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Na Amazônia observa-se a necessidade da criação de indicadores ecológicos úteis aos 
tomadores de decisões e em especial ao mercado de serviços ecossistêmicos que emerge nos 
últimos anos. A diversidade ecológica pode ser um bom indicador, mas os padrões de 
diversidade precisam ainda ser definidos. Diante dessa problemática, esse trabalho tem por 
objetivo estabelecer os padrões estruturais da vegetação arbórea encontrada em três diferentes 
tipos de vegetação: florestas de várzeas, florestas de terra firme e cerrados brasileiros. A 
comparação está sendo realizada por meio de um banco de dados, secundários, formado a 
partir de publicações em periódicos científicos.  Nossos objetivos específicos referem-se aos 
padrões de abundância de indivíduos, de espécies, de área basal e os dois índices de 
diversidade mais usados na literatura brasileira, índice de Shannon-Weaver e equibilidade. 
Tipos de vegetação e tamanho das amostras foram considerados para separar padrões ligados 
a essas variáveis. As matas de várzeas apresentaram a maior densidade de indivíduos 
(5.524,20 ind/ha), mas também o maior coeficiente de variação (100,72%). As florestas de 
terra firme apresentaram maiores valores de riqueza de espécies (131,1 e CV= 71,34%), 
diversidade de Shannon (3 nats/ind-¹ e CV= 71,5%) e equibilidade (0,69 e CV= 47,74%) 
 quando comparado com as matas de várzea e cerrado; em relação à área basal, a mata de 
várzea apresentou maiores valores médios (77,47 m²/há), mas com alto coeficiente de 
variação (CV= 91,78%), devido à característica peculiar das espécies que ocorrem nesse tipo 
de vegetação. O tamanho da área possui relação linear positiva com a densidade de indivíduos 
da várzea (r2 = 0,3414, p = 0,0002, y = -3382x + 9574) e riqueza de espécies do cerrado (r2 =  
0,7635, p< 0,0009, y = -113,49x + 149,71), o que acaba influenciando também na área basal e 
no Índice de Shannon. (CNPq/IRD/UFRA) 
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