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O Macaqueiro

EXTRAORDINÁRIA 
VÁRZEA 

Com apoio do Fundo Amazônia, 
pesquisas em ecologia florestal são 
fortalecidas na várzea Amazônica 

pelo Instituto Mamirauá 
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Esta edição de “O Macaqueiro” é um passeio pelo 
“extraordinário” mundo da várzea amazônica. Foi 

assim que o naturalista britânico Alfred Russel Wallace 
descreveu esse ambiente no livro “Uma narrativa das 
viagens ao Amazonas e Rio Negro”. E para falar das 
pesquisas desenvolvidas nesse ambiente, convidamos 
os pesquisadores do Grupo de Pesquisas em Ecologia 
Florestal do Instituto Mamirauá. A equipe realizou 
uma expedição de campo em fevereiro e falou para nós 
sobre os projetos, os objetivos e parte dos resultados. 
Por essas pesquisas que são desenvolvidas nesse 
extraordinário ambiente, nossa reportagem principal 
não poderia ter título melhor: “Extraordinária várzea”.
Além disso, citamos outras atividades que ocorreram 
nesses meses, que envolvem as pesquisas pela 
conservação do peixe-boi amazônico e a nova turma do 
Centro Vocacional Tecnológico do Instituto Mamirauá. 
Também temos a satisfação  em divulgar que, somente 
nestes quatro primeiros meses do ano, cerca de 
50 novos técnicos participaram das capacitações 
promovidas pelo Instituto Mamirauá são os novos 
multiplicadores. Na página 4, mais conhecimento sendo 
compartilhado: artigo científico novo, novas cartilhas e 
no Youtube nossa websérie inédita: Mestres da Maré. 
Outro destaque importante desta edição é o artigo 
de opinião da pesquisadora Miriam Marmontel, líder 
do Grupo de Pesquisas em Mamíferos Aquáticos 
Amazônicos do Instituto Mamirauá. À frente de 
pesquisas que são referência mundial, Miriam reforça: 
“O peixe-boi amazônico é só nosso, só ocorre na região 
amazônica, e precisamos trabalhar em conjunto para 
que ele se recupere.” Então, trabalhemos para melhorar 
o status de conservação do peixe-boi amazônico. 
Cuidar desse animal carismático é cuidar da Amazônia. 

Boa leitura!

Eunice Venturi
Jornalista 

Várzea 
amazônica
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Sonar nas pesquisas com peixes-
-boi amazônico
Com financiamento da Fundação Rufford, uma instituição inglesa 
que apoia projetos de conservação pelo mundo, o Instituto 
Mamirauá iniciou pesquisas com o uso de sonar para estimar a 
abundância de peixe-boi amazônico. “É como um raio-x do que está 
abaixo da superfície”, comparou a oceanógrafa Miriam Marmontel, 
líder do Grupo de Pesquisa em Mamíferos Aquáticos Amazônicos 
do Instituto Mamirauá, que vem utilizando esse equipamento para 
estimar a abundância de peixes-boi no Lago Amanã, na reserva de 
desenvolvimento sustentável de mesmo nome.

Novos estudantes no Centro  
Vocacional Tecnológico
O Centro Vocacional Tecnológico (CVT) do Instituto Mamirauá 
acaba de iniciar uma nova turma. Os 20 alunos da temporada 
2018-2019 foram apresentados ao curso na segunda quinzena de 
fevereiro. Os estudantes terão aulas de temas diversificados, de 
língua portuguesa à legislação. O grupo também participará de ati-
vidades de campo, acompanhados de técnicos e pesquisadores do 
Instituto Mamirauá, unidade de pesquisa do Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). O CVT tem 
financiamento da Fundação Gordon and Betty Moore.

Oficina de formação de agentes 
ambientais voluntários
O Instituto Mamirauá, em parceria com a Secretaria de Meio 
Ambiente do Estado do Amazonas, promoveu a sétima oficina de 
formação Agentes Ambientais Voluntários (AAVs), entre os dias 
14 e 16 de março, na comunidade Jubará, Amazonas. Um grupo 
de 36 pessoas participou da oficina. Os participantes discutiram, 
por meio de dinâmicas teóricas e práticas, o papel dos AAVs, o que 
eles podem ou não fazer, além de outros temas relacionados com o 
meio ambiente e a conservação dos recursos naturais. 
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Novos multiplicadores
Mais três cursos de multiplicadores foram promovidos pelo Insti-
tuto Mamirauá, entre fevereiro e abril de 2018, com financiamento 
da Fundação Gordon and Betty Moore. O primeiro foi “Capacitação 
de Multiplicadores em Manejo Florestal Comunitário em Área de 
Várzea: 2ª Etapa – Exploração de Impacto Reduzido”, realizado de 
19 a 25 de fevereiro. Em abril, mais dois cursos: “Multiplicadores 
em Gestão Compartilhada de Recursos Pesqueiros com Foco no 
Manejo de Pirarucu”, de 17 a 27 de abril, e “Planejamento e Gestão 
em Turismo de Base Comunitária”, de 25 a 28 de abril, totalizando 
cerca de 50 pessoas capacitadas.
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Será que teve acasalamento?

De uma canoa a dez metros de distância, os pesquisadores do Instituto Mamirauá, 
Camila de Carvalho e Diogo Gräbin, registraram um possível acasalamento de Trichechus 
inunguis, o peixe-boi amazônico, em vida livre. Era a manhã do dia 1º de junho de 2015 
e até hoje esse é o único registro de um possível acasalamento desses animais (o vídeo 
também está disponível em nosso canal no Youtube). A experiência da pesquisadora 
está relatada em um artigo publicado na mais recente edição da revista especializada 
“Latin American Journal of Aquatic Mammals”.

Confira o artigo completo em www.mamiraua.org.br/acasalamento

Proteção ambiental: um compromisso de todos

O Instituto Mamirauá lançou, em fevereiro, uma nova cartilha educativa. Voltada para os Agentes Ambientais Voluntários 
(AAVs), “Proteção ambiental: um compromisso de todos”, tem o objetivo de auxiliar na formação desses protetores das Reserva 
Mamirauá e Amanã. 
Os AAVs atuam como agentes de informação. Eles colaboram e orientam os demais moradores quanto à proteção do local onde 
vivem e ajudam na gestão do espaço, contribuindo com a prevenção de problemas e conflitos relacionados ao uso dos recursos 
naturais.

A publicação está disponível para acesso gratuito em: www.mamiraua.org.br/protecaoambiental 

Mestres da Maré 

O manejo sustentável do caranguejo-uçá é destaque da nova websérie do Instituto 
Mamirauá. Em quatro episódios, a série acompanha pescadores artesanais de ca-
ranguejo no Pará.

Caranguejos graúdos, as belas paisagens do litoral nordeste do Pará, sustentabili-
dade e um tantinho assim de carimbó. Dividida em quatro episódios, com cerca de 
4 minutos cada, a série é um retrato do valor ecológico, econômico e cultural do 
caranguejo e das riquezas do mangue paraense. O público também vai conhecer 
um método de transporte sustentável que impulsionou as vendas e melhorou a 
qualidade dos caranguejos: as basquetas.

A websérie pode ser vista no canal do Youtube do Instituto Mamirauá:  
www.youtube.com/institutomamiraua

Práticas para o ecoturismo de base comunitária 
em Unidades de Conservação

O Instituto Mamirauá lançou, em janeiro, a cartilha “Práticas para o ecoturismo de base 
comunitária em Unidades de Conservação”. A publicação busca contribuir com a geração 
de conhecimento sobre a criação, desenvolvimento, operação e monitoramento de 
empreendimentos de ecoturismo de base comunitária. O material é fundamentado na 
experiência acumulada em 20 anos de assessoria às comunidades locais para prestação 
de serviços turísticos na Pousada Uacari, localizada na Reserva Mamirauá. A cartilha 
está disponível para download gratuito em:
www.mamiraua.org.br/cartilha-turismo
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Para conhecer essas e outras publicações, acesse o site 
do Instituto Mamirauá em: www.mamiraua.org.br Boa Leitura!

Conheça algumas das publicações 
recentes do Instituto Mamirauá

43

Reports by local dwellers of Amazonian manatees describe 
that males may strongly hit the female on its venter with their 
caudal fins, in order to make her receptive, and hit other males 
in order to frighten them away, although this may have been 
an interpretation based on one or few observations and local 
knowledge. Pereira (1944) mentioned that, in some cases, the 
female may die during sexual aggregations. Based on interviews 
with local hunters in the Amanã Sustainable Development 
Reserve, Calvimontes (2009) also described reports of aggressive 
behaviors by males, which may lead to the death of the female, 
depending on the number of males pursuing her.

Our observations were limited by a series of factors.  First, 
there was no visual gender confirmation of any individuals in 
the group, which would only be possible with exposure of the 
ventral surface. Second, the presumed female entered an area 
of difficult access for the observers in the middle of the flooded 
forest; at this point we did not observe the males, so we could 
not affirm they were still with her. Third, Lake Mamirauá 
waters are turbid, which hinders visualization of underwater 
behaviors and, therefore, we did not have enough information 
to complete the sequence of behaviors, observe if there was 
a repetitive sequence, or quantify the total duration of each 
of them. A schematic drawing of these supposed underwater 
behaviors can be observed in the Figure 4. Despite this, we 
observed that as with other sirenian species (Reynolds, 1979; 
Reynolds and Odell, 1991; Lima et al., 2005, Lazzarini et al., 
2014) there does not seem to be one single posture assumed 
during copulation. 

In Florida manatees it has been described that the receptive 
female will swim short distances, between copulations, before 
stopping and accepting new contact, so mating herds may 
persist for up to a month (Hartman, 1979; Bengtson, 1981; 
Rathbun et al., 1995), moving at a rate of up to 30km/day 

and up to a total of 160km (Bengtson, 1981). In this event, 
the group was not observed in the same area the next day, so 
the time that Amazonian manatees mating herds persist are 
still unknow. 

Our estimate is that at least five animals were involved in 
this event. Previous information on Amazonian manatee size 
of reproductive groups was obtained through local ecological 
knowledge in Pereira (1944), who documented between 15 
and 30 Amazonian manatees. Most recently, Calvimontes 
(2009) showed through interviews that mating events may 
have the participation of only two and up to 10 males per 
female. In Florida manatees, up to 22 males have been 
recorded in reproductive groups (Reynolds et al., 2009).

In this presumed reproductive group, we noted that among 
the presumed males some appeared to be smaller than the 
presumed female. In Florida manatees the composition and 
size of the mating groups vary, starting small and gathering 
more males over time, including immature ones (Bengtson 
et al., 1981; Rathbun et al., 1995). Hartman (1979) also 
described a reproductive group formed by a female, three 
adult males and two subadults. The author also noted that 
juvenile males approach and leave the herd often, while adult 
males tend to remain close to the female.

Homossexual behavior and other interactions that look 
like reproductive events (e.g. use of pectoral fins in social 
interactions) have been reported in sirenians (Hartman, 1979; 
Preen, 1989). However, we believe that our observations 
were part of an episode of reproductive behavior due to the 
repetitive interaction focused on only one of the animals 
(presumed female, the largest manatee that we observed), as 
described by Pereira (1944) for T. inunguis, Hartman (1979) 
for T. m. latirostris, and Anderson and Birtles (1978) and 
Preen (1989) for D. dugon.

Figure 4. a) Probable position of the presumed male when his dorsum was exposed near to the presumed female. 
b) Supposed underwater behavior of the presumed male when grasping the posterior portion of the female’s body.
Drawings by Gabriel Melo-Santos.
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‘‘

‘‘
São três os peixes-boi atualmente no 

mundo, todos habitando regiões tro-
picais. Todos também estão incluídos em 
listas de conservação: o nosso amazônico, 
o africano e o marinho, que ocorre desde 
a Flórida até o nordeste brasileiro. No fi-
nal de março, depois de quase 50 anos, a 
organização estatal nos Estados Unidos 
de proteção aos animais revisou a catego-
ria de conservação do peixe-boi marinho 
de “criticamente ameaçado” para “amea-
çado”, baseado em um aumento popula-
cional desde os anos 1970 e melhorias na 
proteção de habitat e legislação quanto à 
navegação na região da Flórida. De esti-
mados 1300 peixes-boi no início dos anos 
1990, as contagens aéreas anuais agora 
mostram 6300. Essas melhorias só foram 
possíveis através de uma ampla rede de co-
laboração entre governos locais e estadu-
ais, empresários, indústria e inúmeros ato-
res ao longo dos anos no esforço de prote-
ger e restaurar este mamífero de grande 
apelo para o público no mundo todo.
Embora louvável e animadora, a notícia 
precisa ser vista com otimismo cauteloso. 
Importantes desafios ainda se configu-

ram para garantir a recuperação total e o 
futuro de longo prazo para a espécie em 
toda a sua área de distribuição: 1) Se as 
ameaças anteriores não permanecerem 
controladas, e o nível de proteção atual, 
desejo político e percepção do público 
mantidos, a situação pode rapidamen-
te se reverter; 2) Se diminuíram certas 
ameaças controláveis, existem outras, 
como a perda de habitat costeiro, marés 
vermelhas e mudanças climáticas, sobre 
as quais não temos muito como agir, es-
pecialmente na era Trump; 3) Por outro 
lado, uma redução nas preocupações na 
Flórida poderiam se replicar nos outros 
países da distribuição, onde as estimati-
vas de abundância são bem menos preci-
sas e onde há ameaças adicionais.
No final de 2014, o governo brasileiro 
também tomou a decisão de reduzir o 
grau de preocupação com o peixe-boi ma-
rinho ao longo da nossa costa nordeste, 
de “criticamente ameaçado” para “amea-
çado”, a nível nacional. Infelizmente, as 
consequências têm sido nefastas, pois o 
antigo centro referência de reabilitação, 
na ilha de Itamaracá (PE), encontra-se 

atualmente em condições precárias de 
manutenção e com um mínimo de pessoal 
especializado para cuidar dos animais que 
lá permanecem. 
O peixe-boi amazônico é só nosso, só 
ocorre na região amazônica, e precisamos 
trabalhar em conjunto para que ele se re-
cupere. A espécie está classificada como 
“vulnerável”, uma situação levemente 
mais confortável que a do peixe-boi ma-
rinho. Entretanto, como naquele caso, 
existem muitas variáveis desfavoráveis 
à sua conservação. No Amazonas, fomos 
também prejudicados por mudanças po-
líticas e pela crise no país. É preciso que 
unamos esforços, sociedade civil urbana, 
ribeirinhos, instituições, para evitar a caça 
e o comércio ilegal de carne, e que cada 
filhote emalhado seja devolvido imediata-
mente ao convívio da mãe. Se conseguir-
mos atingir essas metas, a mediano prazo 
talvez possamos estar anunciando uma 
mudança verdadeira no status de conser-
vação do peixe-boi amazônico, indicando 
maior probabilidade de que a espécie se 
perpetue ao longo dos anos, para benefí-
cio e apreciação das futuras gerações.

Em pauta:
conservação de mamíferos aquáticos

Miriam Marmontel
LÍDER DO GRUPO DE PESQUISAS EM 
MAMÍFEROS AQUÁTICOS AMAZÔNICOS 
DO INSTITUTO MAMIRAUÁ

O peixe-boi amazônico 
é só nosso, só ocorre  
na região amazônica, 
e precisamos trabalhar 
em conjunto para 
que ele se recupere.
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Os preparativos para o Plano de Gestão 
estão mobilizando os moradores da Re-
serva Amanã, no estado do Amazonas. 
Entre os meses de março e abril, o Ins-
tituto Mamirauá percorreu parte dos 
mais de 2 milhões de hectares da reser-
va, realizando o censo demográfico e le-
vantamento socioeconômico da região. 
Os dados coletados pelo trabalho farão 
parte do plano de gestão da reserva, uma 
das maiores áreas protegidas em floresta 
tropical nas Américas.
“As informações que estamos levantando 

vão apresentar, no Plano de Gestão, qual o 
perfil das pessoas que moram na Reserva 
Amanã, a dinâmica populacional e as his-
tórias delas. E orientar o Estado a como 
trabalhar, a longo e médio prazos, em 
termos de gestão de uso dos recursos e 
em como promover políticas públicas em 
diversos segmentos, como acesso à água, 
energia, saúde da mulher e das crianças, 
considerando que essa é uma área rural, 
distante dos centros urbanos”, afirma Dá-
vila Corrêa, técnica do Instituto Mamirauá 
responsável pela coordenação socioeco-
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Por João Cunha

As informações serão usadas no futuro plano de 
gestão da reserva e podem orientar políticas públi-
cas para os moradores dessa região da Amazônia

Instituto 
Mamirauá  
inicia construção 
participativa do 
Plano de Gestão 
da Reserva Amanã
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nômica e demográfica do projeto. 
O plano de gestão está sendo organiza-
do pela Secretaria de Meio Ambiente do 
Estado do Amazonas (SEMMA) e pelo 
Instituto Mamirauá, unidade de pesquisa 
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Ino-
vações e Comunicações (MCTIC). O pro-
jeto também conta com parceria do Fundo 
Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) 
e do Programa Áreas Protegidas da Ama-
zônia (ARPA). O censo demográfico e o 
levantamento socioeconômico são etapas 
para a construção do plano.

Quase vinte anos depois de sua criação, a reserva vai 
ganhar um plano de gestão, que está sendo elaborado 
em coletividade com os moradores de Amanã
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Ainda no primeiro semestre de 2018, está prevista outra ex-
pedição para concluir o censo e levantamento socioeconômi-
co na Reserva Amanã. Em seguida, o Instituto Mamirauá, vai 
organizar oficinas de planejamento participativo com os mo-
radores da reserva, espaços para trocas de ideias e propostas 
para o plano gestor.
A entrega do Plano de Gestão da Reserva Amanã está pre-
vista para o primeiro semestre de 2019.  Em um primeiro vo-
lume do documento, estarão resultados de pesquisas feitas 
na região sobre sustentabilidade, potencialidades de manejo 
de recursos e também os planos de manejo que já estão em 
prática. Já o segundo volume trará o planejamento para a re-
serva, incluindo zoneamento, normas de uso, áreas para pre-
servação e para uso sustentável.

Próximos passos para 
o Plano de Gestão

Como é feito 
o censo?
Em um barco de dois andares, a equipe do Instituto Mami-
rauá atravessou, durante dezessete dias, rios, furos e paranás 
da Reserva Amanã. De casa em casa, o grupo visitou cerca de 
80 localidades da região, entre comunidades e sítios,  alcan-
çando uma média de 600 domicílios.  
São aplicados formulários diferentes para avaliar as condi-
ções de cada residência, perfil dos moradores e a estrutura 
da comunidade, como o acesso à água tratada e energia. Um 
terceiro formulário é usado na análise socioeconômica das 
comunidades, levantando informações como as principais 
fontes de renda e acesso a benefícios sociais.
A pesquisadora Ana Claudeise do Nascimento destaca que 
a experiência do Instituto Mamirauá em projetos na Reserva 
Amanã foi um diferencial para a realização do censo. Entre os 
coletores de informações, estavam antropólogos, sociólogos, 
arqueólogos, agrônomos e moradores da unidade de conser-
vação que fazem parte do Centro de Vocação Tecnológica 
(CVT) do instituto.

*Com informações da CSIRO.

Parte da equipe do Instituto Mamirauá que 
está realizando o censo na Reserva Amanã ©
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EXTRAORDINÁRIA 
VÁRZEA
Com apoio do Fundo Amazônia, 
pesquisas em ecologia florestal são 
fortalecidas na várzea amazônica 
pelo Instituto Mamirauá 
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Por Everson Tavares, João Cunha e Eunice Venturi

Na imagem, a pesquisadora Sarah Magalhães durante campo para 
monitoramento da exploração comunitária florestal realizada em 2017
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Para entender o que acontece na eco-
logia da várzea na Amazônia, uma lei-

tura é fundamental: “As matas de várzea 
do Mamirauá”, de autoria do biólogo José 
Márcio Ayres. Logo no início, esse autor, 
um dos fundadores da Reserva Mami-
rauá, cita Alfred Russel Wallace, um na-
turalista britânico, para descrever esse 
fascinante universo. Disse Wallace para o 
livro “Uma narrativa das viagens ao Ama-
zonas e Rio Negro”: “De fato, os indíge-
nas afirmam que as árvores que crescem 
no igapó, são distintas das encontradas 
em outros lugares, e quando considera-
mos as extraordinárias condições sob as 
quais estas plantas vivem, estando sub-
mersas por 6 meses do ano até estarem 

suficientemente altas para se erguer aci-
ma do nível d’ água mais alto, não parece 
improvável que este possa ser o caso”. 
Um improvável, fascinante e extraordiná-
rio ambiente intriga pesquisadores que 
se dedicam a estuda-lo para criar estraté-
gias de conservação, juntamente com as 
populações locais. É o caso dos pesquisa-
dores do Grupo de Pesquisa em Ecologia 
Florestal do Instituto Mamirauá. Desde 
2013, essas pesquisas contam com o fi-
nanciamento do Fundo Amazônia, gerido 
pelo Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES). Essas 
ações são desenvolvidas no âmbito do 
projeto “Mamirauá: Conservação e Uso 
Sustentável da Biodiversidade em Unida-

des de Conservação”, que contempla ain-
da iniciativas de manejo florestal comu-
nitário, gestão comunitária e agricultura. 
As pesquisas relacionadas à Ecologia 
Florestal têm o objetivo de gerar infor-
mações sobre a estrutura, a composição 
florística e o potencial de estoque de car-
bono de cada ambiente. Abrange, ainda, 
o potencial de algumas espécies de inte-
resse em sequestrar carbono ao longo do 
seu crescimento e a sua capacidade de 
estabelecimento e crescimento em áreas 
degradadas com diferentes condições fí-
sicas. Confira, nas páginas a seguir, algu-
mas dessas pesquisas. 
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A Várzea

Serra.... o que mesmo? Serrapilheira

Inundada por 
águas brancas

Representa cerca  
de 3% do território 
da Amazônia

Variação do nível pode 
chegar a 12 metros, 
entre seca e cheia

Solos constantemente 
renovados, pois 
ficam submersos  
quase metade do ano

Fonte: As matas de Várzea do Mamirauá, por José Márcio Ayres.

“Quando eu falo que trabalho com sera-
pilheira, muita gente não entende, com 
isso, eu tento explicar para que a pessoa 
visualize o solo da floresta. Eu falo que é 
aquele material que fica no chão da flo-
resta, folhas, galhos, flores, então, a sera-
pilheira é a camada que protege o solo. Se 
não tivesse essa camada protetora, o ex-

cesso de chuva lavaria o solo, que ficaria 
sem nutrientes”, explica a pesquisadora 
Fabiana Oliveira, que acompanhou nos 
últimos anos o ritmo de produção e de-
composição de serapilheira em três tipos 
diferentes de várzea: várzea alta, várzea 
baixa e chavascal. 
Em 2015, na época da estação seca na 

região, foram distribuídas 240 bolsas de 
decomposição em 30 parcelas de flo-
restas. A cada período foram retiradas 
20 bolsas de cada tipo de várzea, em um 
total de 60 bolsas por período. As bolsas 
permaneceram incubadas por 90 dias e, 
durante esse tempo, foram feitas três 
coletas. Já em fevereiro do outro ano, na 

3%
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estação cheia dos rios, quando a água in-
vade as florestas, foram instaladas mais 
300 bolsas que permaneceram incuba-
das por 210 dias. No meio tempo, acon-
teceram mais cinco coletas, além de uma 
grande coleta quando o experimento 
completou um ano, em outubro de 2016.
A pesquisa avaliou uma taxa de decom-
posição de 65% na várzea alta, 66% na 
várzea baixa e 74% no chavascal após o 
período de 90 dias de incubação na esta-
ção seca. Na cheia, os resultados foram 
de perda de massa em taxas de 48% na 
várzea alta, 51% na várzea baixa e 67% 
no chavascal, após 210 dias. Na coleta de 
um ano, por sua vez, a perda de massa foi 
de 25% na várzea baixa, 27% na várzea 
alta e 52% no chavascal.   

O Instituto Mamirauá vem acompanhan-
do também as mudanças que acontecem, 
ao longo dos anos, nas florestas de vár-
zea. É um trabalho para entender essa di-
nâmica da floresta como explica a pesqui-
sadora Tamara Felipim: “A nossa pesquisa 
visa compreender a dinâmica florestal 
nas áreas de várzea. Todos os anos, fa-
zemos a medição das parcelas botânicas. 
Foram instaladas seis parcelas, em 2013, 
e mais seis, em 2016”. Em fevereiro deste 
ano, o grupo realizou mais uma expedi-

Como a floresta muda?
ção para monitoramento da floresta. Foi 
a terceira remedição das parcelas insta-
ladas em 2013, em várzea alta, para fazer 
o recrutamento de novos indivíduos que 
alcançaram os 10 centímetros de diâme-
tro, identificação e coleta botânica. “Além 
disso, nós remedimos todos os indivíduos 
que já haviam sido selecionados nos anos 
anteriores e também esse ano nós conse-
guimos medir a altura de várias árvores”, 
afirmou Tamara.

Segundo a pesquisadora, esse trabalho 
permite acompanhar realmente o que 
está acontecendo na floresta de várzea: 
“Os ambientes de várzea na Amazônia 
são muito pouco estudados em compa-
ração com os ambientes de  terra firme. 
É importantíssimo que seja feito o moni-
toramento anual para acompanhar o que 
está acontecendo, para então, a partir do 
recrutamento, mortalidade e sobrevivên-
cia compreender a dinâmica da floresta”.  

A pesquisadora Fabiana Oliveira realiza 
em laboratório parte da análise de dados

A pesquisadora Tamara Felipim durante 
expedição para coleta de dados
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A pesquisadora Sarah Magalhães é a 
responsável pelo estudo que avalia a sus-
tentabilidade da exploração manejada de 
madeira feita por comunitários na Reser-
va Mamirauá. O acompanhamento é par-
te de uma pesquisa iniciada pelo Instituto 
Mamirauá em 2015. “Essa pesquisa é 
importante para avaliar como a vegeta-
ção se recupera após uma atividade de 
exploração de madeira. Com isso, a gente 
consegue entender como se dá o proces-

so de regeneração com as florestas de 
várzea e avaliar a sustentabilidade des-
sa atividade”, explicou Sarah. Em campo, 
o trabalho da pesquisadora consiste em 
ir nas clareiras, que são espaços abertos 
dentro de uma floresta e que vão intro-
duzir maior luminosidade ao ambiente e 
variações na humidade do solo e do ar. As 
clareiras podem ter sido geradas por cau-
sa natural ou abertas em consequência 
da exploração do manejo florestal comu-

nitário, essa última é o alvo da pesquisa. 
“Nós acompanhamos os indivíduos que 
se estabelecem na área da clareira, muito 
provavelmente os que estavam ao redor 
da árvore explorada morreram junto com 
a queda dela, então eu acompanho os 
que já estavam ali no ambiente mas não 
necessariamente ao redor da árvore e 
também acompanho os novos que sur-
gem devido à nova condição ambiental”, 
informou Sarah. 

Monitorando o manejo florestal 

Quer saber mais sobre as florestas de várzea? Acesse nosso 
site e baixe gratuitamente “As Matas de Várzea do Mamirauá”, 
de José Márcio Ayres, em www.mamiraua.org.br/livros Boa Leitura!
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A equipe de pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Ecologia Florestal 
no campo realizado em fevereiro de 2018 com os assistentes de campo
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Em campo, o pesquisador Leonardo Pequeno Reis
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Você sabe o que são redes neurais? Um 
modelo matemático para estimar, 

usando várias funções matemáticas, que 
pode ser usado para entender o padrão 
de crescimento das árvores. Ficou com-
plicado? Para entender melhor, nosso es-
pecialista em ecologia florestal, Dr. Leo-
nardo Pequeno Reis, compara as redes 
neurais, no uso do estudo sobre a flores-
ta, a um pai ensinando o filho a andar. A 
criança vai aprender o “padrão” ensinado 
pelo pai. No caso de redes neurais, o pai é 
o pesquisador e a criança, o sistema, que 
recebe informações sobre o padrão de 
crescimento, por exemplo. Através desses 
padrões de crescimento é preciso prever 
o grau de recuperação de uma floresta. O 
pesquisador, que atua no Instituto Mami-
rauá desde outubro de 2017, recebeu “O 
Macaqueiro” para falar sobre as florestas 
de várzea,o foco de estudo do Grupo de 

Pesquisa em Ecologia Florestal. 

O que são as florestas de várzea? 
As florestas de várzea são periodicamen-
te inundadas por rios de água branca, de 
origem andina ou pré-andina, carregados 
de sedimentos e ricos em nutrientes. 
Na Amazônia, temos mais de 330 mil 
quilômetros quadrados de várzea, 70% 
são compostas por árvores. A várzea 
amazônica é a floresta mais biodiversa 
do mundo, com alagamento de até 12 
metros, o que faz com que muitas espé-
cies só ocorram aqui.

Qual é a importância da ecologia  
florestal?
A ecologia florestal é fascinante, prin-
cipalmente porque observamos as mu-
danças que podem ocorrer num ambiente 
diverso que é a várzea na Amazônia. Com 
isso, conseguimos também trabalhar a con-
servação e o uso sustentável dessas flores-
tas que ocupam grande parte da Amazônia. 

Quais são as linhas de pesquisas 
do Grupo de Pesquisa em Ecologia  
Florestal?
Eu vim para o Instituto Mamirauá para 
atuar no Grupo de Pesquisa em Ecologia 
Florestal, que tem várias linhas de pes-
quisa: cronologia e mudanças climáticas, 
dinâmica florestal, produção primária, 
ecologia da germinação, recomposição 
ambiental e manejo florestal não-ma-
deireiro. Todas essas linhas englobam a 
ecologia florestal e o que o Instituto Ma-
mirauá quer para tentar responder aos 
padrões ecológicos dentro dessas linhas 
de pesquisa. 

Saiba mais sobre o GP Ecologia  
Florestal, acessando:
www.mamiraua.org.br/ecologiaflorestal

Por Everson Tavares e Eunice Venturi

Ecologia florestal  
para entender a várzea
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O  dia nublado contrastava com a ani-
mação dos 12 participantes do curso 

de multiplicadores em manejo florestal 
comunitário. O grupo se preparava para 
uma viagem de aproximadamente 10 
horas até o flutuante do Instituto Mami-
rauá, no setor Horizonte, Reserva de De-
senvolvimento Sustentável Mamirauá. O 
local seria nossa casa nos próximos dias. 
Lá os técnicos do Programa de Manejo 
Florestal do Instituto Mamirauá iriam 
compartilhar um pouco da sua vasta ex-
periência na atividade florestal, em espe-
cial nas matas alagáveis de Mamirauá. 
 Já no setor Horizonte, as primeiras 
orientações são dadas para iniciar a 
parte prática da capacitação. O tema? 
Exploração de impacto reduzido e as 
medidas de segurança necessárias.  Com 

os equipamentos de proteção individual, 
seguimos um pequeno trajeto até encon-
trar uma árvore da espécie mulateiro 
(Calycophyllum spruceanum),  escolhida 
para demonstração das técnicas de corte 
para reduzir o impacto na região e garan-
tir o aproveitamento da maior quantida-
de possível de madeira.
A árvore mulateiro é uma velha conheci-
da das populações tradicionais da várzea 
amazônica. Considerada de grande por-
te, atinge entre 20 e 30 de metros de al-
tura, com tronco que varia de 30 a 40 cm 
de diâmetro. Após novas explicações dos 
técnicos, o foco passa para o motosserris-
ta. Jezenias Guedes Nogueira, assistente 
de campo do Instituto Mamirauá, inicia o 
procedimento de corte. Em poucos minu-
tos, a clareira se abre e a árvore cai sem 

causar danos à outras plantas próximas. 

Resultado do direcionamento da queda 

através da técnica de corte utilizada por 

Jezenias, morador da comunidade Barro-

so, na Reserva Mamirauá.  

A capacitação promovida pelo Programa 

de Manejo Florestal do Instituto Mami-

rauá teve como objetivo capacitar técni-

cos e outros profissionais envolvidos na 

atividade de manejo florestal comuni-

tário em áreas protegidas da Amazônia. 

Realizado entre os dias 19 e 25, o curso 

“Capacitação de Multiplicadores em Ma-

nejo Florestal Comunitário em Área de 

Várzea: 2ª Etapa – Exploração de Impac-

to Reduzido teve financiamento da Fun-

dação Gordon and Betty Moore. 

Manejo florestal se aprende em campo
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Por Laís Maia

Participantes se deslocaram até o setor Horizonte da Reserva Mamirauá 
para parte teórica do curso de multiplicadores em manejo florestal
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O biólogo Paulo de Jesus Feitosa Paes 
do Nascimento, natural de Fonte Boa, 

um município amazonense distante 186 
quilômetros de Tefé, atua no Instituto 
Mamirauá há quatro anos. Diz ele que, 
desde pequeno, admira o trabalho da ins-
tituição. Por isso, a seção “Memória” des-
ta edição entrevistou esse pesquisador 
do Grupo de Pesquisas em Ecologia Flo-
restal do Instituto Mamirauá para saber 
dos seus sonhos. “Eu sempre almejei tra-
balhar com pesquisa, sempre desejei ser 
biólogo. Para mim é um sonho que está 
sendo realizado trabalhar em um institu-
to de pesquisa tão grande, que eu sempre 
ouvia falar pela televisão”. 
Na infância, Paulo teve pouco acesso à 
tecnologia. “Eu nunca tinha tido contato 
físico com um notebook até os 15 anos de 

idade. E agora eu estou aqui nesta base de 
campo, neste flutuante, com energia solar 
e internet, então eu só penso como essa 
tecnologia é surreal. Trabalhar nesse flu-
tuante no meio da Floresta Amazônica é 
uma coisa que eu nunca imaginava quan-
do eu era criancinha. Então, isso para mim 
é surpreendente. É um sonho que está 
sendo realizado. É a prova de que o estu-
do faz a diferença e a prova de que acre-
ditar nos seus sonhos faz você chegar no 
lugar que você almeja”, afirmou.
A motivação pela profissão também veio 
da infância: “Desde pequeno, sempre ad-
mirei e sempre tive vontade de praticar 
a biologia, para descobrir coisas novas 
e descobrir tudo que que essa natureza 
esconde e tudo que ela tem para oferecer 
”. Paulo começou a trabalhar no Instituto 
Mamirauá em 2014 com uma bolsa técni-

ca destinada ao monitoramento de germi-
nação de sementes da várzea. 
Atualmente, Paulo realiza testes de re-
composição florestal em diferentes am-
bientes da várzea, realizando o plantio 
de mudas de espécies nativas e monito-
rando essas mudas para saber como elas 
se estabelecem em diferentes ambien-
tes. “Esse trabalho possui grande impor-
tância, tanto para as comunidades como 
também para o manejo florestal, porque 
futuramente saberemos o potencial des-
sas espécies em projetos de recomposi-
ção florestal nesses ambientes”, explicou 
Paulo, acrescentando: “O que me motiva 
a trabalhar nesses ambientes de várzea 
é saber que existe pouco conhecimento 
sobre esses ambientes, existe muita coisa 
ainda para ser desvendada”.

Lugar para realizar 
sonhos de infância
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Por Everson Tavares e Eunice Venturi
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O trabalho de recomposição florestal no campo 
realizado em fevereiro na Reserva Mamirauá 

Em 2014, Paulo durante trabalho na Casa 
de Vegetação do Instituto Mamirauá
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Você diria não para essa coisinha?
Acesse mamiraua.org.br/ajude e 
descubra como ajudar na conservação 
do macaco-de-cheiro-de-cabeça-preta, 
uma espécie de primata que só ocorre 
na Reserva Mamirauá

Endereço para devolução: Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá
Estrada do Bexiga, 2.584 | Bairro Fonte Boa | Cx. Postal 38 69.553-225 | Tefé (AM)

Curta o Instituto Mamirauá nas redes sociais:
  |  InstitutoMamiraua




