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PESQUISA 
EM 
ANDAMENTO 

PRELIMINARES SOBRE A VEGET½ÇÃO E ESPÉCIES VEGETAIS 

DE VCDT ECONÔMICO NA ÁREA DO NOVO PARAÍSO-RR - PÔLO RORAIMA 

Irenice Alves Rodrigues 1  
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Nos últimos anos o Territ6rio Federal de Roraima vem 	so 

frendo uma pressão de colonização muito acentuada e, conseqüentemen 

te, uma ocupação desordenada de suas terras. 

Com o intuito de orientar essa ocupação, foi escolhida uma. 

€irea de aproximadamente 2.000 km 2 , situada ao longo da 	Perimet-ral 

Norte, entre os rios Anauã e Jatapu, abrangendo parte dos 	munici 

pios de São Luiz e São João de Balisa, onde estudos de vegetação, 50 

lo e clima estão sendo realizados pela EMBRAPA-CPATU.. 

Estes estudos fornecerão subsídios para o zoneamento agrr 

cola, permitindo a exploração das melhores reas para agricultura, 

al&n de selecionar 5reas que possam ser usadas para pastagem, reflo 

restamento e /ou serem preservadas. 

O presente trabalho visa dar maiores detalhes sobre a co 

bertura vegetal, esp&ies vegetais..de valor econ&nico e najamento da vegeta 

ção, como parte final. Os estudos foram iniciados com base em infor 

maç6es do Projeto RADAM ( vol. 8 e 9), imagens de ndar, fotografias 

aéreas e literatura disponível sobre a ãrea. 

Posteriormente foram interpretadas as imagens da irea dos 

canais 5 e 7 do MSS/LANDSAT considerando-se a cobertura vegetal na 

escala de 1:500.000 e complementando-se o trabalho de campo com 1€ 
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vantamentos botanicos para os quais foram selecionadas dez areas 

ra amostragens. Nas areas planas, foram demarcadas transectos 

1.000 m x 10 m e nas areas montanhosas 500 m x 10 m. Cada transe 

foi dividido em parcelas de 25 rn x 10 m 

O inventSrio da area foi realizado em tr&s etapas 	send 

identificadas aproximadamente 8.000 espcies vegetais, coletados 

identificados cerca de 3.000 amostras e obtidos dados quantitativo 

de plantas com limite minimo de 30 cm de CAP, referente 	altur 

das arvores, CAP, niinero de individuos e observaç6es do estrato he 

baceo. 

Serão fornecidos dados de percentagens de cobertura folia 

írea basal com desvio padrão, mdia e coeficiente de variação de c 

da area amostrada. Com  o resultado final dos calculos de area basa 

seri possível classificar adequadamente os diferentes tipos de veg 

taço. 

Em geral nas areas estudadas, domina o tipo de 	florest 

aberta sem cip6, uedianamte pesada quanto a biomassa, sendo que 	na 

areas elevadas ha uma certa predominância de lianas. 

Nas arcas de floresta, em terreno plaiio, ocorrem esp&cie 

de grande porte cõm valor econ6mico, alm de uma certa percentage 

de palmeiras. 

Nas areas de baixada, a vegetação apresenta 	característ 

cas de vegetação de varzeas com presença de buriti e percentagem 

centuada de palmeiras como pataua, açaí, bacaba, sendo comum o de 

d& amaz5nico (caiau). 

A palmeira inaji ocorre em quase todas as arcas, 	havend 

grande concentração nas capoeiras. Na uma alta concentração de cc 

tanheiras, cujo extrativismo se constitui numa fonte de renda par 

os colonos. Nas 5reas de serra, comum a presença de balata cuja 

arvores não parecem ter sido sangradas recentemente. 

Dentre as famtlias botânicas com respectivas e5pcies 	d 

valor econEmico, as mais representativas, na arca estudada, foram: 
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thidaceae 

Bexflottetta exceZ4a H.B.K. - castanha-do-brasil 

LecytkLs Luitída (Miers) Move - jarana 

LecythLó pakaen4Ló (Fiuber) - sapucaia 

E4chweLZexct £on9Lpe4 (Poit.) Miers - matamatã preto 

E4ehwcitvta odo'ta (Poepp.) Miers - matamatã branco 

EhchweLiLenít aba Knuth - matãmat jibSia 

ae 

VJ..p-tvtyx odon.a.ta Aubl. - cumaru 

St'typhnodend'ion paiiLcwtatxm Poepp et Endi. - taxirana 

Hyme.naea pa&vLÇotLa (Huber) - jutaí mirim 

DLnLzLa excet4ct Ducke - angelim pedra 

8owdLehLa nLtLda - Spruce ex Benth - sucupira amarela 

Ge246o4pexnum 5Vt-Lcearn Bth et Hook - quinarana 

4pZdo4pcitrna caitapanauba Pichon. - carapanailba 

Cowna mackocaxpa Barb. Rodr. - sorva preta 

tttmatantkuh 4ueaaba (Spruce) Woodson - sucuba 

Palmae 

Ewten.pe pkeccutokLa Mart. - açaí do amazonas 

Je44en.La ba-taua Mart. - pataua 

Ca.'tozc oLeL,Svta (M.B.X.) Bail - denda caiau r (EZaC.L6 me 

JLavtococca Gaert.) 

MaxLntLtLana 'ie.gLa Mart. - inaj 

Sapotaceae 

ManÁ.-ttzaka kabeLL Standley - maçaranduba 

ManLa4a bLdc.n.tata (A.DC) A. Chase - balata 

Eccttnw6a gwLctngn4i4 Eyma - abiu guajar 

Mora c eae 

Bko4Lmum £actc4cen (S. Moore) C.C. Berg. - janit 

Taub. - amapá amargoso 
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Sterculiaceae 

Thgobttornci. 4UbLptcanan1 Mart. - cupui 

Theob'rorna obova.tarn Kltz. ex Bern. - cupurana 

Me lia cea e 

Caczpa gai.anen4L4 Aubl. - andiroba 

Si marub a c e a e 

S&na'wba ama.ka Aubl. - marup 

My ris ti cace a e 

VL4ola 4wttnamen4L4 (Rob.) Warb. - ucuuba 

Tiragem: 500 exemplares. 
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