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As  florestas  de  várzea  da  Amazônia  apresentam  uma  alta  proporção  de  espécies
comerciais utilizadas na indústria madeireira. Por serem os mais produtivos dentre as áreas
inundáveis  da  região,  os  ecossistemas  de  várzea  e  suas  florestas  vêm  sendo
constantemente  ameaçados  pelo  desmatamento  para  a  implantação  de  atividades
agropecuárias, e para a exploração insustentável de espécies de valor econômico utilizadas
no  setor  madeireiro  local,  regional  e  internacional.  Nesses  ambientes  o  crescimento,  a
distribuição  e  a  reprodução  das  espécies  da  várzea  são  diretamente  influenciados  pela
altura e pela duração da inundação anual. O objetivo deste estudo foi avaliar a distribuição
espacial,  o estoque de madeira  e  a  estrutura  populacional  de quatro espécies  madeireiras
em  florestas  de  várzea  alta  da  Amazônia  Central,  em  relação  às  variáveis  ambientais
inundação e radiação fotossinteticamente ativa. Indivíduos ≥ 10 cm de diâmetro e ≥1,0 m
de  altura  das  espécies  Hura  crepitans,  Guarea  guidonia,  Sterculia  apetala  e  Ocotea
cymbarum foram amostrados em uma área total de 7,5 hectares. As espécies H. crepitans e
 O. cymbarum  apresentaram variação na densidade de indivíduos e nas diferentes classes
diamétricas.  As  populações  de  indivíduos  jovens  (≤  10  cm  de  diâmetro)  das  quatro
espécies  concentraram-se  nos  níveis  topográficos  mais  elevados.  G.  guidonia  e  O.
cymbarum  apresentaram  distribuição  aleatória,  madeira  de  alta  densidade  e  pronunciada
tolerância  à  sombra,  enquanto  H.  crepitans  e  S.  apetala  apresentaram  distribuição
agregada, madeira de baixa densidade e alta abundância de indivíduos em áreas com maior
incidência  de  luz.  Todas  as  espécies  apresentaram  indivíduos  com  diâmetro  de  corte
recomendado pelo IBAMA para a exploração. No entanto, a densidade desses indivíduos
foi  extremamente  baixa,  indicando  que  as  regulamentações  para  o  manejo  e  exploração
não são adequados ao uso sustentável dessas espécies.
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