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O Brasil possui a maior cobertura de florestas tropicais do mundo e uma imensa 
diversidade biológica composta por vários biomas, dentre eles a Amazônia, conhecida 
por suas florestas de terra firme e florestas periodicamente alagadas. As matas 
regionalmente denominadas de igapós sofrem ao longo do ano a influência dos ciclos 
de águas altas e águas baixas do rio Negro. As florestas inundáveis possuem uma 
constituição florística própria, que reflete a influência das variáveis ambientais sobre 
os padrões de distribuição da vegetação. Dentre essas variáveis, as inundações são as 
que possuem a maior influência sobre a riqueza, diversidade e distribuição de espécies 
de árvores nessas áreas. Dessa forma, foi realizado um levantamento florístico na área 
de igapó do Parque Nacional de Anavilhanas, Novo Airão, Amazonas (2o 00’ a 3o 02’ 
S; 60o 27’ a 61o 07’ W), com o objetivo de avaliar a composição do componente 
arbóreo ao longo do gradiente de inundação do rio Negro. A principal característica 
do PARNA Anavilhanas são as permanentes ilhas fluviais que formam o segundo 
maior arquipélago fluvial do mundo, o arquipélago de Anavilhanas, com 
aproximadamente 400 ilhas, 60 lagos e dezenas de canais. Foram demarcadas 3 
parcelas de 0,5 ha, sendo duas em áreas com marcas de inundação nos troncos das 
árvores de 3,5m nas margens do rio Bariuaú e uma nas margens do rio Apuaú, com 
cota de 5m. Todas as plantas com DAP >= 10 cm foram marcadas e coletadas para 
identificação. Além disso, fez-se coletas aleatórias de plantas férteis às margens do 
igarapé Bariuaú, que complementaram o levantamento nas parcelas e auxiliaram na 
identificação dos espécimes estéreis amostrados. Das coletas foram feitas exsicatas e 
depositadas no acervo do Laboratório de Taxonomia – UFAM e no Herbário da 
Universidade Federal do Amazonas - HUAM. Ao todo foram reconhecidas 124 
espécies, pertencentes a 44 famílias. Fabaceae (23 espécies), Chrysobalanaceae (12 
spp.), Malpighiaceae e Sapotaceae (8 spp. cada) e Rubiaceae (7 spp.) foram as 
famílias com maior riqueza. Ao comparar com a lista do Plano de Manejo do PARNA 
Anavilhanas, 74 (59.7%) nomes foram incrementados à lista de espécies catalogadas 
para o parque, e 77 (62,1%) em relação às bases online Flora do Brasil e Species link. 
Destaca-se a necessidade de mais levantamentos florísticos na região, tão importante 
para a manutenção e conservação de espécies e pouco estudadas cientificamente. 
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