
 

 
FLORA LENHOSA DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DO TUPÉ– MANAUS, AM 

 

Scudeller, V.V.; Corrêa, M.M.; Brito, W.R.O.; Alves, J.M.; Souza, J.P.M.; Matta, 
L.B.V.; Demarchi, L.O.; Corrêa, A.L.; Oliveira, G.L. Universidade Federal do 

Amazonas - Manaus - AM 
 
 
A bacia amazônica representa mais da metade de toda a floresta tropical restante no 
mundo, com maioria da área no território nacional. Estima-se que na Amazônia 
ocorram 20.000 espécies de angiospermas, com estimativas recentes de 16.000 espécies 
de árvores neste ecossistema. Apesar disso, são escassos os trabalhos taxonômicos 
realizados nesse bioma e boa parte da região é pouco conhecida floristicamente. 
Somando a isso, o número de especialistas em atividade com a flora amazônica é muito 
baixo e muitos deles não estão alocados na região Norte, sendo preocupante a falta de 
pessoas capacitadas nas regiões de maior diversidade. A Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável do Tupé possui ca, 12.000ha e encontra-se a 25km da sede de Manaus –
AM. A RDS Tupé apresenta as três regiões fitoecológicas comuns na Amazônia, com 
predomínio de área de terra firme, seguida de florestas de igapó e manchas de 
campinarana florestada. Com o objetivo de reduzir essas lacunas de conhecimento, foi 
realizado o levantamento da flora vascular a partir de coletas periódicas por cerca de 
dez anos na RDS Tupé e realizado diversos estudos taxonômicos com a colaboração de 
especialistas. Ao todo são registradas 865 morfoespécies lenhosas, sendo 768 
devidamente determinadas, pertencentes a 73 famílias. Maioria das espécies (586 ou 
67.75%) tem representantes na terra firme e dessas 399 (68%) são exclusivas deste 
ambiente. No igapó são registradas 316 espécies e 54.75% delas são exclusivas, 
enquanto que na campinarana, das 178 espécies, 93 (52.25%) são exclusivas. Somente 
17 espécies ocorrem nos três ambientes fitoecológicos da Reserva, 114 espécies em 
áreas de igapó e terra firme, 56 são comuns entre campinarana e terra firme e somente 
12 espécies ocorrem em áreas de campinarana e igapó, contradizendo estudos que 
relatam similaridade maior entre campinarana e igapó do que com a terra firme. Das 73 
famílias, 41 tem representantes na campinarana, 46 no igapó e 53 na terra firme. Em 
todas as formações, Fabaceae é a família mais rica em termos de espécies, com quase 
o dobro de espécies da segunda família. Este estudo amplia o conhecimento sobre a 
biodiversidade do norte do país e destaca a necessidade de trabalhos a partir de coletas 
periódicas e com a colaboração de vários especialistas. Porém acreditamos que o 
número de espécies ainda seja subestimado, onde mais esforço de coleta em áreas de 
difícil acesso dentro da reserva pode trazer à tona uma riqueza maior. 
 


