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Nos últimos 20 anos, o numero estimado de espécies vegetais encontradas na Amazônia tem 
variado entre 17 e 60 mil. A medida que aumenta a informação, o numero diminui, e existe um 
consenso entre os botânicos de que o número de espécies por ser descobertas é relativamente baixo. 
Em 1990, foi iniciado um trabalho na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia para determinar 
a distribuição da diversidade vegetal na Amazônia. Hoje, existe uma base de dados com a 
distribuição de mais de 3.500 espécies, capaz de gerar mapas por gênero, família ou total. A partir 
de 1997, o estudo passou a ser coordenado pela Embrapa Amazonia Ocidental, em colaboração com 
INPA, FUA, Embrapa Amazonia Oriental, Museu Paraense "Emílio Goeldi" e UFMf, com uma 
pesquisa para determinar o tamanho da flora amazônica, estimar a probabilidade de coletar espécies 
novas em diferentes partes da região e continuar com a determinação dos padrões de distribuição 
dos principais taxa. 

Para uma estimativa preliminar do tamanho da diversidade, foram registradas todas as 
espécies coletadas na Amazônia brasileira existentes no herbário do INP A. Esta informação, junto 
com o levantamento dos outros herbários regionais, permitirá uma estimativa mais precisa da 
diversidade. No herbário do INPA (excluindo tipos) foram encontradas 1.635 espécies de 
Monocotiledôneas em 30 famílias. As famílias mais representativas são Poaceae (22% ), 
Orchidaceae (20%), Cyperaceae (12%), Araceae (9%), Arecaceae (9%), Maranthaceae (5%) e 
Bromeliaceae (4%). Para Dicotiledôneas, foram registradas 7.313 espécies em 149 famílias, sendo 
as principais Rubiaceae (6,8 %), Fabaceae (5,7%), Melastomataceae (4,7%), Caesalpinaceae 
(4,1%), Euphorbiaceae ( 3,6%), Mimosaceae (3,5%), Apocynaceae (3,2%), Sapotaceae (3 %), 
Annonaceae (2,8%) e Bignoniaceae (2,6%). 

À base de dados estão sendo acrescentadas as espécies da Flora das Guianas, e a comparação 
entre a flora da Amazônia centro-ocidental (INP A) e as Guianas indica tratar-se de duas floras bem 
caracterizadas que possuem elementos comuns. 

A maior diversidade vegetal se encontra em uma faixa que se estende desde Colômbia e 
Venezuela no Alto Rio Negro até Manaus. A região de Manaus provavelmente é o centro de 
origem de diversas famílias tais como Sapotaceae, Meliaceae, Lecythidaceae, Connaraceae e 
Caryocaraceae. 
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Introdução 

A Amazônia possui imensas riquezas minerais, hidrelétricas, etc., más é conhecida 
primariamente como o último grande reservatório de biodiversidade e recursos genéticos da 
humanidade, e compete aos países que compartem esta riqueza conserva-lha e torna-lha disponível. 
Tanto a conservação quanto a potencialização desta riqueza genética dependem da manutenção do 
ecossistema, incluindo os sistemas de produção tradicionais. 

A região é considerada o maior repositório de diversidade do planeta, más desconhecemos 
esta diversidade, e como está distribuída. Sob um ponto de vista estratégico, não somente para os 
países que compartem esta diversidade, más para a humanidade como um todo, é necessário 
identificar as áreas o regiões onde esta se localiza. 

Enquanto a biodiversidade permaneça desconhecida, será uma simples ilusão, conducente a 
todo tipo de especulação. Adicionalmente, seu valor estratégico para o país e a região somente se 
tornará realidade a medida que seja conhecida e potencializada na forma de recursos genéticos. 
Igualmente, sabe-se hoje que um dos requerimentos básicos para elaborar e implementar programas 
viáveis de conservação é o conhecimento dos recursos a serem conservados e a conscientização e 
participação da população da necessidade de conservar seu patrimônio natural 

A Convenção da Biodiversidade reiterou a necessidade de inventariar e catalogar os 
elementos da mesma, e de desenhar estratégias e mecanismos para o uso sustentável dos recursos 
genéticos a través de ações nacionais ou regionais, más sempre respeitando a soberania dos países 
sobre estes recursos. É impossível separar biodiversidade de recursos genéticos, já que 
representam simples estratos de um continuo. Consequentemente, os programas de recursos 
genéticos têm que estar integrados com a conservação da biodiversidade e dos sistemas de 
produção, especialmente em situações onde a conservação in situ desempenha um papel 
fundamental, como na Amazônia. 

Antecedentes 

Em 1989, Bruce Nelson e colaboradores realizaram um levantamento da situação da coleta 
vegetal na Amazônia brasileira, chegando à conclusão de que as únicas áreas coletadas com alguma 
intensidade concentram-se nas proximidades dos centros urbanos, especificamente, Belém e 
Manaus. Embora este tipo de levantamento ainda não exista para os outros países da região, 
situação similar pode ser inferida. Em 1992, Hay e Lleras ampliaram o trabalho de Nelson et ai., 
para incluir todo tipo de estudos e levantamentos realizados na Amazônia brasileira, concluindo que 
esta é uma "ilustre desconhecida". 

Adicionalmente, entre 1986 e 1992, Lleras e colaboradores realizaram um levantamento 
sistemático da distribuição conhecida de todas as espécies dos gêneros para os quais existiam 
monografias taxonômicas recentes. O trabalho foi iniciado para toda a região neotropical, mais a 
partir de 1990, a raiz do interesse da FAO nestes dados para o zoneamiento ecológico-econômico 
da Amazônia brasileira, enfatizou-se a região amazônica. O trabalho permitiu uma visão global da 
distribuição da biodiversidade na região, apontando, porém, à falta de informação (coletas) em 
herbários como fator limitante. Os resultados, que podem ser observados na Figura 1, sugerem que 
devido às diferenças de origem e idade, a Amazônia ocidental ( senso Brasil) é muito mais rica em 
biodiversidade que a porção oriental de mesma, enquanto que esta segunda pode ser mais rica em 
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variabilidade genética de algumas espécies tais como castanha do Pará, mogno e cupuaçu (Lleras 
et al., 1992; Lleras, 1997). 

1, 2, 3 - "Hotspots" de McNeely et ai., 1990. 
4- Centro de diversidade amazônico de Lleras et al., 1992 
5- Centro de domesticação amazônico de Clement, 1989. 

Figura 1. Centros de especiação em América do Sul e centro de domesticação amazônico. 

Estado da Arte 

O trabalho iniciado por Lleras et al. em 1990 na Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia, para determinar a distribuição da diversidade vegetal na Amazônia, levou à 
elaboração de um programa, "Biodiv", capaz de produzir mapas por gênero, família, endemismos e 
totais, com o qual foi gerada uma base de dados com a distribuição de mais de 3.500 espécies para 
toda a América neotropical. A partir de 1997, dada a necessidade de se ter urna estimativa realista 
do tamanho da flora amazônica, a coordenação passou para a Embrapa Amazonia Ocidental, onde, 
em colaboração com INP A, FUA, Embrapa Amazonia Oriental, Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia, Museu Paraense ''Emílio Goeldi" e UFMT, está sendo realizada uma pesquisa para 
determinar o tamanho da flora amazônica, estimar a probabilidade de coletar espécies novas em 
diferentes partes da região e continuar com a determinação dos padrões de distribuição dos 
principais taxa. Também está sendo realizado o levantamento das espécies úteis da região, como 
suporte para programas de domesticação, melhoramento e biotecnologia. 

As aproximações anteriores quanto ao tamanho da flora amazônica são muito divergentes. 
Salati (1983) estima em 60.000 espécies o numero de espécies vegetais da Amazônia, e durante 
quase uma década, vários autores citaram valores de aproximadamente 30.000 espécies (ver 
McNeely et al, 1990), reduzidas a 17.000 por Gentry (1997). 

Para uma visão preliminar do tamanho da diversidade, foram registradas todas as espécies 
coletadas na Amazônia brasileira existentes no herbário do INP A. Esta informação, junto com o 
levantamento, já iniciado, dos herbários das outras instituições acima citadas, permitirá uma 
estimativa mais precisa da diversidade. À base de dados estão sendo acrescentadas as espécies da 
Flora das Guianas (Boggan et al., 1997), e posteriormente serão adicionadas também as espécies 
dos outros países amazônicos. 

No herbário do INPA (excluindo tipos) foram encontradas 1.635 espécies de 
Monocotiledôneas em 30 famílias (Tabela 1 ). As famílias mais representativas são Poaceae (22% ), 
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Orchidaceae (20%), Cyperaceae (12%), Araceae (9%), Arecaceae (9%), Maranthaceae (5%) e 
Bromeliaceae (4%). 

Tabela 1. Espécies de Monocotiledôneas no herbário do INP A. 

Familia Numero de Família Numero de 
EsDécies Espécies 

Poaceae 350 Pontederiaceae 12 
Orchidaceae 319 Liliaceae 11 
Cvperaceae 200 Cyclanthaceae 08 
Araceae 149 Iridaceae 07 
Arecaceae 143 Triuridaceae 08 
Maranthaceae 85 Mayacaceae 04 
Bromeliaceae 74 Taccaceae 03 
Eriocaulaceae 51 Velloziaceae 03 
Xvridaceae 41 Cannaceae 02 
Heliconiaceae 32 Commelinaceae 02 
Rapateaceae 24 Lemnaceae 02 -- Zínziberaceae 22 Haemodoraceae 02 
Costaceae 19 Butomaceae 01 
Smilacaceae 18 Strelitziaceae 01 
Burmanniaceae 15 Thumíaceae 01 
Alismataceae 13 Tvphaceae 01 
Dioscoraceae 12 Total 1.635 

Foram registradas 7.313 espécies de Dicotiledôneas em 150 famílias. As principais famílias 
podem ser observadas na Tabela 2. Como era de se esperar, as leguminosas são o grupo mais 
importante como um todo, seguidas pelas Rubiaceae, que, como família individual, é a mais 
numerosa. Um fato interessante é o alto numero de espécies de Asteraceae, já que esta família não 
é dos habitats florestais considerados "típicos" da Amazônia. 

Tabela 2. Principais famílias de Dicotiledôneas representadas no herbário do INP A. 

./ RUBACEAE - 6,91 % (505 espécies) 

./ FABACEAE - 5, 76% (421 espécies) 

./ MB.ASTOMATACEAE- 4,92% (360 espécies~ 

./ CAESALRNACEAE - 4,28% (313 espécies) L.EGUMINOSEAE 
13,68% (1.000 espécies) 

./ BJPHORBACEAE- 3,71% (271 espécies) 

./ MIMOSACEAE - 3,64% (266 espécies) 

./ APOCYNACEAE - 3,28% (240 espécies) 

./ SAPOTACEAE - 3, 10% (227 espécies) 

./ ANNONACEAE - 2,91 % (213 espécies) 

./ BGNONIACEAE - 2, 70% (197 espécies) 

./ MAL..PHIGHIACEAE - 2,59% (190 espécies) 

./ ASTERACEAE - 2,59% (189 espécies) 

/ 
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A comparação entre as Dicotiledôneas da Amazônia centro-ocidental (INP A) e das Guianas, 
pode ser observada na Figura 2. Os resultados indicam que ainda que existam muitas espécies em 
comum, trata-se de duas floras, bem caracterizadas, que possuem elementos comuns e elementos 
divergentes. 

Comparação entre as Dicotiledôneas da Amazônia 
Centro-ocidental e Guiana-oriental 

2.000 

O --·-· --·-· --·····-L Somente Comuns 
Guianas INPA/Guianas 
2.885 2.689 

12.000 

10.000 

8.000 

6.000 

4.000 

10.212 

Figura 2. Comparação entre as Dicotiledôneas da Amazônia centro-ocidental (INP A) e 
guiano-oriental (Guianas) (apud Lleras & Noronha, em preparação). 

A maior diversidade vegetal se encontra em uma faixa que se estende desde Colômbia e 
Venezuela, no Alto Rio Negro, até Manaus, conforme pode ser observado na Figura 3. 

Total 

Número de espécies 
D 1-46 
D 47-92 
D 93-138 
D 139-184 
D 1ss-230 
- 231-276 
• 2n-322 
- 323-368 
- 369-414 
- > 414 

Figura 3. Distribuição da diversidade vegetal na Amazônia (apud Lleras et ai., 
1992). 
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A região de Manaus provavelmente é o centro de origem de diversas famílias tais como 
Sapotaceae, Chrysobalanaceae, Connaraceae, Lecythidaceae, Meliaceae e Caryocaraceae (Figura 
4). 

Sapotaceae 1 Chrysobalanaceae 

Número de espécies 

9 -16 
D 1-10 
D 11-20 

17 - 24 c:J 21-30 - 25 - 32 - 31-40 - 33 -40 - 41-50 - 41 -48 - 51-60 - 49 -56 - 61-70 
o - 57 -64 - 71-80 - 65 -72 - 81-90 - >72 - >90 

A B 

Meliaceae 1 ~ Lecythidaceae 

Número de espécies 
D 1 - 5 
D 6-10 
D 11 - 15 
- 16 - 20 
- 21 - 25 
- 26-30 
- 31 - 35 
- 36 - 40 

e D 

Figura 4. Algumas famílias importantes de origem Amazônica. A, Sapotaceae; B, 
Chrysobalanaceae; C, Meliaceae; D, Lecythidaceae (apud Lleras et al., 1992) 
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Outro ponto sendo pesquisado é o grau de conhecimento que se tem da flora Amazônica. A 
meados da década de 1970, a taxa de esforço de coleta/espécie nova era estimada por diversos 
botânicos como sendo de cerca de 5% para a Amazônia em geral e de 15% para os tepúis 
relativamente desconhecidos do Escudo das Guianas. Em levantamento recém terminado, 
comparando o número de espécies novas com o aumento global do herbário do INP A durante os 
últimos 45 anos (Lleras & Monteiro, em preparação), a relação espécie nova/número de coletas 
nunca ultrapassou 5/1.000 (1950- 1980), passando a 1/1.000 na década de 1980. Com excepção da 
coleta pontual intensiva na Reserva Ducke entre 1.992 e 1.998, em que foi encontrada uma taxa de 
5/1.000, durante os últimos dez anos, foi de 1 para 50 mil!. Assim, embora falte muito por 
conhecer da flora, talvez já seja possível determinar o tamanho, e quais as espécies que a 
constituem Também foi determinada a riqueza relativa do herbário (número de espécies/número de 
acessos) é e da ordem de 0,05 ou seja uma media de 20 exsicatas /espécie. 

Isto pode ser certo também para a parte más acessível do restante do Escudo das Guianas, já 
que parece que a taxa de esforço na Amazônia colombiana é semelhante àquela reportada aqui 
(Dairón Cardenas, curador do COA, comunicação pessoal). Assim, ainda falte muito por conhecer 
da flora, especialmente em relação a sua distribuição e ecologia, talvez já seja possível determinar 
seu tamanho e suas espécies, com um erro relativamente pequeno. 

Do lado prático, os estudos florísticos em andamento estão sendo acompanhados por um 
levantamento, tanto nos herbários como na literatura, das espécies úteis citadas para a região 
amazônica como um todo, e para a Amazônia brasileira em particular. 

Conclusões 

Talvez a conclusão mais importante do presente trabalho é que não devemos encontrar 
muitas espécies novas no futuro, o que acaba com o mito da "desconhecida" megadiversidade 
vegetal amazônica. Por outro lado, parece claro que, no futuro, as coletas devem cobrir áreas 
menores de maneira mais intensiva. Os levantamentos atualmente sendo realizados em outros 
ecossistemas tanto no Brasil como em outros países de vocação amazônica, sugerem que muitos 
possuem floras com tamanhos similares aos da Amazônia. Assim, as estimativas para o Nordeste 
são de cerca de 7 mil espécies, e números semelhantes estão sendo encontrados para o Cerrado, a 
Mata Atlântica, os Andes e as Guianas. 

Ao analisar os dados do herbário do INP A, é evidente que muitas espécies são de habitats 
que não são tipicamente "amazônicos", refletindo numerosas coletas realizadas no Cerrado, nos 
Campos de Roraima (vegetação oriunda da bacia do Rio Orinoco, nos Llanos da Venezuela e 
Colômbia), e no Escudo das Guianas, como pode ser constatado nas Tabelas 1 e 2. A maioria das 
Monocotiledôneas são de áreas abertas e típicas de vegetação de savana ou arbustiva. Dentre as 
Dicotiledôneas, as Asteraceae, uma das doze famílias mais numerosas, também são de habitats com 
vegetação aberta. 

Tradicionahnente, tem-se tomado a distribuição do gênero Hevea (seringueiras) como um 
"marcador conveniente" da Amazônia fitogeográfica (Figura 5). Porém, tudo indica que este 
gênero foi originado no Escudo das Guianas, no interfluvio Amazonas - Orinoco, embora a espécie 
de maior importância econômica (H brasiliensis) seja amazônica. 

A Amazônia é relativamente recente, e foi formada por depósitos sedimentários entre duas 
placas muitos antigas, o Escudo da Guianas e o Escudo Brasileiro e a cordilheira dos Andes, todos 
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com floras muito importantes que antecedem a Amazônia. Assim, devemos substituir o conceito de 
uma flora única e sui generis, pelo de uma flora composta, em grande parte, por elementos 
florísticos originados nestas formações mais antigas. Somente quando possuamos as bases de dados 
dos outros ecossistemas será possível determinar os elementos caracteristicamente amazônicos. Ao 
mesmo tempo, a comparação entre estas permitirá determinar os elementos que caracterizam cada 
ecossistema, bem como estimar o tamanho das floras dos mesmos, do Brasil, dos outros países de 
América do Sul e do continente como um todo. 

Hevea 
(Euphorbiaceae) 

Número de especies 
D 1 - 2 
- 3-4 
- 5-6 

o 

Figura 5. Distribuição do gênero Hevea, considerada como representativa da 
extensão da Amazônia fitogeográfica (apud Lleras et al., 1992). 

Sem duvida, existe uma flora amazônica, mas é bem menor do que se acredita. Importantes 
famílias e gêneros foram originados na região, mas em quantidade muito menor do que se pensou 
até o presente. Como anotado nos resultados, a Amazônia central parece ser o centro de origem de 
diversas famílias, mas as Guianas, os Andes, o Cerrado e a própria Mata Atlântica, têm participação 
importante na flora amazônica, assim como a Amazônia também participa na composição das floras 
destes ecossistemas. 
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