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Em florestas da Região Amazônica a conservação da biodiversidade representa um 
dos maiores desafios, principalmente devido às intensas perturbações antrópicas nos 
ecossistemas naturais. Tal riqueza natural constitui-se de patrimônio cientifico, 
cultural e econômico que precisa ser conhecido, preservado e explorado racional e 
criteriosamente. O objetivo desse trabalho foi realizar o levantamento e guia de 
identificação das espécies que compõe o banco de sementes de uma floresta natural de 
terra firme não manejada no Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Virola-
Jatobá, Anapu, Pará. As sementes foram obtidas de área de manejo florestal 
localizadas na área do PDS Virola-Jatobá, localizado no município de Anapu, 
sudoeste do Estado do Pará, situado à Rodovia BR 230 Transamazônica, nas 
coordenadas geográficas 03º04' 58'' S e 51º23'11'' W. Dentro de cada parcela 
permanente instalada de 50 x 50 m, subdivididas em 25 subparcelas de 10 x 10 m, 
foram sorteadas 5 parcelas para a coleta das amostras com auxílio de um gabarito de 
madeira de 0,5 x 0,5 m posicionados sobre a superfície do solo onde foram coletados 
a serapilheira e a camada de solo a até 5 cm de profundidade. Para cada parcela 
realizou-se 3 repetições, que posteriormente foram mescladas, retirada uma amostra 
composta e armazenadas em saco plásticos devidamente identificas e transportadas 
para Universidade Federal do Pará (UFPA) campus Altamira. As amostras, foram 
distribuídas em 12 bandejas de plástico, com 3 cm de profundidade de solo e 
acondicionadas em viveiro com sombreamento de 80% e irrigadas diariamente. Após 
cada fluxo de emergência, a identificação das plântulas foi realizada quando 
apresentaram tamanhos ou estrutura vegetal que permitiu o seu reconhecimento, que 
foram contadas, retiradas das bandejas e identificadas a cada 30 dias. As plântulas de 
todas as espécies identificadas e coletadas foram depositadas no herbário da UFPA e 
posteriormente, confirmou-se a sua identificação com auxílio de literatura 
especializada e através de comparação no herbário da Embrapa Amazônia Oriental. 
Os nomes científicos foram corrigidos por meio de literatura especializadas. Após a 
identificação e atualização dos nomes científicos, foram realizadas as ilustrações 
botânicas para cada espécie. Foram identificadas 27 espécies, pertencentes a 21 
famílias e 26 gêneros, sendo apenas uma espécie identificada a nível de família. As 
famílias com maior ocorrência de espécies foram Linderniaceae (3), Melastomataceae 
(3), Piperaceae (2) e Rutaceae (2). A partir dos resultados elaborou-se um guia de 
identificação de plântulas ocorrentes na área de mata nativa do PDS Virola Jatobá.  
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