysobalanaceae Licania apetala var aperta 1,8868 2,7357 3,0303 7,6528 

15 Annonaceae Rollinia exsucca 3,0189 1,0511 3,4091 7,4791 
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Relação das quinze espécies que apresentaram o maior Índice de Valor de Importância da Espécie - IVIE,  

dos indivíduos inventariados (DAP >   10 cm) na Parcela 5. 

Relação das quinze famílias com maiores Índices de Valor de Importância da Família - IVIF, dos indivíd uos 

inventariados na Parcela 5. 
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Nº  FAMÍLIA Nº INDIV. Nº GENERO Nº ESP. 

1 Anacardiaceae 1 1 1 

2 Annonaceae 13 4 4 

3 Apocynaceae 12 3 3 

4 Araliaceae 2 1 1 

5 Arecaceae 166 4 4 

6 Bignoniaceae 2 2 2 

7 Bombacaceae 4 1 1 

8 Boraginaceae 3 1 1 

9 Burseraceae 75 4 6 

10 Caesalpiniaceae 2 2 2 

11 Cecropiaceae 8 2 3 

12 Celatraceae 2 1 1 

13 Chrysobalanaceae 45 3 4 

14 Clusiaceae 18 2 2 

15 Combretaceae 4 1 1 

16 Dilleniaceae 6 1 1 

17 Elaeocarpaceae 3 1 1 

18 Erythroxylaceae 1 1 1 

19 Euphorbiaceae 2 2 2 

20 Fabaceae 25 6 6 

21 Flacourtiaceae 25 3 3 

22 Hippocrateaceae 1 1 1 

23 Hugoniaceae 2 1 1 

24 Lacistemataceae 1 1 1 

25 Lauraceae 33 3 5 

26 Lecythidaceae 35 3 4 

27 Melastomataceae 7 2 2 

28 Meliaceae 2 2 2 

29 Memispermaceae 2 1 1 

30 Mimosaceae 2 2 2 

31 Moraceae 37 6 6 

32 Myristicaceae 11 2 2 

33 Myrtaceae 3 1 1 

34 Ochnaceae 1 1 1 

35 Olacaceae 3 3 3 

36 Polygalaceae 1 1 1 

37 Polygonaceae 1 1 1 

38 Rubiaceae 1 1 1 

39 Sapindaceae 1 1 1 

40 Sapotaceae 12 4 6 

41 Simaroubaceae 1 1 1 

42 Styracaceae 1 1 1 

43 Ulmaceae 4 1 1 

44 Vochysiaceae 32 3 3 

    613 89 98 
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Composição florística, e distribuição do número de indivíduos 

(DAP > 10 cm), gêneros e espécies por família inventariadas na 

Parcela 6. 
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Nº FAMÍLIA NOME CIENTIFÍCO ABU. REL. DOM. REL. FR. REL. IVIE 

1 Arecaceae Euterpe precatoria 16,3132 5,6019 5,0445 26,9596 

2 Chrysobalanaceae Licania heteromorpha var. heteromorpha 5,3834 9,5570 3,5608 18,5012 

3 Arecaceae Oenocarpus bacaba 8,6460 4,3560 4,4510 17,4531 

4 Vochysiaceae Qualea paraensis 3,4258 10,7024 2,6706 16,7988 

5 Fabaceae Sclerolobium chrysophyllum 2,4470 10,1892 2,6706 15,3068 

6 Burseraceae Trattinnickia burserifolia  5,0571 4,2089 3,8576 13,1235 

7 Lecythidaceae Eschweilera atropetiolata 3,9152 3,9184 4,1543 11,9878 

8 Burseraceae Protium apiculatum 4,2414 3,4015 3,5608 11,2038 

9 Moraceae Pseudolmedia cf.laevis 4,5677 2,2142 3,5608 10,3427 

10 Flacourtiaceae Laetia procera 2,2838 1,9460 3,2641 7,4939 

11 Clusiaceae Tovomita cf. martiana 2,4470 1,2713 2,6706 6,3889 

12 Vochysiaceae Erisma bicolor 1,6313 2,8074 1,4837 5,9224 

13 Arecaceae Attalea maripa 1,4682 2,0983 1,4837 5,0501 

14 Lauraceae Ocotea leucoxylon 1,7945 0,5239 2,6706 4,9890 

15 Flacourtiaceae Casearia javitensis 1,6313 0,9369 2,3739 4,9421 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº FAMÍLIA DIV. ABS. DEN. ABS. DOM. ABS. DIV. REL. DEN. REL. DOM. REL. IVIF 

1 Arecaceae 4 166 2,7611 4,0816 27,0799 13,2085 44,3701 

2 Fabaceae 6 25 3,7170 6,1224 4,0783 17,7817 27,9825 

3 Burseraceae 6 75 1,7483 6,1224 12,2349 8,3635 26,7209 

4 Vochysiaceae 3 32 3,0407 3,0612 5,2202 14,5461 22,8276 

5 Chrysobalanaceae 4 45 2,2052 4,0816 7,3409 10,5492 21,9718 

6 Lecythidaceae 4 35 1,2699 4,0816 5,7096 6,0749 15,8662 

7 Moraceae 6 37 0,6920 6,1224 6,0359 3,3104 15,4687 

8 Lauraceae 5 33 0,6169 5,1020 5,3834 2,9511 13,4365 

9 Flacourtiaceae 3 25 0,7153 3,0612 4,0783 3,4220 10,5615 

10 Sapotaceae 6 12 0,2067 6,1224 1,9576 0,9887 9,0688 

11 Annonaceae 4 13 0,2419 4,0816 2,1207 1,1572 7,3596 

12 Clusiaceae 2 18 0,4549 2,0408 2,9364 2,1763 7,1535 

13 Apocynaceae 3 12 0,3838 3,0612 1,9576 1,8362 6,8550 

14 Cecropiaceae 3 8 0,3955 3,0612 1,3051 1,8920 6,2582 

15 Myristicaceae 2 11 0,3125 2,0408 1,7945 1,4947 5,3300 
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Relação das quinze espécies que apresentaram o maior Índice de Valor de Importância da Espécie - IVIE,  dos 

indivíduos inventariados (DAP >  10 cm) na Parcela 6. 

Relação das quinze famílias com maiores Índices de Valor de Importância da Família - IVIF, dos indivíd uos 

inventariados na Parcela 6. 
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6.5-76 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Nº  FAMÍLIA Nº INDIV. Nº GENERO Nº ESP. 

1 Annonaceae 110 3 3 

2 Apocynaceae 22 2 2 

3 Aquifoliaceae 14 1 1 

4 Bignoniaceae 4 1 1 

5 Bombacaceae 37 1 1 

6 Caryocaraceae 1 1 1 

7 Chrysobalanaceae 238 1 4 

8 Clusiaceae 41 5 5 

9 Combretaceae 12 1 1 

10 Erythroxylaceae 13 1 1 

11 Euphorbiaceae 47 3 3 

12 Fabaceae 128 10 13 

13 Flacourtiaceae 3 2 2 

14 Hippocrateaceae 1 1 1 

15 Humiriaceae 12 1 1 

16 Lauraceae 4 1 2 

17 Lecythidaceae 15 3 5 

18 Malpighiaceae 9 2 2 

19 Melastomataceae 4 1 1 

20 Myristicaceae 2 1 1 

21 Myrtaceae 44 2 3 

22 Ochinaceae 18 1 1 

23 Polygalaceae 3 1 1 

24 Proteaceae 12 1 1 

25 Rubiaceae 53 3 3 

26 Sapotaceae 239 3 5 

27 Simaroubaceae 8 1 1 

28 Tiliaceae 28 2 2 

29 Vochysiaceae 3 1 1 

    1125 57 69 
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Composição florística, com a distribuição do número  de 

indivíduos (DAP > 3 cm), gêneros e espécies por família 

inventariadas na parcela 8. 
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6.5-77 
 

 
 

 
 
 

Nº FAMÍLIA  NOME CIENTÍFICO ABU. REL. DOM. REL. FR. REL. IVIE 

1 Chrysobalanaceae Licania micrantha Miq. 15.6444 20.8777 5.0132 41.5353 

2 Sapotaceae Micropholis venulosa (Mart. & Eichl.) Pierr. 11.4667 9.9675 5.0132 26.4474 

3 Sapotaceae Pouteria elegans (A. DC.) Baehni 7.8222 6.9778 4.4855 19.2855 

4 Annonaceae Duguetia uniflora (Dun.) Mart. 6.4000 3.9161 3.9578 14.2739 

5 Bombacaceae Pachira sp. 3.2889 2.9431 3.6939 9.9259 

6 Annonaceae Annona cf. impressivenia Saff. 2.9333 2.6856 3.4301 9.0490 

7 Rubiaceae Duroia genipapoides Hook. F. & K. Schum. 3.2889 2.5176 3.1662 8.9727 

8 Fabaceae Macrolobium acaciifolium  (Benth.) Benth. 1.9556 2.6620 4.2216 8.8392 

9 Combretaceae Buchenavia macrophylla Eichl. 1.0667 5.4781 2.1108 8.6556 

10 Fabaceae 
Campsiandra comosa var. laurifolia (Bth.) 
Cowan. 2.2222 2.9128 3.1662 8.3012 

11 Chrysobalanaceae Licania sp.1. 3.1111 2.7884 1.5831 7.4826 

12 Tiliaceae Mollia lepidota Spruce & Benth. 2.1333 2.7309 2.3747 7.2389 

13 Euphorbiaceae Maprounea guianensis Aubl. 3.5556 2.0234 1.5831 7.1621 

14 Myrtaceae Calyptranthes sp. 2.9333 1.5206 2.3747 6.8286 

15 Chrysobalanaceae 
Licania apetala (E. Mey.) Fritsch var. apetala 

(Bth.) Prance. 1.7778 1.7075 2.6385 6.1238 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº FAMÍLIA DIV. ABS. DEN. ABS. DOM. ABS. DIV. REL. DEN. REL. DOM. REL. IVIF 

1 Chrysobalanaceae 238 4 6.6133 21.1556 5.7971 25.7754 52.7280 

2 Sapotaceae 239 5 4.8060 21.2444 7.2464 18.7314 47.2222 

3 Fabaceae 128 13 3.3339 11.3778 18.8406 12.9938 43.2122 

4 Annonaceae 110 3 1.7509 9.7778 4.3478 6.8240 20.9496 

5 Clusiaceae 41 5 0.8966 3.6444 7.2464 3.4946 14.3855 

6 Rubiaceae 53 3 0.9654 4.7111 4.3478 3.7626 12.8215 

7 Euphorbiaceae 47 3 0.6693 4.1778 4.3478 2.6084 11.1340 

8 Myrtaceae 44 3 0.5559 3.9111 4.3478 2.1666 10.4255 

9 Lecythidaceae 15 5 0.2711 1.3333 7.2464 1.0567 9.6364 

10 Tiliaceae 28 2 0.8512 2.4889 2.8986 3.3175 8.7049 

11 Combretaceae 12 1 1.4055 1.0667 1.4493 5.4781 7.9940 

12 Bombacaceae 37 1 0.7551 3.2889 1.4493 2.9431 7.6813 

13 Apocynaceae 22 2 0.6669 1.9556 2.8986 2.5991 7.4532 

14 Ochinaceae 18 1 0.2811 1.6000 1.4493 1.0958 4.1450 

15 Malpighiaceae 9 2 0.1060 0.8000 2.8986 0.4130 4.1115 
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Relação das quinze espécies que apresentaram o maior Índice de Valor de Importância da Espécie - IVIE,  dos 

indivíduos inventariados (DAP >  10 cm) na Parcela 8. 

Relação das quinze famílias com maiores Índices de Valor de Importância da Família - IVIF, dos indivíd uos 

inventariados na Parcela 8. 
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Nº  FAMÍLIA Nº INDIV. Nº GENERO Nº ESP. 

1 Annonaceae 91 2 3 

2 Apocynaceae 25 2 2 

3 Aquifoliaceae 44 1 1 

4 Bombacaceae 2 1 1 

5 Burseraceae 15 1 1 

6 Chrysobalanaceae 61 2 2 

7 Clusiaceae 1 1 1 

8 Elaeocarpaceae 9 1 1 

9 Euphorbiaceae 3 2 2 

10 Fabaceae 15 4 5 

11 Humiriaceae 20 1 1 

12 Icacinaceae 6 1 1 

13 Lauraceae 90 1 1 

14 Lecythidaceae 9 1 1 

15 Malpighiaceae 35 2 2 

16 Melastomataceae 155 1 2 

17 Meliaceae 56 1 1 

18 Myrtaceae 14 1 2 

19 Ochnaceae 83 2 2 

20 Polygalaceae 1 1 1 

21 Proteaceae 29 2 2 

22 Rubiaceae 37 4 4 

23 Sapotaceae 8 2 2 

24 Vochysiaceae 99 2 2 

    908 39 43 
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Composição florística, e distribuição do número de indivíduos 

(DAP > 3 cm), gêneros e espécies por família inventariadas na 

Parcela 10. 
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Nº FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO ABU. REL. DOM. REL. FR. REL. IVIE 

1 Melastomataceae Mouriri cf. acutiflora Naud 16.9604 32.2746 5.0761 54.3111 

2 Lauraceae Mezilaurus sp. 9.9119 11.7567 5.0761 26.7448 

3 Vochysiaceae Ruizterania retusa (Spruce & Warm.) 
M. Bert. 

8.9207 11.4049 5.0761 25.4017 

4 Ochnaceae Elvasia calophylla  DC. 8.9207 5.7793 5.0761 19.7762 

5 Annonaceae Xylopia sp. 7.3789 6.8853 4.5685 18.8327 

6 Apocynaceae Couma utilis (Mart.) Müll. Arg. 2.6432 7.9687 4.5685 15.1804 

7 Meliaceae Carapa guianensis Aubl. 6.1674 2.1273 4.5685 12.8633 

8 Aquifoliaceae Ilex divaricata Mart 4.8458 1.4743 4.0609 10.3810 

9 Malpighiaceae Blepharandra heteropetala Anders. 3.6344 1.0945 5.0761 9.8050 

10 Chrysobalanaceae Hirtella racemosa Lam. 4.6256 1.6739 3.0457 9.3452 

11 Humiriaceae Sacoglottis guianensis Aubl. 2.2026 1.2068 5.0761 8.4856 

12 Proteaceae Panopsis rubenscens (Pohl.) Rusb. 2.9736 3.4593 2.0305 8.4633 

13 Vochysiaceae Vochysia ferruginea 1.9824 0.9222 4.0609 6.9655 

14 Rubiaceae Amaioua corymbosa Kunth. 1.9824 0.4753 4.0609 6.5186 

15 Annonaceae Xylopia parviflora Spruce. 2.0925 1.3455 3.0457 6.4837 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº FAMÍLIA DIV. ABS. DEN. ABS. DOM. ABS. DIV. REL. DEN. REL. DOM. REL. IVIF 

1 Melastomataceae 155 1.6769 11 17.0705 32.4322 5.5838 55.0865 

2 Vochysiaceae 99 0.6374 18 10.9031 12.3271 9.1371 32.3673 

3 Annonaceae 91 0.4342 19 10.0220 8.3981 9.6447 28.0648 

4 Lauraceae 90 0.6079 10 9.9119 11.7567 5.0761 26.7448 

5 Ochnaceae 83 0.3020 11 9.1410 5.8409 5.5838 20.5656 

6 Apocynaceae 25 0.4128 10 2.7533 7.9841 5.0761 15.8135 

7 Chrysobalanaceae 61 0.1911 10 6.7181 3.6966 5.0761 15.4908 

8 Rubiaceae 37 0.0485 16 4.0749 0.9379 8.1218 13.1346 

9 Meliaceae 56 0.1100 9 6.1674 2.1273 4.5685 12.8633 

10 Malpighiaceae 35 0.0643 11 3.8546 1.2430 5.5838 10.6814 

11 Aquifoliaceae 44 0.0762 8 4.8458 1.4743 4.0609 10.3810 

12 Proteaceae 29 0.2176 5 3.1938 4.2087 2.5381 9.9406 

13 Humiriaceae 20 0.0624 10 2.2026 1.2068 5.0761 8.4856 

14 Fabaceae 15 0.0606 11 1.6520 1.1711 5.5838 8.4068 

15 Myrtaceae 14 0.0196 8 1.5419 0.3783 4.0609 5.9811 
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Relação das quinze espécies que apresentaram o maior Índice de Valor de Importância da Espécie - IVIE,  dos 

indivíduos inventariados (DAP >  10 cm) na Parcela 10. 

Relação das quinze famílias com maiores Índices de Valor de Importância da Família -  IVIF, dos indiví duos 

inventariados na Parcela 10. 
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Nº  FAMÍLIA Nº INDIV. Nº GENERO Nº ESP. 

1 Anacardiaceae 12 1 1 

2 Annonaceae 54 3 5 

3 Arecaeae 11 1 1 

4 Bignoniaceae 33 3 4 

5 Bombacaceae 1 1 1 

6 Burseraceae 58 2 3 

7 Chrysobalanaceae 17 2 2 

8 Clusiaceae 8 3 3 

9 Combretaceae 2 1 1 

10 Euphorbiaceae 4 3 3 

11 Fabaceae 83 10 11 

12 Lauraceae 10 2 3 

13 Lecythidaceae 67 3 3 

14 Malpighiaceae 13 1 1 

15 Melastomataceae 7 1 2 

16 Moraceae 7 4 4 

17 Myrtaceae 13 1 2 

18 Ochnaceae 5 1 1 

19 Polygalaceae 1 1 1 

20 Rubiaceae 15 2 2 

21 Sapindaceae 4 1 1 

22 Sapotaceae 3 2 2 

23 Siparunaceae 2 1 1 

24 Verbenaceae 16 1 1 

    446 50 59 
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Composição florística, com a distribuição do número  de 

indivíduos (DAP > 3 cm), gêneros e espécies por família 

inventariadas na Parcela 17. 
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Nº FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO ABU. REL. DOM. REL. FR. REL. IVIE 

1 Lecythidaceae Lecythis prancei S. A. Mori. 13.0045 19.6891 7.3171 40.0107 

2 Fabaceae Pterocarpus rohrii Vahl. 6.0538 6.0555 4.3902 16.4995 

3 Fabaceae Ormosia paraensis Ducke 4.4843 6.7323 4.3902 15.6068 

4 Verbenaceae Vitex sp. 3.5874 5.6829 4.8780 14.1484 

5 Burseraceae Protium sp. 5.8296 3.4032 3.4146 12.6475 

6 Annonaceae Duguetia uniflora (Dun.) Mart. 5.8296 2.1540 3.9024 11.8860 

7 Lecythidaceae Eschweilera atropetiolata S. A. Mori. 1.7937 7.0855 2.4390 11.3182 

8 Fabaceae Dialium guianensis Steud. 3.1390 3.5654 4.3902 11.0947 

9 Annonaceae Guatteria discolor R.E. Fr. 2.4664 5.4410 2.4390 10.3464 

10 Burseraceae Tetragastres panamensis (Engl.) Kuntze. 4.7085 3.1420 1.9512 9.8017 

11 Malpighiaceae Blepharandra heteropetala Anders. 2.9148 2.4323 4.3902 9.7373 

12 Bignoniaceae Tabebuia barbata (E. Mey.) Sandw. 3.3632 1.4980 3.4146 8.2759 

13 Chrysobalanaceae Licania apetala (E. Mey.) Fritsch var. 
apetala (Bth.) Prance. 

2.4664 3.1302 1.9512 7.5477 

14 Clusiaceae Platonia insignis  Mart. 1.3453 3.7202 2.4390 7.5045 

15 Rubiaceae Duroia genipapoides Hook. F. & K. Schum. 2.6906 1.0039 3.4146 7.1091 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº FAMÍLIA DIV. ABS. DEN. ABS. DOM. ABS. DIV. REL. DEN. REL. DOM. REL. IVIF 

1 Fabaceae 83 11 3.9667 18.6099 18.6441 21.1626 58.4165 

2 Lecythidaceae 67 3 5.0263 15.0224 5.0847 26.8154 46.9226 

3 Annonaceae 54 5 1.9836 12.1076 8.4746 10.5824 31.1646 

4 Burseraceae 58 3 1.3846 13.0045 5.0847 7.3867 25.4760 

5 Bignoniaceae 33 4 0.7307 7.3991 6.7797 3.8983 18.0771 

6 Moraceae 7 4 0.5947 1.5695 6.7797 3.1728 11.5220 

7 Verbenaceae 16 1 1.0652 3.5874 1.6949 5.6829 10.9653 

8 Clusiaceae 8 3 0.7396 1.7937 5.0847 3.9459 10.8244 

9 Chrysobalanaceae 17 2 0.6598 3.8117 3.3898 3.5199 10.7213 

10 Lauraceae 10 3 0.4610 2.2422 5.0847 2.4595 9.7864 

11 Rubiaceae 15 2 0.2515 3.3632 3.3898 1.3417 8.0948 

12 Myrtaceae 13 2 0.2785 2.9148 3.3898 1.4859 7.7905 

13 Euphorbiaceae 4 3 0.2180 0.8969 5.0847 1.1632 7.1448 

14 Malpighiaceae 13 1 0.4559 2.9148 1.6949 2.4323 7.0420 

15 Anacardiaceae 12 1 0.2868 2.6906 1.6949 1.5299 5.9154 

 

Relação das quinze espécies que apresentaram o maior Índice de Valor de Importância da Espécie - IVIE,  dos 

indivíduos inventariados (DAP >  10 cm) na Parcela 17. 
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Relação das quinze famílias com maiores Índices de Valor de Importância da Família - IVIF, dos indivíd uos 

inventariados na Parcela 17. 
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Nº  FAMÍLIA Nº INDIV. Nº GENERO Nº ESP. 

1 Annonaceae 33 2 2 

2 Apocynaceae 12 1 1 

3 Arecaceae 18 1 1 

4 Burseraceae 10 2 2 

5 Celastraceae 18 1 1 

6 Chrysobalanaceae 185 2 5 

7 Clusiaceae 13 1 1 

8 Connaraceae 4 1 1 

9 Elaeocarpaceae 85 8 9 

10 Flacourtiaceae 19 2 2 

11 Hippocrateaceae 2 1 1 

12 Hugoniaceae 3 1 1 

13 Humiriaceae 6 2 2 

14 Lauraceae 88 2 5 

15 Lecythidaceae 24 2 2 

16 Melastomataceae 11 2 4 

17 Meliaceae 2 1 1 

18 Moraceae 26 1 1 

19 Polygalaceae 1 1 1 

20 Rhizophoraceae 1 1 1 

21 Rubiaceae 96 1 1 

22 Vochysiaceae 20 3 4 

    677 39 49 
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Composição florística, e distribuição do número de indivíduos 

(DAP > 3 cm), gêneros e espécies por família inventariadas na 

Parcela 20. 
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Nº FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO ABU. REL. DOM. REL. FR. REL. IVIE 

1 Rubiaceae Ferdinandusa rudgeoides (Benth.) 
Wedd. 

14.18021 9.381851 16.04255 39.60461 

2 Chrysobalanaceae Licania micrantha Miq. 12.55539 8.780203 12.50182 33.83742 

3 Chrysobalanaceae Licania heteromorpha Benth. var. 
heteromorpha 

10.93058 11.49048 9.602215 32.02327 

4 Fabaceae Dialium guianensis  Steud. 9.453471 9.363265 8.655107 27.47184 

5 Lauraceae Licaria guianensis Aubl. 6.794682 6.711402 9.777065 23.28315 

6 Celastraceae Goupia glabra Aubl. 2.658789 10.77083 3.176453 16.60607 

7 Lauraceae Mezilaurus sp. 3.545052 6.860866 4.910389 15.31631 

8 Annonaceae Xylopia parviflora Spruce. 4.579025 2.550687 4.283841 11.41355 

9 Moraceae Helicostylis scabra (Mc. Br.) C.C. Berg. 3.840473 3.550822 3.176453 10.56775 

10 Chrysobalanaceae Hirtella racemosa Lam. 2.95421 1.840132 3.671864 8.466206 

11 Lecythidaceae Eschweilera atropetiolata S. A. Mori. 2.067947 1.787354 2.243917 6.099218 

12 Vochysiaceae Ruizterania retusa (Spruce & Warm.) 
M. Bert. 

1.033973 3.762487 1.165671 5.962131 

13 Arecaceae Oenocarpus bacaba Mart. 2.658789 1.23403 1.937928 5.830747 

14 Burseraceae Trattinnickia rhoifolia  Willd. 1.329394 3.213653 0.845111 5.388158 

15 Apocynaceae Couma utilis (Mart.) Müll. Arg. 1.772526 1.801561 1.763077 5.337164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº FAMÍLIA 
DIV. 
ABS. 

DEN. 
ABS. 

DOM. 
ABS. DIV. REL. DEN. REL. DOM. REL. IVIF IVIF 

1 Chrysobalanaceae 185 2 5 5.0225 27.3264 10.2041 23.2295 60.7600 

2 Elaeocarpaceae 85 8 9 2.7423 12.5554 18.3673 12.6832 43.6060 

3 Lauraceae 88 2 5 3.5822 12.9985 10.2041 16.5678 39.7704 

4 Rubiaceae 96 1 1 2.0285 14.1802 2.0408 9.3819 25.6029 

5 Vochysiaceae 20 3 4 1.4511 2.9542 8.1633 6.7114 17.8289 

6 Celastraceae 18 1 1 2.3288 2.6588 2.0408 10.7708 15.4704 
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Relação das quinze espécies que apresentaram o maior Índice de Valor de Importância da Espécie - IVIE,  dos 

indivíduos inventariados (DAP >  10 cm) na Parcela 20. 

Relação das quinze famílias com maiores Índices de Valor de Importância da Família - IVIF, dos indivíd uos 

inventariados na Parcela 20. 

�������@6�;�U )#(��)���	"�&�)���+1�&�K (#	�)	�$15(#��;������

�������@6�;�U )#(�$�)���	"�&�)���+1�&�K (#	�)	��	+-"#	�;������



6.6-1 
 

����������	
���

O Parque Nacional do Viruá possui uma grande riqueza de mamíferos, com um total 

de 118 espécies registradas. Os grupos mais diversos são os quirópteros (46), 

roedores (20), carnívoros (15), marsupiais (9) e primatas (9), que representam 84% 

das espécies (Anexo 6.6.1, Apêndice 6.6.1). Com a realização de novos estudos, 

espera-se um aumento substancial para os quirópteros, cuja riqueza pode alcançar 

valores de até 70 espécies em uma mesma localidade na Amazônia brasileira 

(Sampaio et al. 2003 citado em Bobrowiec 2010). Dentre as 119 espécies registradas, 

11 são de interesse especial para a conservação, sendo 02 espécies raras de morcego - 

Diclidurus isabellus e Glyphonycteris daviesi, e 09 espécies vulneráveis ou ameaçadas 

de extinção - o macaco-aranha Ateles paniscus, o gato-maracajá Leopardus wiedii, o 

tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridactyla, a onça-pintada Panthera onca, o tatu-

canastra Priodontes maximus, o cachorro-do-mato-vinagre Speothos venaticus, a 

ariranha Pteronura brasiliensis, a anta Tapirus terrestris e o peixe-boi-da-amazônia 

Trichechus inunguis (Machado et al. 2008, IUCN 2013). Seis destas espécies foram alvo 

de estudos específicos no PNV visando à caracterização do uso de hábitats, dieta, 

abundância, entre outras informações. Os resultados auxiliam na identificação de 

áreas relevantes e na definição de ações voltadas para a conservação e 

monitoramento de populações do Parque e região (Quadro 6.6.1). 

Os mamíferos são o grupo zoológico objeto do maior número de pesquisas no Parque 

Nacional do Viruá (Figura 6.6.1). A intensidade e qualidade das pesquisas realizadas 

fazem do Parque uma referência para a fauna do norte da Amazônia brasileira. Dentre 

os registros já realizados, 11 representam novas ocorrências para Roraima. Um novo 

gênero e duas novas espécies de roedores estão em fase de descrição por 

especialistas, havendo fortes indícios de que o veado-mateiro registrado no PNV 

corresponda também a um novo táxon (Maurício Barbanti, comunicação pessoal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6.1. Frequência de pesquisas 

zoológicas realizadas no PNV, no período 

de 2006 a 2011. Número total: 39. 
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Os primeiros esforços para o estudo de mamíferos do PNV foram iniciados em 2006, e 

consistiram em censos conduzidos por equipe do Prog rama de Pesquisas em 

Biodiversidade na área do Gride, com o objetivo de elaborar um protocolo de 

monitoramento de mamíferos de médio e grande porte. Em 2007 e 2008 foi realizado 

o inventário de mamíferos para o Plano de Manejo, conduzido pela equipe de 

mastozoologia formada por especialistas do Museu Nacional/UFRJ, FIOCRUZ e UFRGS, 

que buscou caracterizar a composição e a distribuição das espécies nos diferentes 

ambientes e fitosionomias do PNV. As amostragens, distribuídas nos principais setores 

do Parque (Anexo 6.6.2), consistiram em uma combinação de diferentes métodos de 

levantamento, incluindo armadilhas de interceptação e queda (pitfall), armadilhas de 

contenção viva (Sherman e Tomahawk), redes de neblina (mist-nets), coletas com 

arma de fogo, armadilhas fotográficas, registros de pegadas e buscas ativas noturnas 

e diurnas. Características da paisagem potencialmente relevantes para a ocorrência 

das espécies com expressão geográfica (cobertura vegetal, corpos d’água) foram 

consideradas em modelos de distribuição potencial, possibilitando inferências sobre a 

importância relativa de setores do Parque para espécies de interesse especial, dentre 

elas o veado caribenho Odocoileus cariacou e a anta Tapirus terrestris. 

Os levantamentos para o Plano de Manejo possibilita ram o registro de 85,7% da 

riqueza atual de mamíferos do PN Viruá, e resultaram na produção de uma coleção 

mastozoológica de referência para a região, tombada no Museu Nacional/UFRJ. O 

mapa de uso e cobertura do solo com resolução de 30m, elaborado em formato raster 

para a geração de modelos de 

distribuição potencial de 

espécies, encontra-se disponível 

no banco de dados do PNV para 

aplicação em diversos fins (Figura 

6.6.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.6.2: Recorte da imagem 
de satélite Landsat 5 classificada, 
utilizada para elaboração de 
modelos de distribuição de 
espécies de mamíferos no Parque 
Nacional do Viruá. As classes 
utilizadas indicam tipos de 
cobertura vegetal (19), corpos 
d’água (03) e nuvem/sombra. 
Região da Serra do Preto. 
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Pesquisas ecológicas conduzidas a partir de 2007 por equipes do INPA e parceiros, 

como Estación Biológica Doñana e Instituto Onça-Pin tada, vêm ampliando o 

conhecimento sobre a composição de espécies, uso de hábitats e aspectos ecológicos 

de primatas (Cordeiro 2008, Brum 2010), morcegos (Tavares-Escarlate 2010, 

Bobrowiec 2010), mamíferos aquáticos (Restrepo 2009, Rojas 2009), anta (Barcelos 

2011), e felinos (Keller et al. 2008, Delibes et al. 2011). 
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Comparações entre a fauna de mamíferos do PN Viruá e de outras áreas da Amazônia 

indicam a existência de uma unidade biogeográfica nas Campinaranas do Médio rio 

Negro, abrangendo o Baixo rio Branco (Roraima) e a região do Parque Nacional do Jaú 

(Amazonas). Evidências disto são as similaridades o bservadas na composição de 

espécies de morcegos do PN Viruá e PN Jaú, bem como nos cariótipos de exemplares 

do roedor Zygodontomys sp. coletados no PNV (Figura 6.6.3) e em localidades do rio 

Negro (Bonvicino et al. 2009, Escarlate-Tavares 2009). A diferenciação de populações 

do Médio rio Negro, quando comparadas àquelas do nordeste de Roraima e do 

Amapá, sugere uma unidade 

evolutiva para a região das 

Campinaranas, aspecto a ser 

considerado no estudo da origem e 

evolução destas formações. O 

Parque Nacional do Viruá 

representa uma área de grande 

relevância para a conservação de 

espécies e populações 

características desta unidade, e 

para a investigação de aspectos da 

biogeografia e evolução da 

paisagem regional.  
�

 

Análises de similaridade da fauna de mamíferos dos diferentes setores do PN Viruá 

indicam que florestas alagáveis, florestas de terra firme e campinaranas abrigam 

grupos distintos de espécies (Oliveira et al. 2009, Bobrowiec 2010). Para os 

quirópteros, quatro comunidades podem ser reconhecidas: (1) comunidades das 

florestas alagáveis do rio Branco, Iruá e Anauá, (2) comunidade de florestas do rio 

Baruana, (3) comunidades de florestas de terra firme da Serra do Preto e da Serra do 

Viruá, (4) comunidades das campinaranas do megaleque Viruá (Figura 6.6.4). Entre os 

pequenos mamíferos, 10 espécies apresentam preferência por ambientes florestais 

(Tabela 6.6.1). Outras, mais generalistas, fazem uso de florestas e também de 

campinaranas arbustivas (Figura 6.6.5) 

Figura 6.6.3 Zygodontomys sp. coletado no 
Parque Nacional do Viruá. Os cariótipos de 
populações analisadas indicam a existência de 
uma unidade biogeográfica nas Campinaranas do 
Médio rio Negro. 
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FISIONOMIA            ESPÉCIE NOME POPULAR 

FLORESTAS (TERRA FIRME, INUNDÁVEIS) 

 Didelphis marsupialis gambá 

 Philander opossum cuíca-cinza-de-quatro-olhos 

 Micoureus demerarae cuíca 

 Gracilinanus emilae guaiquica, catita 
FLORESTAS DE TERRA FIRME 

 Oligoryzomys sp. rato-catita 

 Holochilus sciureus rato-do-mato 

 Neacomys guianae rato-de-espinho-pequeno 
FLORESTAS INUNDÁVEIS 

 Makalata didelphoides rato-toró 

 Dactylomys dactylinus rato-toró 

 Mesomys hispidus rato-toró 
CAMPINARANAS  

 Zygodontomis sp.  
�

Figura 6.6.4 Espécies de morcegos associadas às campinaranas do Parque Nacional do Viruá.  
Artibeus Dermanura sp. (alto à esquerda), Artibeus obscurus (alto à direita), Phillostomus 

discolor  (abaixo à esquerda), Micronycteris sp. (abaixo à direita). 
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Tabela 6.6.1 Espécies de pequenos mamíferos e respectivas 
preferências de hábitat no Parque Nacional do Viruá. 
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Fonte: Oliveira et al. 2009 
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Florestas de terra firme e florestas alagáveis são essenciais para os grupos de 

mamíferos de médio e grande porte. Um caso que requer atenção especial é a 

especificidade de hábitat apresentada pelo macaco-aranha Ateles paniscus, cujos 

registros no PNV estão restritos às florestas de terra firme (Figura 6.6.6). Por ser um 

hábitat pouco representado nos limites do Parque, o ordenamento do uso e 

monitoramento das florestas associadas aos residuais no entorno do PNV são ações 

prioritárias para a conservação da espécie na região. 

Figura 6.6.5 Espécies de pequenos mamíferos registradas em Campinaranas: Monodelphis 

brevicaudata (alto à direita), Marmosops parvidens (meio à esquerda), Oecomys sp1 (abaixo à 
esquerda); em Florestas de várzea:  Micoureus demerarae (alto à esquerda), e exclusivamente em 
Florestas de terra firme no Parque Nacional do Viruá: Neacomys guineae (meio à direita), Hilochilus 

sciureus (abaixo à direita). As espécies M. parvidens e M. demerarae estão entre os marsupiais mais 
abundantes do PNV. 
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Além dos hábitats florestais, diversas espécies de ungulados, carnívoros e tamanduás 

fazem intenso uso de fisionomias de campinaranas. E stas, embora em menor 

freqüência que as florestas, também representam hábitats preferenciais para espécies 

de mamíferos do PNV, dentre elas o veado-caribenho Odocoileus cariacou, os 

morcegos Artibeus Dermanura sp. e Micronycteris megalotis, e o roedor 

Zygodontomys sp. O veado-caribenho Odocoileus cariacou é uma espécie 

recentemente desmembrada do complexo Odocoileus virginianus (veado da América 

do Norte), que tem no PN Viruá uma área de extrema importância para a conservação 

e pesquisa de uma população significativa, localiza da no limite sul de sua distribuição 

geográfica. Análises de distribuição potencial de O. cariacou no PNV revelam que os 

habitats de uso preferencial pela espécie distribuem-se de forma bastante 

heterogênea na grande matriz de fisionomias abertas da UC (Figura 6.6.7). Uma 

extensa zona de alta relevância para o veado-caribenho e outras espécies que fazem 

uso de ambientes abertos está situada na área de ampliação (leste) do Parque, e 

demonstra a importância da incorporação integral desta unidade de paisagem para a 

conservação de hábitats essenciais para populações no PNV.�

Figura 6.6.6. Registros de macaco-aranha Ateles paniscus realizados no Parque Nacional do Viruá em 
pesquisas conduzidas no Gride PPBio (Cordeiro 2008, Brum 2010) e em setores representativo da 
diversidade geoambiental da UC (Oliveira et al. 2009). As ocorrências restringem-se às florestas 
associadas aos residuais (terra firme), hábitats cuja representação é elevada no entorno do PNV e 
demandam ações específicas de gestão para a conservação. 
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Os corpos d’água, assim como as fisionomias de vegetação, têm papel determinante 

na distribuição de certas espécies de quirópteros, em especial das guildas de 

insetívoros, e de mamíferos de médio e grande porte, como antas e queixadas. As 

espécies aquáticas, estritamente associadas aos flúvios, apresentam mudanças claras 

nos padrões de uso de hábitats (igapós, canal fluvial, lagos) em resposta aos ciclos de 

cheia e vazante dos rios (Rojas 2009). As ariranhas, abundantes no rio Iruá e Baruana, 

fazem intenso uso de igapós no período da cheia, enquanto na seca concentram-se 

nos canais fluviais. A expansão na área de uso dos mamíferos aquáticos durante a 

cheia estende-se às cabeceiras do rio Iruá, sendo possível neste período a observação 

de peixes-boi e grandes grupos de ariranha nos igarapés que cruzam a Estrada Perdida 

(Figura 6.6.8), o que demonstra a importância destas áreas (no setor leste de 

ampliação) como sítios de alimentação para as popul ações do Parque. 

Figura 6.6.7 Mapa de distribuição potencial do veado-caribenho Odocoileus cariacou Cervidae no 
Parque Nacional do Viruá. Exemplares fêmea (acima) e macho (abaixo) fotografados em hábitats de 
campinarana ao longo da Estrada Perdida, zona onde se concentram as áreas de maior probabilidade 
de uso da espécie. Retirado de Oliveira et al. 2009. 
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Figura 6.6.8 Hábitats aquáticos de igarapés (tributários do rio Iruá) ao longo da Estrada Perdida 

utilizados por populações de ariranhas e peixes-boi  do Parque Nacional do Viruá. 
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Localização de fezes de onças-pintadas coletadas no Parque Nacional do Viruá e analisadas 
geneticamente pelo Projeto Jaguar. Os dados demonstram o uso dos locais amostrados por pelo 
menos 06 diferentes indivíduos da espécie. Fotos: Fezes de onça-pintada na Estrada Perdida, e cão 
farejador do Instituto Onça-Pintada utilizado para a maior eficiência na detecção de fezes. 
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Câmeras-trap e armadilhas de areia: métodos de detecção de espécies empregados em 
censos de mamíferos de médio e grande porte realizados na grade de trilhas do PPBio, no 
Parque Nacional do Viruá. 
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Mamíferos de médio e grande porte registrados por armadilhas fotográficas (câmeras-trap) em 
censos realizados na grade de trilhas do PPBio no Parque Nacional do Viruá, pelo projeto Jaguar, em 
2008/2009. Jaguatirica Leopardus pardalis (acima à esquerda), veado-mateiro Mazama cf. 
americana (acima à direita), anta Tapirus terrestris (abaixo à esquerda), onça-parda Puma concolor 
(abaixo à direita). 

P
ro

je
to

 J
ag

u
ar

 
P

ro
je

to
 J

ag
u

ar
 

P
ro

je
to

 J
ag

u
ar

 
P

ro
je

to
 J

ag
u

ar
 

�K)�*���*��*�)��-.��*�����1+����������������

���*�������0������������,�����K���������-�*���

��(��)�3"
5��(	

	�(
"��

��5���&	�(
"!'���	��5(
���@"���&	��%	����<��(
�&��	
&"&�F�
"��=�%��(
"#5�
���3�
��
�� �5%	���� &�� 3	�45"��� 3"��	"
�� ��#
	� �� &"	(�� 	� �� 3�(	�%"�!� &�� ��(�� )�3"
5��
(	

	�(
"��%����&"�3	
��
��&	�	�3G%"	��&	�3!��(����������"%��&	�%��3"��
�����
	��!�
	�(�����#
:�"!���&���������
	�5!(�&���&��3	�45"�����
����5
3
		�&	�(	�F�

	@	!��&����� �
45	� ����"�
� &"@	
�"&�&	� &	� 	�3G%"	�� @	$	(�"�� &"�3	
���� 3	!��
��(��6 �
	$"�(
�&��3�
��5���L�"%��!�%�!"&�&	�#
��"!	"
��<,�
%	!���I?0?=����(�(�!�
&	�C?� 	�3G%"	��&	�3!��(��� "�$	
"&��� ��"� �#("&��45��	� "�(	"
��	�(	� ��3�
("
� &��
"&	�("�"%�2>��&	�3!Q�(5!���$	
�"��&���	������(
���&	��	8	��%�!	(�&�����

�!G��&	��%
	�%	�(�
�DE���@���	�3G%"	��&	�3!��(���O�&"	(��%��'	%"&��&����(�F���
	�(5&��&	����(
��45	�3	!���	�����N�	�3G%"	��@	$	(�"���������>��%�3�8	��&	�

	�"�("
� O� 3����$	��3	!�� (
�(�� "�(	�("��!� &�� ��"��!F� 3�&	�&��#	�	�"%"�
��	� &���
%��&"2H	��3
�3�
%"���&���3	!��#�!���	%�!�3�
���	5�&	�	�@�!@"�	�(���
�



6.6-12 
 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

�

�

�

�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�5"(��� &	!��F� 3�
� 	J	�3!�� ��� �	!��(���(�%	�	� )�%�%�� �33�F� ,	!!5%"��
$
���5!�
"�"&	�F��%"�("�� "�&	%�
�F����3�%R��%	�	���5���5("!"�F����3�!�	"
���
��(
�%�
"5�� �%5!	�(5�� 	� ��5
"("	!!�� �%5!	�(�� �>�� 	�3G%"	�� #	��

	3
	�	�(�&��� 	�� &"�	
	�(	�� �"�"����"��F� 	� �(5���%����3"��	"
�����5(
��F�
(�3"%��� &	� ��#"	�(	�� �!�
	�(�"�F� %���� ��� +�#�%	�	� ��(	
�!�#"5��
�%'��#5
$S""F� �(
R3'��&	�&
��� $5"��	��	� 	� �� �	!��(���(�%	�	� �%"�("��
�	45�(�
"�!"�F� �!%��2��� ��#"	�(	�� 	�� &"�	
	�(	�� 	�( $"��� �5%	��"���"��
�(
�@G��&����	8	��&����"��!��

�� &"�3	
�>�� &	� �	�	�(	�� &	� 5��� 	!	@�&�� &"@	
�"&�&	� &	� 	�3G%"	�� 	�(
	�
&"�	
	�(	�� �"(��"�"����"��F� 	� 	�� $
��&	�� &"�(Q�%"��F� ���	$5
�� O� ��(�� 5��
3�3	!� &	� &	�(�45	� ��� �!5J�� $B�"%�� 	� ��� 	�(
5(5
�2>�� &�� ����"%�� &	�
�"�"����"��� �#	
(��� 	� �!�
	�(�"�� &�� ���� �� %���	
@�2>�� &	�(	� $
��&	�
�����	
��G�	�3	%"�!�	�(	�"�3�
(��(	�3�
����%��("�5"&�&	�&	�3
�%	�����&	�
�5%	��>��&	� !��$��3
�8�F� %������� 45	� @B���%�

	�&������ ��#"	�(	��&	�
%��3"��
�����&���	$�!	45	��"
5 ��

���*�������0������������,�����K���������-�*���

�
"
��'��(	
��5
��#
��"!"	��"��	�	"J	�#�"�)
"%'	%'5��"�5�$5"��

��(5&���%��&58"&�����#
	����3�35!�2H	��&	��
"
��'���(	
��5
��#
��"!"	��"���
	� 3	"J	��#�"�)
"%'	%'5�� "�5�$5"�� &�� 
"�� �
5 � ��
�	%	��5��� %�
�%(	
"8�2>��
"�"%"�!� &	� ' #"(�(�� 	� !�%�"�� 
	!	@��(	�� 3�
�� ��� 	�3G%"	�� �	�(	� �	(�
F� %����
(��#G����#
	���&"	(�F�	�(�&��&	�%���	
@�2>��	�3����@	"�����(	��&	�3
	��>��
��#
	�����	��������
	$">��<�	�(
	3��I??TF���6���I??T=����(���"���
��2H	�F�
$	
�&����(
�@G��&	�!	@��(��	�(��&	�%��3��	�&���3!"%�2>��&	�45	�("�� 
"���
��3	�%�&�
	��	���("$���	J(
�("@"�(���&��
"���
5 F�%��3H	����3
"�	"
��#��	�&	�
%��'	%"�	�(���	%�!:$"%�����#
	����	�3G%"	��������"
5 F�	�(B��"�3�
(��(	�
�3!"%�2>�����3!��	6��	�(��&��5���3L#!"%��&�����	�&	��2H	��&	�3	�45"���	�
���"(�
��	�(��&���	�3G%"	���

�	�5!(�&���
	!�("@���O��%�

B�%"��	�
	45"�"2H	��&	�' #"(�(��&���3	"J	��#�"����

"���
5 �"�&"%������
	���%���	�
	������&����8�&	�(	�
"��	�&"@	
����(
	%'���&	�
	�("
>�� %����  
	��� &	� 	�3	%"�!� "�3�
(Q�%"�� 3�
�� �� 	�3G%"	�� ��
�%(	
��("%���

	!	@��(	��&	�(	��!�%�"���>����3
	�	�2��&	�#��%���&	���%
:�"(����5#�	
����
5("!"8�&��� 3	!�� 3	"J	�#�"� 3�
�� �!"�	�(�2>�F� 
	3
	�	�(�&��� 3
"�%"3�!�	�(	�
3	!�� �R3	
�%	�	� �!	�%'�
"�� �3�F� 	� �� 	J"�(B�%"�� &	� 3�2��� 3
��5�&��F� 45	�
�5�%"�����%����
	�L$"�����	�(�$"���&��3
	�	�2��&��3	"J	�#�"�&	"J�&���3	!��
3��(�$	�� &	���%
:�"(��� �>�� ��%"!�	�(	� �#�	
@�&��� �	�(���  
	��F� '�@	�&��

	$"�(
��� &	� �@"�(��	�(�� &	� "�&"@�&5���� �	$5�&�� 3	�%�&�
	�� 	� ��("$���
��
�&�
	��	�(
	@"�(�&��F�����#�	
@�2H	���>����"���
	4U	�(	�����3	
��&��&	�
65!'�����	(	�#
�F�45	�%�

	�3��&	�����5$	�&��%'	"��	�"��%"��&��@�8��(	����
�"�� &	� 3
	@	�"
� �� 3	
(5
#�2>�� &	� ��#"	�(	�� 
	!	@��(	�� 3�
�� �� 	�3G%"	F�

	�(
"2H	��&	@	
>���	
�3
	@"�(���3�
����@"�"(�2>�����
"���
5 ��
�



6.6-13 
 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

 
 
 
 
 
 
 
�	%��	�&�2H	��3�
����8��	��	�(�����	6��

 

Áreas que requerem medidas especiais de proteção e pesquisa para a conservação de 

espécies de mamíferos do PN Viruá incluem: 

 

- As Florestas Ombrófilas sobre residuais situadas na área de ampliação e Zona de 

Amortecimento do PNV, por representarem hábitats essenciais para populações de 

espécies vulneráveis ou ameaçadas de extinção, entre elas o macaco-aranha Ateles 

paniscus e o tatu-canastra Priodontes maximus, e diversas espécies de primatas, 

felinos, morcegos e roedores, sendo necessária a definição de corredores de hábitat 

para a região. 

 

- As Campinaranas do megaleque Viruá, situadas no setor leste de ampliação, por 

fornecerem ambientes necessários para manutenção do veado-caribenho Odocoileus 

cariacou, do tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridactyla, espécies de carnívoros, 
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morcegos e outras, e abrigarem tributários do rio Iruá utilizados por populações de 

ariranhas e peixes-boi durante a cheia e vazante. 

- O rio Iruá, por proporcionar refúgios, sítios de alimentação e reprodução para 

espécies de mamíferos aquáticos vulneráveis ou ameaçadas de extinção: a ariranha 

Pteronura brasiliensis e o peixe-boi Trichechus inunguis.  

 

- As florestas de várzea do rio Baruana, por abrigarem um conjunto diferenciado de 

espécies em relação a outros setores de várzea do PNV. 

 

Com base nas informações disponíveis sobre o uso de  hábitats pelas espécies e 

distribuição no PN Viruá, os seguintes setores podem ser adotados para a gestão da 

fauna de mamíferos: 

1. Florestas Ombrófilas e ecótones florestais associados às serras e residuais da Serra 

do Viruá e Serra do preto; 

2. Florestas de várzea e de igapó dos rios Branco, Anauá e Iruá; 

3. Florestas do rio Baruana; 

4. Campinaranas do megaleque Viruá; 

5. Rio Iruá e tributários; 

6. Rio Branco, Anauá e tributários. 

 

	�45"����3
"�
"( 
"���

Pesquisas prioritárias a serem conduzidas sobre a fauna de mamíferos do Parque 

Nacional do Viruá incluem: 

1) Estudos taxonômicos de espécies para as quais persistem dúvidas quanto à 

identificação, pela escassez de material disponível para a região. Enquadram-se neste 

grupo as espécies de veado dos gêneros Odocoileus e Mazama, a espécie de carnívoro 

do gênero Bassarycion e o primata do gênero Callicebus.  

2) Inventário complementar de espécies de roedores arborícolas associados às matas 

aluviais. 

3) Inventário complementar de espécies de morcegos associados às diferentes 

fisionomias de vegetação da UC, incluindo esforços para a captura de espécies de 

dossel. 
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4) Estudos ecológicos e populacionais do veado-cari benho, para caracterização da 

população do PVN, e requisições específicas de recursos e hábitats. 

5) Estudos ecológicos e populacionais de ariranhas e peixes-boi abrangendo o rio Iruá, 

seus tributários, e igarapés afluentes do rio Anauá, visando à caracterização das 

populações da UC e dos locais relevantes para sua conservação. 

6) Monitoramento de populações de mamíferos aquáticos no rio Iruá e afluentes do 

Anauá abertos à visitação. 

7) Monitoramento da fauna de mamíferos de médio e grande porte através do censo 

em transectos lineares no Gride PPBio e módulos a serem instalados em outros 

setores da UC. 

8) Caracterização e monitoramento de populações de onças-pintadas, onças-pardas e 

gatos-do-mato através da coleta de fezes e uso de marcadores moleculares, em 

parceria com instituições de pesquisa. 
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ORDEM FAMÍLIA N. ESPÉCIES 

Didelphimorphia - marsupiais 9 
 Didelphidae - gambás, cuícas 9 

Sirenia - peixe-boi 1 
 Trichechidae 1 

Cingulata - tatus 4 
 Dasypodidae 4 

Pilosa - preguiças 2 
 Bradypodidae 1 

  Megalonychidae 1 

Vermilingua - tamanduás 3 
  Cyclopedidae 1 

 Myrmecophagidae 2 

Primates - macacos 9 
  Cebidae 3 

  Atelidae 2 

 Aotidae 1 

  Pitheciidae 3 

Rodentia - roedores 20 
  Sciuridae - esquilos 2 

  Cricetidae 8 

  Echimyidae - rato-toró 5 

  Erethizontidae - quandu 1 

 Caviidae - capivara 1 

  Dasyproctidae - cutia 2 

  Cuniculidae - paca 1 

Lagomorpha - coelho 1 
 Leporidae 1 

Chiroptera - morcegos 46 
 Emballonuridae 4 

  Phyllostomidae 34 

  Noctilionidae 1 

  Thyropteridae 1 

  Molossidae 3 

  Vespertilionidae 3 

Carnivora 16 
  Felidae - felinos 6 

 Canidae - cachorros-do-mato 2 

  Mustelidae - ariranha, lontra 4 

  Procyonidae - quati, mão-pelada 4 

Perissodactyla 1 
 Tapiridae - anta 1 

Artiodactyla 5 
  Tayassuidae - porcos-do mato 2 

 Cervidae - veados 3 

Cetacea 2 
 Delphinidae - tucuxi 1 

  Iniidae - boto-rosa 1 

TOTAL  119 
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Fonte: Banco de dados de Biodiversidade do PNV. 
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ESPÉCIE NOME VERNÁCULO FAMÍLIA PRIMEIRO REGISTRO 

DIDELPHIMORPHIA 
 

 
 

Caluromys lanatus cuíca-lanosa Didelphidae Oliveira et al. 2009 

Didelphis marsupialis gambá Didelphidae Oliveira et al. 2009 

Gracilinanus emiliae guaiquica, catita Didelphidae Oliveira et al. 2009 

Marmosa murina gambazinha Didelphidae Oliveira et al. 2009 

Marmosops parvidens cuíca Didelphidae Oliveira et al. 2009 

Metachirus nudicaudatus 
cuíca-cauda-de-rato, cuíca-
marrom 

Didelphidae Oliveira et al. 2009 

Micoureus demerarae cuíca Didelphidae Oliveira et al. 2009 

Monodelphis brevicaudata catita Didelphidae Oliveira et al. 2009 

Philander opossum cuíca-cinza-de-quatro-olhos Didelphidae Oliveira et al. 2009 

SIRENIA 
 

 
 

Trichechus inunguis peixe-boi Trichechidae Oliveira et al. 2009 

CINGULATA 
 

 
 

Cabassous unicinctus 
 

Dasypodidae Oliveira et al. 2009 

Dasypus kappleri tatu-de-quinze-quilos Dasypodidae Oliveira et al. 2009 

Dasypus novemcinctus tatu-galinha Dasypodidae Oliveira et al. 2009 

Priodontes maximus tatu-canastra Dasypodidae Keller et al. 2008 

PILOSA 
 

 
 

Bradypus tridactylus 

preguiça-de-garganta-
amarela; preguiça-de-
bentinho 

Bradypodidae Oliveira et al. 2009 

Choloepus didactylus preguiça-real Megalonychidae Oliveira et al. 2009 

VERMILINGUA 
 

 
 

Cyclopes didactylus 
 

Cyclopedidae Oliveira et al. 2009 

Myrmecophaga tridactyla tamanduá-mirim Myrmecophagidae Oliveira et al. 2009 

Tamandua tetradactyla tamanduá-bandeira Myrmecophagidae Oliveira et al. 2009 

PRIMATES 
 

 
 

Cebus apella macaco-prego Cebidae Cordeiro 2008 

Saguinus midas mão-de-ouro, mão-dourada Cebidae Cordeiro 2008 

Saimiri sciureus mico-de-cheiro Cebidae Cordeiro 2008 

Alouatta macconnelli guariba-vermelho Atelidae Cordeiro 2008 

Ateles paniscus 
macaco-aranha, coatá-de-
cara-vermelha 

Atelidae Cordeiro 2008 

Aotus trivirgatus macaco-da-noite Aotidae Oliveira et al. 2009 

Callicebus lugens guigó Pitheciidae Keller et al. 2008 

Chiropotes chiropotes cuxiú Pitheciidae Cordeiro 2008 

Pithecia pithecia parauacu-preto Pitheciidae Cordeiro 2008 

RODENTIA 
 

 
 

Guerlinguetus aestuans caxinguelê, coatipuru Sciuridae Oliveira et al. 2009 

Urosciurus igniventris 
 

Sciuridae Oliveira et al. 2009 

Holochilus sciureus rato-do-mato Cricetidae Oliveira et al. 2009 

Hylaeamys megacephalus 
 

Cricetidae Oliveira et al. 2009 
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ESPÉCIE NOME VERNÁCULO FAMÍLIA PRIMEIRO REGISTRO 

RODENTIA 
 

 
 

Neacomys guianae rato-de-espinho-pequeno Cricetidae Oliveira et al. 2009 

Nectomys rattus rato-d‘água Cricetidae Oliveira et al. 2009 

Oecomys sp1. rato-de-árvore Cricetidae Oliveira et al. 2009 

Oecomys sp2. rato-de-árvore Cricetidae Oliveira et al. 2009 

Oligoryzomys sp. rato-catita Cricetidae Oliveira et al. 2009 

Zygodontomys sp. 
 

Cricetidae Oliveira et al. 2009 

Dactylomys dactylinus rato-toró Echimyidae Oliveira et al. 2009 

Makalata didelphoides rato-toró Echimyidae Oliveira et al. 2009 

Mesomys hispidus rato-toró Echimyidae Oliveira et al. 2009 

Proechimys sp.1; grupo 

guyannensis 

rato-de-espinho Echimyidae Oliveira et al. 2009 

Proechimys sp.2; grupo 

goeldii 

rato-de-espinho Echimyidae Oliveira et al. 2009 

Coendou prehensilis ouriço-caixeiro, porco-
espinho, quandu 

Erethizontidae Oliveira et al. 2009 

Hydrochoerus hydrochaeris capivara Caviidae Oliveira et al. 2009 

Dasyprocta leporina cutia Dasyproctidae Oliveira et al. 2009 

Myoprocta acouchy cutiara Dasyproctidae Keller et al. 2008 

Cuniculus paca paca Cuniculidae Oliveira et al. 2009 

Lagomorpha 
 

 
 

Sylvilagus brasiliensis  tapiti Leporidae Oliveira et al. 2009 

CHIROPTERA 
 

 
 

Diclidurus isabellus morcego-fantasma Emballonuridae Oliveira et al. 2009 

Rhynchonycteris naso morceguinho-do-igapó Emballonuridae Oliveira et al. 2009 

Saccopteryx bilineata 
 

Emballonuridae Oliveira et al. 2009 

Saccopteryx leptura 
 

Emballonuridae Oliveira et al. 2009 

Artibeus (Dermanura) spp. 
 

Phyllostomidae Bobrowiec 2010 

Artibeus amplus 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Artibeus cinereus 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Artibeus concolor 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Artibeus gnomus 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Artibeus lituratus morcego-das-frutas Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Artibeus obscurus 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Artibeus planirostris 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Carollia brevicauda 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Carollia perspicillata 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Chrotopterus auritus 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Desmodus rotundus morcego-vampiro-comum Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Glossophaga soricina morcego-beija-flor Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Glyphonycteris daviesi 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Lophostoma brasiliense 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Lophostoma silvicolum 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 
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ESPÉCIE NOME VERNÁCULO FAMÍLIA PRIMEIRO REGISTRO 

Macrophyllum 

macrophyllum  

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Mesophylla macconnelli 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Micronycteris megalotis 
 

Phyllostomidae Bobrowiec 2010 

Micronycteris microtis 
 

Phyllostomidae Bobrowiec 2010 

Mimon crenulatum 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Phylloderma stenops 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Phyllostomus discolor 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Phyllostomus elongatus 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Phyllostomus hastatus 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Platyrrhinus brachycephalus 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Platyrrhinus helleri 
 

Phyllostomidae Bobrowiec 2010 

Rhinophylla pumilio 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Sturnira lilium 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Tonatia saurophila 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Trachops cirrhosus 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Uroderma bilobatum 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Uroderma magnirostrum 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Vampyressa bidens 
 

Phyllostomidae Oliveira et al. 2009 

Noctilio albiventris 
 

Noctilionidae Oliveira et al. 2009 

Thyroptera tricolor 
 

Thyropteridae Bobrowiec 2010 

Cynomops planirostris 
 

Molossidae Oliveira et al. 2009 

Molossus molossus 
 

Molossidae Oliveira et al. 2009 

Nyctinomops laticaudatus 
 

Molossidae Oliveira et al. 2009 

Lasiurus ega 
 

Vespertilionidae Oliveira et al. 2009 

Myotis nigricans 
 

Vespertilionidae Oliveira et al. 2009 

Myotis sp. 
 

Vespertilionidae Bobrowiec 2010 

CARNIVORA 
 

 
 

Herpailurus yagouaroundi jaguarundi Felidae Oliveira et al. 2009 

Leopardus pardalis jaguatirica Felidae Oliveira et al. 2009 

Leopardus wiedii gato-maracajá Felidae Oliveira et al. 2009 

Panthera onca onça-pintada, onça-preta Felidae Oliveira et al. 2009 

Puma concolor onça-parda, onça-vermelha, 
suçuarana 

Felidae Oliveira et al. 2009 

Cerdocyon thous cachorro-do-mato Canidae Oliveira et al. 2009 

Speothos venaticus cachorro-do-mato-vinagre Canidae Oliveira et al. 2009 

Eira barbara irara Mustelidae Oliveira et al. 2009 

Galictis vittata furão Mustelidae Oliveira et al. 2009 

Lontra longicaudis lontra Mustelidae Oliveira et al. 2009 

Pteronura brasiliensis ariranha Mustelidae Oliveira et al. 2009 

Bassaricyon cf. beddardi gogó-de-sola Procyonidae Oliveira et al. 2009 
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ESPÉCIE NOME VERNÁCULO FAMÍLIA PRIMEIRO REGISTRO 

Nasua nasua quati Procyonidae Oliveira et al. 2009 

Potos flavus jupará Procyonidae Oliveira et al. 2009 

Procyon cancrivorus mão-pelada; guaxinim Procyonidae Oliveira et al. 2009 

PERISSODACTYLA 
 

 
 

Tapirus terrestris anta Tapiridae Oliveira et al. 2009 

ARTIODACTYLA 
 

 
 

Pecari tajacu caititu, cateto Tayassuidae Oliveira et al. 2009 

Tayassu pecari queixada Tayassuidae Oliveira et al. 2009 

Mazama cf. americana veado-mateiro Cervidae Oliveira et al. 2009 

Mazama cf. nemorivaga veado-roxo Cervidae Oliveira et al. 2009 

Odocoileus cariacou veado-galheiro Cervidae Oliveira et al. 2009 

CETACEA 
 

 
 

Sotalia fluviatilis boto-cinza Delphinidae Oliveira et al. 2009 

Inia geoffrensis boto-cor-de-rosa Iniidae Oliveira et al. 2009 
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