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A UFAM está inserida em um dos maiores fragmentos de mata urbana do país. Este fato,
por si  só,  já a coloca em situação privilegiada enquanto instituição de ensino e  pesquisa.
Além da importância ecológica que naturalmente está associada a esta área, ela também se
constitui em um dos poucos refúgios para o sauim-de-manaus (Saguinus bicolor), espécie
em risco de extinção com ocorrência restrita a Manaus e seus arredores. Ademais, a flora
autóctone  conta  com  espécies  que  impressionam  por  sua  beleza  ornamental,
constituindo-se  uma  fonte  de  recursos  alternativos  para  o  paisagismo  da  cidade  que,  em
geral, é feito com espécies exóticas. Para tanto, está sendo realizado um levantamento das
espécies com potencial ornamental na mata secundária da UFAM, que já resultou em uma
pré-seleção de espécies pertencentes às famílias Leguminosae, Malpighiaceae, Rubiaceae,
Bignoniaceae,  Myrtaceae,  Vitaceae,  Lauraceae,  Passifloraceae,  Convolvulaceae,
Polygalaceae  e  Melastomataceae.  É  interessante  salientar  que  as  espécies  apresentam
hábitos  arbustivo,  herbáceo  e  de  liana,  de  forma  que  podem  atender  às  diversas
possibilidades  paisagísticas.  Os  estudos  iniciais  incluem  caracterização  fenológica  e
organização de coleção herborizada, com fins didático-pedagógico e técnico-científico.  A
ideia é conhecer os aspectos relativos à reprodução, via sexuada e vegetativa, de algumas
espécies,  no  sentido  de  indicá-las  como  alternativas  para  composição  de  um  paisagismo
regional e sustentável para a cidade. Por outro lado, o caráter multidisciplinar da proposta
exige  o  engajamento  de  diferentes  áreas  do  conhecimento,  oportunizando  um  maior
aproveitamento  do  potencial  educativo  desse  espaço  na  formação  acadêmica.  No
momento,  estão  sendo  realizados  ensaios  de  propagação  reprodutiva  e  vegetativa  com
Passiflora coccinea, Paullinia stipularis e Ficus sp.
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