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1. Introdução 
 

 O PARNA Serra da Mocidade foi criado por Decreto em 29 de abril de 1998 

(Anexo I), com uma extensão de 350.960,452ha, no município de Caracaraí, estado 

de Roraima. Ele faz parte de um grande complexo de unidades de conservação1 

sob gestão do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis), que estão situadas entre as duas margens do médio e do 

baixo rio Branco.  A atual área do PARNA fazia parte da Gleba Niquiá que estava 

sob domínio do Ministério do Exército2 dentro do que preconizava o “Projeto Terras 

Devolutas”, apoiado pelo Decreto-Lei n. 2375 de 24.11.1987 (DOU n. 224 de 

25.11.1987 e Processo ME/12ª RM 0321/88 de 23.05.1988, concluído em 

abril/1994). Embora criado em 1998, apenas no ano de 2000 o PARNA foi alvo de 

uma discussão aberta com a comunidade local, através de um seminário de 

consulta e discussão realizado na cidade de Caracaraí, envolvendo órgãos públicos 

e a sociedade civil, sob a promoção da Secretaria de Coordenação da Amazônia 

(MMA, 2000). 

 Como forma de buscar uma melhor visão para a gestão do PARNA e dar 

apoio ao Plano de Manejo que deverá ser implementado possivelmente a partir de 

2006, a Gerência Executiva do IBAMA-RR, a partir dos gestores do PARNA, 

solicitaram ao INPA-Roraima (IBAMA/GEREX-I/RR/GAB/OFÍCIO 479/2005 de 

25.08.2005) que realizasse uma visita de reconhecimento às diferentes 

ecopaisagens situadas dentro do parque e nas proximidades de seu entorno. A 

prioridade seria as observações em ambientes de vegetação aberta, como as 

campinas/campinaranas. Entretanto, este documento também tentou apresentar 

aspectos gerais da vegetação arbóreo-arbustiva dos demais ecossistemas, e sua 

relação com o tipo da água dominante nos rios e igarapés que acabaram sendo 

visitados pela equipe de trabalho. Assim sendo, entre os dias 13 e 21.09.2005, foi 

realizada uma excursão promovida pelo IBAMA-RR, com apoio de transporte fluvial 

da FEMACT-RR (Fundação do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia de Roraima). 

O barco partiu do porto de Caracaraí, descendo o rio Branco até alcançar a foz do 

rio Água Boa do Univini. 

                                                      
1 À área do PARNA, somam-se às das Estações Ecológicas Caracaraí e Niquiá. 
2 A guarda de áreas devolutas fronteiriças (pertencentes à União) estava dentro do que preconizava 
o Programa Calha Norte articulado pelo governo do então Presidente José Sarney (1985-1990). 
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2. Breve Histórico da Ocupação na Atual Área do Parque 
 

 A principal via de acesso ao PARNA é através do rio Água Boa do Univini 

(em seu curso médio), quase que exclusivamente no período de enchente da região 

(junho-setembro). Outro importante fluxo fluvial é o rio Catrimani, que corta o parque 

em seu alto curso. Ambos os rios são tributários da margem direita do rio Branco, e 

fizeram parte de um grande sistema comercial que, desde pelo menos o início do 

século XX, movimentou a economia do baixo rio Branco. Esta economia era calcada 

no extrativismo animal e vegetal, com produtos como sorva (Couma spp. – 

Apocynaceae)3, balata (Ecclinusa balata Ducke - Sapotaceae)4, seringa (Hevea 

brasiliensis (Willd. Ex A. Juss.) M. Arg. - Euphorbiaceae), castanha (Bertholletia 

excelsa Bonpl. - Lecytidaceae), pirarucu (Arapaima gigas - Arapaimidae), peixe-boi 

(Trichechis inunguis - Trichechidae), tartarugas (principalmente Podocnemis 

expansa - Pelomedusidae) e seus ovos, além de “peças de fantasia” derivadas de 

felinos (Felis sp e Panthera sp – Felidae). Estes últimos constituíam-se em uma 

referência à caça de felinos e à procura dos adornos derivados desta caça, como o 

couro e as patas destes animais, que eram vendidas legalmente até meados dos 

anos 1960, possuindo um bom preço tanto no mercado nacional quanto no 

internacional. Segundo informações de antigos moradores, grandes carregamentos 

de produtos derivados do extrativismo eram destinados ao entreposto comercial de 

Manaus5. A produção era comprada no sistema de aviamento que imperou nesta 

região até meados dos anos 1980, quando o comércio de produtos extrativistas foi 

perdendo o preço e o interesse comercial dos grandes aviários regionais. 

 Em algumas conversas informais com antigos moradores da calha do rio 

Água Boa do Univini tentou-se uma aproximação histórica deste comércio até onde 

a memória e o sentimento de importância puderam acompanhar a troca de 

informações. Assim sendo, o último grande momento do sistema de aviamento local 

                                                      
3 Três espécies devem estar presentes nesta região: C. guianensis Aubl. (sorva), C. macrocarpa 
Earb. (sorva-da-mata) e C. utilis (Mart.) M. Arg. (sorvinha). Juntamente com a “balata”, a sorva é 
matéria-prima para a fabricação de gomas e vernizes, além de ser ótima resina para calafetar 
embarcações e caiar paredes de habitações rurais. 
4 Embora pouco comum, o termo “balata” também pode designar uma outra espécie produtora de 
gomas não-elásticas: Manilkara huberi Ducke & Standl. (Sapotaceae), popularmente conhecida como 
maçaranduba. 
5 Segundo o Sr. Raimundo Nonato Lopes, morador na região por quase toda a década de 1980, a 
produção de sorva chegava a alcançar até 5-7 toneladas por grupo familiar, por ano. 



 3

ocorreu até a segunda metade dos anos 1980, quando o Sr. Manoel Cândido 

comprava a produção do baixo rio Branco, principalmente daquela derivada dos rios 

Água Boa do Univini e Catrimani, onde se enquadra toda a região do PARNA. 

Manoel Cândido possuía um flutuante situado na foz do rio Água Boa próximo de 

uma praia de areia denominada “pão-de-açúcar” 6 (Figura 1), tendo se estabelecido 

nesta área no início dos anos 1970. Este local também era ponto de encontro e de 

festejos de mais de 200 antigos moradores locais, sendo uma referência social para 

todos eles. 

 

 
 
Figura 1 – Praia de areia (“pão-de-açúcar”) na foz do rio Água Boa do Univini; antigo 
entreposto de aviamento na região do baixo rio Branco. 
 

 Devido à proibição federal de comercialização de alguns produtos 

extrativistas (p. ex. tartaruga e seus ovos) e/ou a perda de preço de outros (p. ex. 

seringa), o Sr. Manoel Cândido concentrou sua atividade na sorva e na castanha, 

comprando estes produtos e incentivando a permanência de uma série de pequenos 

posicionamentos familiares ao longo dos rios Água Boa e Catrimani7. Levando em 

conta as informações geográficas creditadas ao mapa do IBGE (1983), existiam 13 

localidades com 25 grupos familiares estabelecidos ao longo das margens do Água 

Boa e, 2 localidades com uma família em cada uma no Catrimani. Estas 

“colocações” possuíam organização própria, tipicamente ribeirinha e culturalmente 

ligada ao estado do Amazonas, seu centro metropolitano de referência. A cultura 

                                                      
6 Onde hoje se projeta uma base do IBAMA-RR. 
7 As principais localidades eram Botelho (6 posições familiares), Zedeque (3) e Serrinha (3) no rio 
Água Boa do Univini e, Fortaleza (1) e Baunilha (1) no Catrimani.  
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agrícola de subsistência era a macaxeira (Manihot esculenta L. - Euphorbiaceae), 

que fornecia a base de carboidratos. A caça de animais terrestres e a pesca 

artesanal propiciavam a complementação da dieta com proteína animal. Vários 

destes pontos ainda possuem “cicatrizes” visíveis como mangueiras e cajueiros que 

eram plantados próximos das residências dos ribeirinhos. Toda a base econômica 

desta região ainda hoje é totalmente fundamentada na tradicional vida ribeirinha 

amazônica, à revelia daquela estabelecida no anfiteatro do alto rio Branco, com uma 

base tipicamente pecuária de corte extensiva e garimpeira (ouro e diamante). 

 Antes do Sr. Manoel Cândido, toda esta região do baixo rio Branco, e em 

especial as dos rios Água Boa e Catrimani, era dominada comercialmente pelo Sr. 

Venâncio de Sousa, que se estabeleceu na Ilha Catrimani (em frente à foz dos rios 

citados), provavelmente entre os anos 1930-40, formando uma comunidade de pelo 

menos 20-30 famílias que trabalhavam diretamente no extrativismo animal e vegetal 

(Figura 2). Ainda hoje existem moradores na calha do rio Branco que trabalharam 

diretamente com o Sr. Venâncio na juventude, ou que são descendentes (netos e 

filhos) dos antigos extrativistas da região. O Sr. Venâncio foi, até o final dos anos 

1950, a referência comercial de toda esta área estabelecendo pontos próprios de 

coleta de castanha, como aquele denominado de “Castanhal”, situado no alto curso 

do rio Água Boa do Univini, e que aparece em todos os mapas oficiais como uma 

localidade denominada de “Herdeiros de Venâncio Sousa”. 

 

 
 
Figura 2 – Raimundo Lopes (primeiro plano), relatando a vida na Ilha Catrimani (ao 
fundo). 
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 Entre apogeus e crises do extrativismo local, atualmente existe apenas o 

hotel de selva denominado Royal Amazon Lodge, situado à margem direita do rio 

Água Boa, próximo da foz do Igarapé do Campo, e em frente a EE de Niquiá. Este 

empreendimento foi totalmente oficializado em 2001 pelo Sr. Jan Wilt, médico 

sediado na cidade de Boa Vista. Entretanto, desde fins dos anos 1980 o Sr. Jan 

vem arcando com seu negócio turístico através da pesca ecológica esportiva. O 

primeiro contato deste Sr. com a área foi através de Manoel Cândido, que o levou 

através do Água Boa para que ele presenciasse a grande quantidade de recursos 

pesqueiros da localidade, em especial do tucunaré (Cichla spp. - Cichlidae). A partir 

daí o Sr. Jan iniciou uma série de negociações com os antigos sorveiros e 

castanheiros no médio curso do Água Boa para que ele pudesse ter pleno usufruto 

das áreas antes destinadas ao extrativismo. Atualmente há uma discussão em 

andamento para que as posses dos “Herdeiros de Venâncio Sousa” (alto Água Boa) 

também sejam incorporadas ao patrimônio do empreendimento turístico. As 

atividades turísticas e toda a infra-estrutura se encontram na área de entorno da EE 

Niquiá, possuindo licença de operação expedida pela FEMACT-RR. 

 

3. Identidade Paisagística 
 

 A identidade paisagística da área do PARNA Serra da Mocidade é totalmente 

vinculada ao tipo e à formação dos solos, refletida visualmente na cor das águas de 

drenagem e na arquitetura das formações vegetais que recobrem a região. O 

sistema hidrográfico que corta a área do parque é um intrincado emaranhado de 

fluxos de águas pretas e “mistas” 8, variando a carga química e de sedimentos em 

função das chuvas e/ou enxurradas regionais. Portanto, as diferentes tipologias de 

solo encontradas no parque vão influenciar fortemente o tipo de vegetação 

estabelecida sobre os mesmos. Além disto, a distribuição das chuvas e o arranjo 

arquitetural da drenagem também acabam se tornando indutores de diversidade 

vegetal (e paisagística) pela forte influência na distribuição de espécies adaptadas 

àquelas condições de solo e química da água. 

                                                      
8 As águas “pretas” são definidas pela alta concentração de ácidos húmicos e fúlvicos (macro-
moléculas de matéria orgânica) dissolvidas nos corpos d’água que drenam solos muito arenosos e 
de alta permeabilidade (ver Sioli, 1991). Neste relatório eu estou me referindo a águas “mistas” como 
aquelas com diferentes tipos de mistura (p. ex. águas pretas e claras), que acabam incorporando 
material em suspensão (argila) devido ao arraste das chuvas em áreas de barrancos argilo-arenosos.  
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 Em termos da macro-paisagem, e seguindo as definições e terminologias do 

manual da vegetação brasileira (IBGE, 1992) e de Brasil (1975), é possível citar as 

seguintes regiões fitoecológicas: 

 

1. Área das Formações Pioneiras (L): também definida como “vegetação 

lenhosa oligotrófica dos pântanos e das acumulações arenosas” (MME, 

1982). São as campinas e campinaranas que formam grandes blocos de 

vegetação aberta entremeados pelos rios Água Boa e Catrimani. Cobrem 

aproximadamente 25% de toda a área do parque, principalmente a parte 

central. Três ecossistemas podem ser facilmente observados nesta região 

fitoecológica: (a) Formação Arbórea Densa (Ld) – são as formações 

florestadas (campinaranas) existentes sempre em contato com as formações 

de floresta aberta que circulam quase todo o perímetro destas áreas. Apenas 

um levantamento florístico e fitossociológico mais intenso pode definir com 

mais precisão seus limites fitogeográficos, embora nas áreas de contato entre 

as campinas e as florestas pudesse ser visto uma diferença no porte e na 

diversidade da vegetação; (b) Formação Arbórea Aberta (La) – são 

paisagens que apresentam uma forte composição de arvoretas (árvores de 

pequeno porte) e arbustos formando moitas ou pequenas ilhas vegetadas 

(Figura 3) associadas a uma vegetação gramíneo-lenhosa de baixa estatura 

com abundância de Arecaceae (palmeiras anãs), Poaceae (capins), 

Cyperaceae, além de outras ervas lenhosas e não-lenhosas de baixo porte, 

tipicamente assentadas em podzol (franco arenoso). As ilhas vegetadas são 

um retrato de menor tamanho das ilhas de mata das áreas de savana. 

Algumas vezes estes sistemas podem vir associados às bordas de floresta 

aberta que rodeiam os blocos de campinas, aparentando um estágio 

sucessional para campinaranas. Embora não sendo regra geral, também 

podem se enquadrar nesta categoria as Paleodunas (Figura 4). Estas são 

elevações de areia situadas sempre no extremo sudoeste de cada grande 

bloco de campina, estabelecendo-se neste posicionamento devido ao 

direcionamento predominante dos ventos alísios que cortam o equador nesta 

região no sentido sudoeste-noroeste. As paleodunas são formações de 

acúmulos de areias fósseis com idades que podem variar de 7.800 a 32.600 

anos antes do presente (Carneiro–Filho et al., 2003); (c) Formações 
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gramíneo-lenhosas (Lg) – são ecossistemas onde o extrato de vegetação 

gramíneo-lenhoso é mais evidente. Podem existir moitas e/ou estruturas 

vegetais mais densas, entretanto, não suplantam a vegetação rasteira em 

extensão. Podem existir variantes associadas a solos com maior quantidade 

de argila no solo devido à deposição de sedimentos mais leves quando da 

transposição de águas entre cursos d’água - são os chamados “banhados” 

mal drenados (Figura 5). 

 

 
 

Figura 3 – Ecossistema arborizado (La), onde arvoretas e arbustos coexistem 
em maior dominância na paisagem, em detrimento do extrato gramíneo-lenhoso. 
 

 
 

Figura 4 – Paleoduna vegetada, sempre encontrada nos bordos sudoeste dos 
grandes blocos de campinas/campinaranas. 
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Figura 5 – Banhado típico com vegetação gramíneo-lenhosa (rasteira) 
suplantando a de arbóreo-arbustivas. 
  

2. Região da Floresta Tropical Densa (D): tipicamente presente no complexo 

montanhoso da Serra da Mocidade e de pequenos relevos residuais 

facilmente visualizados na periferia do parque. O Projeto RADAMBRASIL 

(Brasil, 1975) vem definindo este ecossistema como uma formação 
florestal das baixas cadeias de montanhas ou submontana (Ds), o 

que significa, por definição, florestas situadas em relevo entre 100-600m 

de altitude. Como uma parte deste complexo montanhoso supere 

facilmente este parâmetro altitudinal, eu vou considerar que também 

existam formações florestais de alta altitude, definidas com florestas 
montanas (Dm) pelo IBGE (1992). Os solos desta região são litólicos e 

podem apresentar árvores de grande porte, alcançando alturas superiores 

aos 50m, segundo informações de uma outra equipe que havia se 

deslocado àquela área do PARNA em agosto de 2005. É possível que em 

uma verificação mais atenta, esta região fitoecológica também esteja 

associada a manchas de floresta tropical aberta submontana (As). 

 

3. Região da Floresta Tropical Aberta (A): forma mais ou menos uma 

barreira ecológica entre as florestas de terra firme das regiões 
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montanhosas e as campinas/campinaranas. São florestas com dossel 

aberto e sub-bosque intensamente povoado por Bromeliaceae e 

Arecaceae. Mesmo preliminarmente, é possível fazer uma divisão deste 

sistema: (a) Formação aberta aluvial (Aa) - áreas próximas dos rios 

formando igapós, que são sistemas florestais aluviais banhados por 

cursos d’água com alguma (ou total) influência de águas pretas (Figura 6). 

Está situado em pequenos barrancos arenosos ou áreas mais planas de 

total contato com o curso do rio/igarapé. A palmeira buritirana (Mauritiella 

aculeata (Kunth) Burret.) é uma bioindicadora de sistemas banhados por 

cursos d’água totalmente pretos e, o jauari (Astrocaryum jauari Mart.), por 

cursos mistos. Espécies arbóreas como a acapurana (Campsiandra 

angustifolia Spruce ex Benth. - Caesalpinaceae) e a tanambuca ou 

tinanbuca (Buchenavia oxycarpa (Mart.) Eichler - Combretaceae) são 

destaque ao longo dos rios/igarapés mistos, aparecendo mais 

esporadicamente nos de água preta típica. (b) Formação aberta das 
terras baixas (Ab) - situado nas partes mais distantes dos cursos d’água, 

onde ainda predominam os podzóis, caracterizados pela presença de 

depressões ou panelas (Figura 7) ao longo do micro-relevo em função, 

provavelmente, do estabelecimento de amontoados de dejetos orgânicos 

na base das árvores que emitem raízes suspensas para fugir do excesso 

de água laminar. Assim sendo, proporcionam montes elevados de 

raizame no piso-base da floresta. Estes ambientes sofrem influencia do 

lençol freático que, por sua vez, resulta na coloração escura da água que 

corta estes ambientes. Nas partes mais elevadas do sub-bosque, 

predominam palmeiras anãs (Arecaceae) com espinhos que formam, por 

vezes, longas touceiras. A bacaba (Oenocarpus bacaba Mart.)9 e o inajá 

(Maximiliana maripa (Aubl.) Drude) são palmeiras solitárias que podem 

ser encontrados neste ecossistema, entretanto, de forma pouco densa. 

 

                                                      
9  Ou Oenocarpus mapora Mart. (??). 
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Figura 6 – Complexos de formações florestais aluviais abertas (Aa) percorrendo 
a maior parte dos rios do PARNA Serra da Mocidade. 
 

 
 

Figura 7 – Depressões (panelas) típicas encontradas nas formações florestais 
abertas das terras baixas (Ab). 

 

4. Áreas de Tensão Ecológica (LO): são os mosaicos formados em grande parte 

pelo contato das áreas de campinas/campinaranas com as de floresta aberta 

e/ou densa. De forma geral, estas áreas estão espalhadas por quase toda a 

área do parque. Não há como ter uma definição clara de limites ou espécies 

vegetais indicadoras por causa do intenso entrelaçamento entre os diferentes 

ambientes que compõem esta paisagem. Apenas um levantamento 

fitossociológico pode indicar isto com detalhamentos. 
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4. Locais Visitados e Descrição Geral dos Ambientes 
 

 a) Igarapé Preto 
 

 Principal afluente de águas tipicamente negras da margem esquerda do 

igarapé Capivara que, por sua vez, também é afluente da margem esquerda do rio 

Água Boa do Univini. Este igarapé corta extensas áreas de campinas/campinaranas 

desde a sua foz até seu médio/alto curso. É a partir do ponto geográfico 01º 05’ 34’’ 

N e 62º 02’ 25,6’’ W (Datum WGS 84), situado no curso deste igarapé, que se 

alcança parte das paleodunas10 de areia existentes neste bloco de 

campinas/campinaranas situado mais a oeste do parque. Estas dunas são 

vegetadas em quase toda a sua extensão, e possuem espécies arbóreo-arbustivas 

com folhas tipicamente coriáceas como forma de adaptação ao ambiente de alta 

insolação e vento. As margens baixas vegetadas do igarapé Preto formam 

verdadeiros igapós. Nesta época de visita havia pouca vegetação florida nas 

margens, embora fosse claro que as espécies situadas neste ambiente tinham 

pouco em comum com as similares situadas nas margens dos cursos de água 

mista. 

 Em locais de praias de areia sob inundação a espécie arbustiva Myrciaria 

dubia (Kunth) McVaugh (Myrtaceae) - camu-camu ou caçari - dominava o ambiente, 

dividindo espaço em alguns momentos com outras arbustivas como Macrosamanea 

discolor var discolor (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Britton & Rose ex Britton & Killip 

(Mimosaceae) e Croton goyazensis Müll. Arg. (Euphorbiaceae). Algumas espécies 

arbóreas estavam com floração e puderam ser identificadas mais facilmente ao 

longo das margens como Licania discolor Pilg. (Chrysobalanaceae), Vochysia 

obscura Warm. (Vochysiaceae) e Molongum laxum (Benth.) Pichon (Apocynaceae). 

Embora com pouca informação florística de toda a área, e sem nenhum intuito de 

levantamento fitossociológico neste momento, foi possível perceber que estas 

espécies estavam presentes em vários pontos deste igarapé, dando pistas 

fitossociológicas deste ambiente. Além destas, a palmeira buritirana (Mauritiella 

                                                      
10 Eu estou me referindo a estas dunas como as “Dunas do Flamarion” como referência a um colega 
do Museu Nacional (Luiz Flamarion liveira) que as alcançou em agosto de 2005, também em uma 
excursão de reconhecimento editada pelo IBAMA-Roraima. 
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aculeata (Kunth) Burret.) também se encontrava em alta densidade ao largo das 

margens, sendo muito comum e de fácil observação. 

 A área de campina/campinarana visitada pela equipe estava com uma parte 

das espécies arbóreo-arbustivas floridas, facilitando a identificação. Na área das 

paleodunas, mais alta e seca, as espécies Byrsonima cf. amoena Cuatr. 

(Malpighiaceae) e Clusia panapanari (Aubl.) Choisy (Clusiaceae) dominavam este 

extrato, enquanto nas partes mais baixas e brejosas (sazonalmente alagadas e de 

areias hidromórficas) as espécies Pochota amazonica (A. Robyns) Steyerm. & W.D. 

Stevens (Bombacaceae) e Byrsonima cf. crispa (L.) Kunth (Malpighiaceae) foram 

mais evidentes, juntamente com o líquen Cladonia sp, um bioindicador deste tipo de 

ecossistema. Algumas destas espécies parecem ser comuns a pequenos enclaves 

de campinas situados mais ao norte de Roraima, próximos dos contatos da floresta 

com a savana. Os exemplos mais clássicos são Pagamea coriacea Spruce ex 

Benth. (Rubiaceae) e Humiria balsamifera (Aubl.) St. Hil. (Humiriaceae), fartamente 

observadas em estudos realizados na região da Confiança I por Barbosa & Ferreira 

(2004). 

 Em uma pequena calha aplainada do brejo, havia uma formação tímida de 

buritis (Mauritia flexuosa L.), com alguns poucos adultos e nenhum indivíduo jovem 

aparente, sugerindo uma dinâmica de declínio populacional nesta área. No topo e 

nas encostas das dunas foram encontradas várias peças de madeira queimada, 

sugerindo que a área do parque não está totalmente isenta de fogo, seja ele 

derivado de populações indígenas vizinhas do parque, caçadores/pescadores 

clandestinos ou linhas de fogo de longo termo que adentram na unidade de 

conservação, como no caso do biênio 1997/98 (Barbosa & Fearnside, 1999). 

Mesmo com baixa freqüência, estes indícios sugerem que a vegetação do parque 

também pode estar sendo influenciada atualmente pelo fogo.  

 

 b) Igarapé Capivara 
 

 É um fluxo de água mista, cortando terrenos de sedimentos arenosos e 

areno-argilosos, formando paisagens de (a) florestas de igapó (Aa) ao longo do 

trajeto de seu curso, com espécies arbóreas adaptadas à dinâmica de inundação 

periódica das águas, (b) florestas de terra firme aberta (Ab) com ou sem influencia 

do lençol freático, e (c) campinas/campinaranas (L) que tocam as margens do 
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igarapé. Nesta época do ano (chuvosa), as espécies arbóreas mais facilmente 

visualizadas nas margens do igapó formado pelo Capivara são a tanambuca 

(Buchenavia oxycarpa (Mart.) Eichler - Combretaceae) e a acapurana (Campsiandra 

angustifolia Spruce ex Benth. - Caesalpinaceae), da mesma forma que ao longo de 

todo o rio Água Boa do Univini. Algumas palmeiras como jauari (Astrocaryum jauari 

Mart.) e uma palmeira trepadeira (Desmoncus cf orthacanthos Mart.), também 

merecem destaque pela forte presença neste ecossistema. O alto curso do Capivara 

possui uma forte ligação com um enorme bloco de campinas/campinaranas que 

pôde ser vistoriado a partir de uma caminhada do ponto geográfico 01º 08’ 09,3’’ N 

e 61º 57’ 09,5’’ W (Datum SAD 69) até o ponto 01º 08’ 34,2” N e 61º 56’ 44,7” W 

(Datum SAD 69). No trajeto deste espaço físico foram cortadas, na ordem, florestas 

de igapó, de terra-firme aberta, brejo raso com palmeiras de Euterpe precatoria 

Mart. e, por fim, um mosaico florestado limítrofe ao início da área das campinas. 

Esta campina, alcançada a partir do Capivara, possui as mesmas características 

fisionômicas daquela do igarapé Preto, incluindo as mesmas espécies arbóreo-

arbustivas, mas com destaque para (cf) Euphronia guianensis (Rob. Schomb.) H. 

Hallier (Euphroniaceae) que possui alta abundância visual. Também foram 

encontradas espécies não observadas na área da campina do Preto, como 

Calycolpus cf. goetheanus (DC.) O. Berg (Myrtaceae) e Cybianthus cf. 

fulvopulverulentus (Mez) G. Agostini (Myrsinaceae). Isto é comum devido ao pouco 

tempo de atividade amostral e à variabilidade fitossociológica dentro do mesmo 

bloco de campinas/campinaranas, com áreas sob influencia de dunas (igarapé 

Preto) e outras sob a influencia das bordas florestadas (igarapé Capivara). 

 

 c) Igarapé Bacaba 
 

 É um outro afluente da margem esquerda do rio Água Boa do Univini. Nossa 

intenção era a de reconhecer um outro bloco de campinas/campinaranas situado 

mais a leste e totalmente dentro da unidade de conservação. O destino seria o 

complexo de paleodunas, aparentemente não vegetadas pela visão das imagens 

LANDSAT, situadas no extremo nordeste deste bloco. Entretanto, foi possível 

chegar apenas até a um grande banhado argilo-arenoso, característico de 

transposição de águas de transbordo de um curso de água mais volumoso para um 

outro menor. De nosso ponto de partida (Barranco da Carapanã – 01º 09’ 05,1’’ N e 
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61º 43’ 31’’ W – Datum SAD 69) até o destino final (01º 11’ 46,6’’ N e 61º 46’ 48,8’’ 

W – Datum SAD 69) foram cortados dois ambientes: (a) campina arborizada situada 

nas margens do Bacaba e (b) floresta de terra firme aberta, com depressões 

(panelas) inundadas formadas devido a resposta da vegetação sob condições de 

extrema umidade em áreas de podzóis. Espécies arbóreas como Himatanthus 

attenuathus (Benth.) Woodson (Apocynaceae) e Swartzia conferta Spruce ex Benth. 

(Fabaceae) foram determinadas no barranco (Barranco da Carapanã), mas apenas 

Himatanthus attenuathus (Benth.) Woodson (Apocynaceae) foi vista com freqüência 

ao longo do igarapé. A trilha formada para alcançar as campinas (Trilha do 

Espinho), cortou a maior parte do caminho sob floresta aberta, com sub-bosque 

muito fechado e com forte abundância de duas palmeiras: Bactris cf hirta Mart. e 

Astrocaryum acaule Mart.. Ambas com presença de espinhos quebradiços que 

perfuram facilmente a pele humana. Ao alcançar o novo bloco de 

campinas/campinaranas foi percebida uma vegetação muito mais alta e densa do 

que nas duas áreas anteriormente visitadas, muito embora as espécies arbóreo-

arbustivas tenham se repetido, como (cf) Euphronia guianensis (Rob. Schomb.) H. 

Hallier (Euphroniaceae) mantendo a dominância do ambiente ao longo do trajeto. 

Provavelmente a ausência de vestígios de fogo nesta área da campina tenha 

propiciado uma maior concentração de indivíduos dos dois extratos vegetais 

(arbóreo-arbustivo e gramíneo-lenhoso). 

 No banhado de transposição de águas o solo apresentava uma maior 

quantidade de argila do que areia, fazendo com que o mesmo se tornasse muito 

plástico. Nesta área também havia algumas moitas de vegetação mais densa, 

quase que imitando as ilhas de mata das áreas de savana, com algumas espécies 

características como Pagamea coriacea Spruce ex Benth. (Rubiaceae) e Humiria 

balsamifera (Aubl.) St. Hil. (Humiriaceae) em seus bordos. O restante da vegetação 

do ambiente era de Poaceae (principalmente), Arecaceae (Bactris (?) sp.) e 

algumas ervas lenhosas como Schlegelia sp. (Bignoniaceae). 

 

 

 

 

 

 



 15

5. Literatura Citada 
 

Barbosa, R.I.; Fearnside, P.M. 1999. Incêndios na Amazônia brasileira: estimativa 

da emissão de gases do efeito estufa pela queima de diferentes ecossistemas de 

Roraima na passagem do Evento “El Niño” (1997/98). Acta Amazonica, 29(4): 513-

534. 

 

Barbosa, R.I.; Ferreira, C.A.C. 2004. Biomassa acima do solo de um ecossistema de 

“campina” em Roraima, norte da Amazônia brasileira. Acta Amazonica, 34(4): 577-

586.  

 

Carneiro-Filho, A.; Tatumi, S.H.; Yee, M. 2003. Dunas fósseis na Amazônia. Ciência 

Hoje, 32(191): 24-29. 

 

Brasil 1975. Projeto RADAMBRASIL – Levantamento dos Recursos Naturais (vol. 

8). Ministério das Minas e Energia, Rio de Janeiro. 

 

IBGE 1983. Folha MIR-43 (Rio Demini-AM, RR). Escala 1:250.000. IBGE, Secretaria 

de Planejamento da Presidência da República. 

 

IBGE 1992. Manual Técnico da Vegetação Brasileira - Série Manuais Técnicos em 

Geociências 1. IBGE, Rio de Janeiro. 92p. 

 

MMA 2000. Seminário de Consulta de Caracaraí – RR (Projeto Expansão e 

Consolidação de um Sistema de Unidades de Conservação na Região Amazônica 

do Brasil). Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Coordenação da Amazônia. 

Brasília (8.10.2000). 36p. 

 

MME 1982. Fitogeografia brasleira (Classifcação fisionômico-ecológica da 

vegetação neotropical). Boletim Técnico (Projeto RADAMBRASIL) 1: 1-80. 

 

Sioli, H. 1991. Amazônia – Fundamentos da ecologia da maior região de florestas 

tropicais. Ed. Vozes, Petrópolis. 72p. 

 



 16

6. Equipe 
 

Beatriz de Aquino RIBEIRO LISBOA – Analista Ambiental IBAMA-Roraima 

Erica Tieko FUJISAKI – Analista Ambiental IBAMA-Roraima 

Erminea de Oliveira DIAS – Colaboradora IBAMA-Roraima 

Francisco Antenor DAVI – Prático e Ajudante de Campo IBAMA-Roraima 

Izaias GOMES – Prático e Ajudante de Barco - FEMACT 

Izoney Rocha MAGALHÃES – Ajudante de Campo (Serviço Prestado) 

Manoel Bernaldo CORDEIRO – Prático IBAMA-Roraima 

Raimundo Nonato LOPES – Prático FEMACT 

Reinaldo Imbrozio BARBOSA – Pesquisador INPA-Roraima 

Samuel Lima RODRIGUES – Motorista IBAMA-Roraima 

Taylor NUNES – Fotógrafo IBAMA-Roraima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

Anexo I 
 

DECRETO DE 29 DE ABRIL DE 1998 (DOU 30.04.1998). 
 

Cria o Parque Nacional Serra da Mocidade, no Estado de Roraima, e dá outras 
providências. 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5º da Lei nº 4.771, de 
15 de setembro de 1965, e no Decreto nº 84.017, de 21 de setembro de 1979, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica criado o Parque Nacional Serra da Mocidade, no Estado de Roraima, 
com o objetivo de proteger e preservar amostras dos ecossistemas ali existentes e 
possibilitar o desenvolvimento da pesquisa científica e de programas de educação 
ambiental. 
 
Art. 2º O Parque Nacional Serra da Mocidade localiza-se no Município de Caracaraí, 
Estado de Roraima, com perímetro de quatrocentos e quarenta e três mil, oitocentos 
e oitenta metros, apresentando os limites a seguir descritos: torna-se como origem o 
marco IV-1, de coordenadas planas N=158.350,00 e E=653,770,00 no fuso de 
meridiano central 63ºW, localizado na margem direita do rio Água Boa do Univini, no 
encontro deste com um igarapé sem denominação; deste, segue pela margem 
direita do citado rio, num percurso aproximado de setenta e nove mil metros, sentido 
jusante, até o marco IV-2, de coordenadas planas N=117.730,00 e E=639.920,00, 
situado na margem direita do dito rio, em sua confluência com o rio Capivara; deste, 
segue por uma linha seca, limite com terras de jurisdição estadual, até o marco IV-3, 
de coordenadas planas N=70.830,00 e E=553.830,00, situado na linha limite 
interestadual do Amazonas e Roraima; deste, segue por uma linha seca, 
acompanhando a linha limite interestadual anteriormente citada, até o marco IV-4, 
de coordenadas planas N=110.475,00 e E=554 825,00, situado no limite 
interestadual supracitado, comum para as terras indígenas Yanomani e terras 
arrecadadas pela União; deste, segue por uma linha seca, limite com terras 
arrecadadas pela União, até o marco IV-5, de coordenadas planas N=110.560,00 e 
E=611.260,00; deste, segue por urna linha seca, limite com terras arrecadadas pela 
União, até o marco IV-6, de coordenadas planas N=164.600,00 e E=611.230,00, 
comum para as terras da área indígena Yanomani e terras arrecadadas pela União; 
deste, segue por urna linha seca, limite com terras indígenas Yanomani, até o 
marco IV-7, de coordenadas planas N=164.590,00 e E=611.560,00, localizado na 
cabeceira de um igarapé sem denominação, na Serra da Mocidade, comum para as 
terras indígenas citadas; deste, segue pelo igarapé sem denominação, sentido 
jusante, limite com terras indígenas Yanomani , até o marco IV-8, de coordenadas 
planas N=173.500,00 e E=619.280,00, localizado na confluência do mesmo com o 
rio Pacu, comum para as terras indígenas Yanomani ; deste, segue pelo rio Pacu, 
sentido montante, limite com terras indígenas Yanomani , até o marco IV-9, de 
coordenadas planas N=180.570,00 e E=622.365,00, localizado na confluência do rio 
Pacu com igarapé sem denominação, comum para as terras indígenas Yanomani; 
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deste, segue por uma linha seca, até o marco IV-10, de coordenadas planas 
N=187.940,00 e E=627.610,00, situado no rio Ajarani, em sua confluência com um 
igarapé sem denominação; deste, segue pelo rio Pacu, sentido montante, limite com 
terras indígenas Yanomani, até o marco IV-11, de coordenadas planas 
N=189.890,00 e E=632.050,00, situado na confluência do rio Pacu com um igarapé 
sem denominação, comum para as terras indígenas citadas e para terras 
arrecadadas pela União; deste, segue por uma linha seca, limite com terras 
arrecadadas pela União, até o marco IV-12, de coordenadas planas N=172.310,00 e 
E=641.260,00, situado na confluência de dois igarapés sem denominação, comum 
para terras arrecadadas pela União; deste, segue pelo igarapé principal, limite 
natural com terras arrecadadas pela União, até o marco IV-1, início da descrição 
deste polígono, que encerra uma área de aproximadamente trezentos e cinqüenta 
mil, novecentos e sessenta hectares, e quatro mil, quinhentos e vinte centiares. 
 
Art. 3º O Parque Nacional Serra da Mocidade será administrado pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA, que 
deverá adotar as medidas necessárias para a sua efetiva implantação. 
 
Art. 4º O Ministério da Fazenda, por intermédio da Secretaria de Patrimônio da 
União, providenciará a cessão de uso ao IBAMA da área de domínio da União, para 
fins de implantação do referido Parque. 
 
Art. 5º Fica estabelecido o prazo máximo de cinco anos, a partir da data de 
publicação deste Decreto, para a elaboração do Plano de Manejo do Parque 
Nacional Serra da Mocidade. 
 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 29 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República. 
 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
 
Gustavo Krause 
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Anexo II 
 

Lista das Espécies de Plantas Identificadas 
 

. Material botânico depositado no Herbário INPA, credenciado como “fiel depositário” 

de amostras do patrimônio genético através da DELIBERAÇÃO No 14 de 
06/01/2003 (MMA/CGEN/Secretaria Executiva), conforme número de registro INPA 

(ver N. Registro INPA em cada descrição). 

 
. Algumas amostras ainda precisam ser confirmadas. Portanto, o uso indevido dos 

nomes científicos aqui listados não é de responsabilidade do autor ou de sua 

respectiva instituição. 

 

. A associação das imagens das plantas aos nomes científicos é de uso exclusivo 

do IBAMA-Roraima. 

 

RIB-152 
Malpyghiaceae 
Byrsonima cf amoena 
Nome Vulgar: --- 
Localidade: Dunas de areia (Dunas do Flamarion) situadas próximas do Igarapé 
Preto (Igarapé Água Branca pelo mapa do IBGE), um dos afluentes do rio Capivara, 
que por sua vez deságua no rio Água Boa do Univini 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas: 01 06 38 N e 62 02 37 W (Datum WGS 84) 
Data: 16/09/2005 
Descrição: arvoreta de 3,5m de altura aproximadamente, flores branco-
avermelhadas, folhas simples e opostas, sem frutos. 
Ambiente: dunas de areia situadas em ambiente de campina com areia 
hidromórfica. 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216223 
 
RIB-153 
Myrtaceae 
Eugenia cf. biflora 
Nome Vulgar: --- 
Localidade: Dunas de areia (Dunas do Flamarion) situadas próximas do Igarapé 
Preto (Igarapé Água Branca pelo mapa do IBGE), um dos afluentes do rio Capivara, 
que por sua vez deságua no rio Água Boa do Univini 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
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Coordenadas: 01 06 38 N e 62 02 37 W (Datum WGS 84) 
Data: 16/09/2005 
Descrição: arvoreta de 4,5m de altura aproximadamente, sem flores, frutos 
maduros, secos e de cor pardo-acinzentada, abertura do fruto é pentâmera, folhas 
simples e alternas, casca do caule é gretada. 
Ambiente: dunas de areia situadas em ambiente de campina com areia 
hidromórfica. 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216224 
 
RIB-154 
Icacinaceae 
Emmotum nitens 
Nome Vulgar: --- 
Localidade: Dunas de areia (Dunas do Flamarion) situadas próximas do Igarapé 
Preto (Igarapé Água Branca pelo mapa do IBGE), um dos afluentes do rio Capivara, 
que por sua vez deságua no rio Água Boa do Univini 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas: 01 06 38 N e 62 02 37 W (Datum WGS 84) 
Data: 16/09/2005 
Descrição: arvoreta de 2,0m de altura, sem fruto, flores brancas inseridas ao longo 
do caule, folhas simples alternas e coriaceas. 
Ambiente: dunas de areia situadas em ambiente de campina com areia 
hidromórfica. 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216225 
 
RIB-155 
Ochnaceae 
Ouratea schomburgkii 
Nome Vulgar: --- 
Localidade: Dunas de areia (Dunas do Flamarion) situadas próximas do Igarapé 
Preto (Igarapé Água Branca pelo mapa do IBGE), um dos afluentes do rio Capivara, 
que por sua vez deságua no rio Água Boa do Univini 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas: 01 06 38 N e 62 02 37 W (Datum WGS 84) 
Data: 16/09/2005 
Descrição: arbusto de 1 a 2m de altura, sem fruto, inflorescência alaranjada, com 
botões entreabertos, pentâmeros, folhas simples alternas e coriaceas. 
Ambiente: dunas de areia situadas em ambiente de campina com areia 
hidromórfica. 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216226 
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RIB-156 
Humiriaceae 
Humira balsamifera 
Nome Vulgar: umiri ou umiria 
Localidade: Dunas de areia (Dunas do Flamarion) situadas próximas do Igarapé 
Preto (Igarapé Água Branca pelo mapa do IBGE), um dos afluentes do rio Capivara, 
que por sua vez deságua no rio Água Boa do Univini 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas: 01 06 38 N e 62 02 37 W (Datum WGS 84) 
Data: 16/09/2005 
Descrição: porte arbóreo-arbustivo (1 a 4m de altura), sem fruto, inflorescência de 
coloração branco-esverdeada (apenas botões florais), folhas simples alternas. 
Ambiente: dunas de areia situadas em ambiente de campina com areia 
hidromórfica. 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216227 
 
RIB-157 
Rubiaceae 
Pagamea coriaceae 
Nome Vulgar: --- 
Localidade: Dunas de areia (Dunas do Flamarion) situadas próximas do Igarapé 
Preto (Igarapé Água Branca pelo mapa do IBGE), um dos afluentes do rio Capivara, 
que por sua vez deságua no rio Água Boa do Univini 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas: 01 06 38 N e 62 02 37 W (Datum WGS 84) 
Data: 16/09/2005 
Descrição: arvoreta de 2,5m de altura, inflorescência com botões florais verde claro, 
frutos imaturos verde escuro, folhas simples e opostas. 
Ambiente: dunas de areia situadas em ambiente de campina com areia 
hidromórfica. 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216228 
 
RIB-158 
Malpyghiaceae 
Byrsonima cf crispa 
Nome Vulgar: --- 
Localidade: Dunas de areia (Dunas do Flamarion) situadas próximas do Igarapé 
Preto (Igarapé Água Branca pelo mapa do IBGE), um dos afluentes do rio Capivara, 
que por sua vez deságua no rio Água Boa do Univini 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas: 01 06 38 N e 62 02 37 W (Datum WGS 84) 
Data: 16/09/2005 
Descrição: porte arbóreo-arbustivo, com diferentes plantas florando de 0,6m até 
4,5m de altura, inflorescência de flores branco-avermelhada, com botões florais 
brancos, sem frutos, folhas simples e opostas. 
Ambiente: dunas de areia situadas em ambiente de campina com areia 
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hidromórfica. 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216229 
 
RIB-159 
Caesalpinaceae 
Macrolobium bifolium 
Nome Vulgar: --- 
Localidade: Dunas de areia (Dunas do Flamarion) situadas próximas do Igarapé 
Preto (Igarapé Água Branca pelo mapa do IBGE), um dos afluentes do rio Capivara, 
que por sua vez deságua no rio Água Boa do Univini 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas: 01 06 38 N e 62 02 37 W (Datum WGS 84) 
Data: 16/09/2005 
Descrição: arbusto de 1 a 2m de altura, inflorescência com botões florais verdes e 
flores com pétalas branco-amareladas, constituídas por três estames e um estigma, 
sem presença de frutos. 
Ambiente: dunas de areia situadas em ambiente de campina com areia 
hidromórfica. 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216230 
 
RIB-160 
Euphroniaceae 
Euphronia guianensis  
Nome Vulgar: --- 
Localidade: Dunas de areia (Dunas do Flamarion) situadas próximas do Igarapé 
Preto (Igarapé Água Branca pelo mapa do IBGE), um dos afluentes do rio Capivara, 
que por sua vez deságua no rio Água Boa do Univini 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas: 01 06 38 N e 62 02 37 W (Datum WGS 84) 
Data: 16/09/2005 
Descrição: arbusto de 1 a 3,5m de altura, inflorescência com botões e flores com 
tons variando de branco a lilás, com pilosidade nas pétalas, folhas simples e 
alternas, sem frutos. 
Ambiente: dunas de areia situadas em ambiente de campina com areia 
hidromórfica. 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216231 
 
RIB-161 
Bignoniaceae 
Schlegelia sp 
Nome Vulgar: --- 
Localidade: Dunas de areia (Dunas do Flamarion) situadas próximas do Igarapé 
Preto (Igarapé Água Branca pelo mapa do IBGE), um dos afluentes do rio Capivara, 
que por sua vez deságua no rio Água Boa do Univini 
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Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas: 01 06 38 N e 62 02 37 W (Datum WGS 84) 
Data: 16/09/2005 
Descrição: arbusto com altura máxima de 0,8m, inflorescência com botões florais 
lilás, flores com tonalidades branco e lilás, folhas simples e opostas, sem frutos. 
Ambiente: dunas de areia situadas em ambiente de campina com areia 
hidromórfica. 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216232 
 
RIB-162 
Clusiaceae 
Clusia panapanari 
Nome Vulgar: --- 
Localidade: Dunas de areia (Dunas do Flamarion) situadas próximas do Igarapé 
Preto (Igarapé Água Branca pelo mapa do IBGE), um dos afluentes do rio Capivara, 
que por sua vez deságua no rio Água Boa do Univini 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas: 01 06 38 N e 62 02 37 W (Datum WGS 84) 
Data: 16/09/2005 
Descrição: indivíduos variando de 2 a 4m de altura, flores vermelhas, com secreção 
pegajosa sobre a estrutura reprodutiva, botões florais verde claro, folhas simples e 
opostas, sem frutos. 
Ambiente: dunas de areia situadas em ambiente de campina com areia 
hidromórfica. 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216233 
 
RIB-163 
Bombacaceae 
Pochota amazonica 
Nome Vulgar: --- 
Localidade: Dunas de areia (Dunas do Flamarion) situadas próximas do Igarapé 
Preto (Igarapé Água Branca pelo mapa do IBGE), um dos afluentes do rio Capivara, 
que por sua vez deságua no rio Água Boa do Univini 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas: 01 06 38 N e 62 02 37 W (Datum WGS 84) 
Data: 16/09/2005 
Descrição: arbusto com até 1,5m de altura, sem flores, fruto imaturo de coloração 
verde, recoberto por pilosidade castanha, folhas compostas (digitadas e alternas). 
Obs: quando maduros, os frutos se abrem e expõem as sementes envoltas por 
painas plumadas. 
Ambiente: dunas de areia situadas em ambiente de campina com areia 
hidromórfica. 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216234 
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RIB-164 
Myrtaceae 
Calycolpus cf. goetheanus 
Nome Vulgar: --- 
Localidade: campina do Igarapé Capivara, afluente do rio Água Boa do Univini 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas: 01 08 32,7 N e 61 56 49,7 W (Datum SAD 69) 
Data: 17/09/2005 
Descrição: arbusto de 1,2m de altura, flores brancas, pentâmeras, multiestames, 
folhas verdes, simples e alternas, sem frutos, presença de botão floral branco 
esverdeado. 
Ambiente: campina com areia hidromórfica. 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216235 
 
RIB-165 
Myrsinaceae 
Cybianthus cf. fulvopulverulentus 
Nome Vulgar: --- 
Localidade: Igarapé Capivara (acima da confluência com o Ig. Preto), afluente do rio 
Água Boa do Univini 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas: 
Data: 17/09/2005 
Descrição: arvoreta de 1 a 2m de altura, flores de cor castanho claro, sem frutos, 
folhas simples, alternas, espiraladas, com pilosidades de cor castanha tanto na folha 
como no pecíolo. 
Ambiente: margem inundada (igapó) do Igarapé Capivara (mistura de água clara 
com água preta). 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216236 
 
RIB-166 
Clusiaceae 
Clusia panapanari 
Nome Vulgar: --- 
Localidade: Igarapé Capivara (acima da confluência com o Ig. Preto), afluente do rio 
Água Boa do Univini 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas:  
Data: 17/09/2005 
Descrição: árvore de 4 a 5m de altura, flores com pétalas de tonalidade branca nas 
bordas e rubra no centro, heptâmera, botões florais de cor branca, presença de 
secreção pegasoja sobre a estrutura reprodutiva, folhas simples e opostas. 
Ambiente: margem inundada (igapó) do Igarapé Capivara (mistura de água clara 
com água preta). 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
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N. Registro INPA: 216237 
 
RIB-167 
Combretaceae 
Combretum aubletii 
Nome Vulgar: escova-de-macaco 
Localidade: Igarapé Capivara (acima da confluência com o Ig. Preto), afluente do rio 
Água Boa do Univini 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas:  
Data: 17/09/2005 
Descrição: trepadeira com inflorescência vermelha (exuberante), flores com estigma 
e estames vermelhos, folhas simples, sem frutos (obs: presença de formigas na 
inflorescência). 
Ambiente: margem inundada (igapó) do Igarapé Capivara (mistura de água clara 
com água preta). 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216238 
 
RIB-168 
Chrysobalanaceae 
Licania discolor 
Nome Vulgar: 
Localidade: Igarapé Preto (Igarapé Água Branca pelo mapa do IBGE), afluente do 
Igarapé Capivara. 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas:  
Data: 17/09/2005 
Descrição: arbórea com inflorescência branco-esverdeada, flores pentâmeras, 
botões florais branco-esverdeados, folhas simples e alternas. 
Ambiente: margem inundada (igapó) do Igarapé Preto (água preta). 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216239 
 
RIB-169 
Melastomataceae 
Henriettea cf. horridula 
Nome Vulgar: 
Localidade: Igarapé Preto (Igarapé Água Branca pelo mapa do IBGE), afluente do 
Igarapé Capivara. 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas:  
Data: 17/09/2005 
Descrição: arvoreta, flores com pétalas brancas, cálice verde recoberto por 
pilosidade castanho-escuro, estames com tons de cor branca e lilás, anteras de cor 
lilás e estigma branco, botões florais verdes e frutos imaturos cobertos por 
pilosidade castanho escuro, folhas simples e opostas com pilosidades sobre a face 
superior, textura áspera. 
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Ambiente: margem inundada (igapó) do Igarapé Preto (água preta). 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216230 
 
RIB-170 
Apocynaceae 
Molongum laxum 
Nome Vulgar: 
Localidade: Igarapé Preto (Igarapé Água Branca pelo mapa do IBGE), afluente do 
Igarapé Capivara. 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas:  
Data: 17/09/2005 
Descrição: arbusto, flores tubiliforme na base, pétalas brancas e pentâmeras, fruto 
fálico, imaturo e de cor verde, folhas simples e opostas, botões florais de cor 
esverdeada. 
Ambiente: margem inundada (igapó) do Igarapé Preto (água preta). 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216241 
 
RIB-171 
Vochysiaceae 
Vochysia obscura 
Nome Vulgar: 
Localidade: Igarapé Preto (Igarapé Água Branca pelo mapa do IBGE), afluente do 
Igarapé Capivara. 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas:  
Data: 17/09/2005 
Descrição: arbórea, inflorescência com flores amarelas, botões florais de cor 
amarela-esverdeada, folhas simples e opostas, sem fruto. 
Ambiente: margem inundada (igapó) do Igarapé Preto (água preta). 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216242 
 
RIB-172 
Caesalpinaceae 
Sclerolobium sp. 
Nome Vulgar: 
Localidade: Igarapé Capivara (abaixo da confluência com o Ig. Preto), afluente do 
rio Água Boa do Univini 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas:  
Data: 17/09/2005 
Descrição: arbórea, inflorescência tipo espiga contendo botões florais verdes e de 
cor amarela na fase de pré-abertura, sem frutos, folhas compostas, pinadas e 
coreáceas. 
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Ambiente: margem inundada (igapó) do Igarapé Capivara (água mista: preta e clara, 
com material em suspensão devido às chuvas). 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216243 
 
RIB-173 
Caesalpinaceae 
Campsiandra angustifolia 
Nome Vulgar: acapurana 
Localidade: Igarapé Capivara (abaixo da confluência com o Ig. Preto), afluente do 
rio Água Boa do Univini 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas:  
Data: 17/09/2005 
Descrição: arbórea, inflorescência com flores de corola branca, pentâmera, 
multiestaminada, estames brancos na base e avermelhados no ápice, da mesma 
forma que as anteras, botões florais brancos, folhas compostas, pinadas e alternas. 
Ambiente: margem inundada (igapó) do Igarapé Capivara (água mista: preta e clara, 
com material em suspensão devido às chuvas). 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216244 
 
RIB-174 
Humiriaceae 
Sacoglottis guianensis 
Nome Vulgar: 
Localidade: Igarapé Capivara (abaixo da confluência com o Ig. Preto), afluente do 
rio Água Boa do Univini 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas:  
Data: 17/09/2005 
Descrição: arbórea, inflorescência com flores pentâmeras, pétalas de cor 
esverdeada, multiestaminada, cálice esverdeado, botões florais esverdeados, sem 
frutos, folhas simples e alternas. 
Ambiente: margem inundada (igapó) do Igarapé Capivara (água mista: preta e clara, 
com material em suspensão devido às chuvas). 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216245 
 
RIB-175 
Clusiaceae 
Clusia cf. columnaris 
Nome Vulgar:  
Localidade: Igarapé Capivara (abaixo da confluência com o Ig. Preto), afluente do 
rio Água Boa do Univini 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas:  
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Data: 17/09/2005 
Descrição: arbórea, flores heptâmeras, pétalas de cor rubra com bordas brancas, 
estigma recoberto por secreção pegasoja, cálice tetrâmero, botão floral branco, 
folhas simples e opostas, sem fruto. 
Ambiente: margem inundada (igapó) do Igarapé Capivara (água mista: preta e clara, 
com material em suspensão devido às chuvas). 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216246 
 
RIB-176 
Combretaceae 
Buchenavia oxycarpa 
Nome Vulgar: tinambuca ou tanimbuca. 
Localidade: Igarapé Capivara (abaixo da confluência com o Ig. Preto), afluente do 
rio Água Boa do Univini 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas:  
Data: 17/09/2005 
Descrição: arbórea, sem flores, sem fruto, folhas simples de inserção espiralada. 
Ambiente: margem inundada (igapó) do Igarapé Capivara (água mista: preta e clara, 
com material em suspensão devido às chuvas). 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216247 
 
RIB-177 
Fabaceae 
Ormosia paraensis 
Nome Vulgar: tento-do-rio 
Localidade: Igarapé Capivara (abaixo da confluência com o Ig. Preto), afluente do 
rio Água Boa do Univini 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas:  
Data: 17/09/2005 
Descrição: arbustiva, sem flores, folhas compostas, pinadas e alternas, 
infrutescência com frutos persistentes, cor castanho escuro, deiscente, mantendo 
exposta uma única semente de cor alaranjada. 
Ambiente: margem inundada (igapó) do Igarapé Capivara (água mista: preta e clara, 
com material em suspensão devido às chuvas). 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216248 
 
RIB-178 
Chrysobalanaceae 
Parinari sprucei 
Nome Vulgar: 
Localidade: banhado distante 3km do Barranco da Carapanã, no Igarapé Bacaba, 
através da Trilha do Espinho. 
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Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas: 01 10 39,4 N e 61 47 51,9 W (Datum SAD 69) 
Data: 19/09/2005 
Descrição: arbóreo-arbustiva, sem flores, frutos de cor castanha, folhas simples e 
alternas, com triomas castanho-escuros na face inferior. 
Ambiente: banhado de campina argilosa. 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216249 
 
RIB-179 
Melastomataceae 
Pachylo mahuberioides 
Nome Vulgar: 
Localidade: banhado distante 3km do Barranco da Carapanã, no Igarapé Bacaba, 
através da Trilha do Espinho. 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas: 01 10 39,4 N e 61 47 51,9 W (Datum SAD 69) 
Data: 19/09/2005 
Descrição: erva lenhosa, flores tetrâmeras com pétalas de cor lilás, presença de 
frutos imaturos, folhas simples e opostas. 
Ambiente: banhado de campina argilosa. 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216250 
 
RIB-180 
Chrysobalanaceae 
Licania cf. discolor 
Nome Vulgar: 
Localidade: banhado distante 3km do Barranco da Carapanã, no Igarapé Bacaba, 
através da Trilha do Espinho. 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas: 01 10 39,4 N e 61 47 51,9 W (Datum SAD 69) 
Data: 19/09/2005 
Descrição: arbusto, inflorescência com flores de cor bege, pentâmeras, 
multiestaminadas, primeiros frutos sendo emitidos, cor avermelhada, folhas simples 
e alternas. 
Ambiente: banhado de campina argilosa. 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216251 
 
RIB-181 
Apocynaceae 
Himatanthus attenuathus 
Nome Vulgar: 
Localidade: Barranco da Carapanã, no Igarapé Bacaba. 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas: 01 11 54,6 N e 61 46 52,2 W (Datum SAD 69) 
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Data: 19/09/2005 
Descrição: arvoreta de 3m, inflorescência de flores brancas, pentâmeras e 
tubiliformes, botões florais brancos, folhas simples e alternas espiraladas. 
Ambiente: margem alta de barranco do rio, dentro de uma pequena área de 
campina arenosa. 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216252 
 
RIB-182 
Leg-Papil. 
Swartzia conferta 
Nome Vulgar: 
Localidade: Barranco da Carapanã, no Igarapé Bacaba. 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas: 01 11 54,6 N e 61 46 52,2 W (Datum SAD 69) 
Data: 19/09/2005 
Descrição: arvoreta de 3,5m, sem flores, presença de frutos amadurecendo de 
coloração alaranjada, cálice persistente de cor verde (tetrâmero), folhas simples e 
alternas. 
Ambiente: margem alta de barranco do rio, dentro de uma pequena área de 
campina arenosa. 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216253 
 
RIB-183 
Euphorbiaceae 
Croton goyazensis 
Nome Vulgar: 
Localidade: rio Bacaba, praia de areia 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas:  
Data: 19/09/2005 
Descrição: arbusto, inflorescência com flores branco-esverdeadas, pentâmeras, 
cinco estames, folhas simples e alternas, com pilosidade na face superior e inferior, 
botões florais esverdeados, sem frutos. 
Ambiente: praia de areia fluvial. 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216254 
 
RIB-184 
Mimosaceae 
Macrosamanea discolor var discolor 
Nome Vulgar: 
Localidade: rio Bacaba, praia de areia 
Município: Caracaraí (Estado de Roraima) 
Coordenadas: 
Data: 19/09/2005 



 31

Descrição: arbusto, sem flores, sem fruto, folhas compostas, bifolioladas, bipinadas, 
presença de nectário extrafloral na base dos folíolos. 
Ambiente: praia de areia fluvial. 
Coletor: R. I. Barbosa, E. T. Fujisaki e B. A. Ribeiro Lisboa 
Identificador: J. Lima 
N. Registro INPA: 216255 
 
 




