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As matas periodicamente alagadas do Rio Negro, regionalmente denominadas de 
igapós sofrem ao longo do ano a influência dos ciclos de cheias e vazantes desse rio. 
As flutuações de nível da água dos grandes rios são consequências do somatório da 
precipitação das áreas de captação, em áreas alagáveis, como os igapós, um dos 
principais fatores de regulação da densidade e distribuição de plantas relacionam-se à 
flutuações de nível da água, que modifica química e estruturalmente o solo, submetendo 
plântulas e árvores adultas a períodos prolongados de alagação, promovendo hipóxia 
do sistema radicular, reduzindo o metabolismo das plantas. Para caracterização da 
estrutura da floresta foram escolhidos trechos de mata periodicamente alagada do 
Parque Nacional de Anavilhanas (situado na faixa 2o 00’ a 3o 02’ S de latitude e 60o 27’ 
a 61o 07’ W de longitude) há aproximadamente 100 km de Manaus, município de Novo 
Airão. A avaliação fitossociológica foi realizada através do método de parcelas. Foram 
delimitadas três parcelas de 50 x 100 m totalizando 1,5 ha subdivididas em subparcelas 
contíguas de 25 x 25 m. Na amostragem foram considerados os indivíduos arbóreos 
vivos que possuíam DAP ≥ 10 cm. A altura total das árvores foi estimada e boa parte 
do material foi coletado para posterior determinação. Os dados foram tabelados e 
analisadas no programa FITOPAC 2.1.2. Foram amostrados 1014 indivíduos, 
totalizando 74 espécies pertencentes a 22 famílias apresentando uma diversidade H’= 
3,22 e J = 0,75. A curva do coletor evidencia que a partir da 18 subparcela a riqueza de 
espécies já tendia a estabilização. As espécies mais importantes foram Tachigali 
hypoleuca Benth. (164 ind., IVI = 37,13) Humiriastrum cuspidatum (Benth.) Cuatrec. 
(140 ind. IVI = 32,49), Haploclathra paniculata (Mart.) Benth. (93 ind. IVI = 27,39), 
Aspidosperma pachypterum Müll.Arg. (73 ind., IVI = 16,96) e Aldina latifolia Spruce 
ex Benth. (27 ind. IVI = 13,68). Quanto as famílias, Fabaceae foi a mais rica e 
importante na estrutura (250 ind., 17 spp., IVI = 67,32), Humiriaceae (141 ind, 2 spp., 
IVI = 35,16), Sapotaceae (119 ind, 8 spp. IVI = 30,57), Calophyllaceae (93 ind, 1sp. 
IVI = 29.79) e Apocynaceae (77 ind, 2 spp. IVI = 20,64). Destaque para as famílias 
Humiriaceae e Calophyllaceae que apresentaram poucas espécies e número tão 
elevados de indivíduos, pouco comum quando comparado a outros levantamentos 
realizados em área de igapó. 
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