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A região do alto rio Negro, conhecida no mapa da Amazônia como “cabeça de cachorro”, abrange 
terras com solos ácidos, arenosos, com baixa fertilidade natural, cobertas por matas localizadas em 
extensas áreas de terras indígenas. Foi realizado um levantamento botânico das espécies de Fabaceae 
presentes em matas primárias e secundárias, igapó e campinarana, durante os anos de 2007 e 2008. 
Nas atividades de bioprospecção, percorreram-se as áreas naturais ou alteradas na terra firme das 
imediações da cidade de São Gabriel da Cachoeira, rio Negro, foz do rio Uaupés e nos rios Içana e 
Miuá. Nestes locais, as espécies foram georeferenciadas, caracterizadas e em seguida coletadas, sendo 
preparadas exsicatas botânicas para a identificação dos táxons no herbário do INPA em Manaus. Até o 
momento foram encontradas 83 espécies classificadas em 41 gêneros e sete variedades, sendo 39,7 % 
Papilionoideae, 31,4 Caesalpinioideae e 28,9 % Mimosoideae. Os gêneros mais freqüentes foram: Inga 
(8), Mimosa (6), Chamaecrista, Swartzia e Senna (5), e Desmodium (4). Vinte gêneros apresentavam 
uma só espécie. Quanto ao hábito de crescimento, predominaram árvores (57,8 % das espécies), ervas 
eretas e reptantes (19,3 %), lianas (18,1 %) e arbustos (4,8 %). Nas áreas secundárias, 34 espécies 
foram encontradas, indicando uma boa adaptação de leguminosas pioneiras aos ambientes alterados, 
28 espécies foram da mata de igapó, 12 da campinarana e 9 da mata primária. Quinze espécies são 
exclusivas do Estado do Amazonas, revelando certo grau de endemismo, dentre elas: Aldina discolor 
Benth. (macucu da caatinga), Diplotropis triloba Gleason (sucupira), Elizabetha princeps Benth. 
(arapari vermelho), Eperua leucantha Benth. (iebaro) e Monopteryx uaucu Benth. (uacu). Além das 
espécies espontâneas foram feitos registros sobre dez espécies exóticas introduzidas de outras partes 
na arborização das cidades e vilas ou cultivadas como plantas medicinais ou ornamentais, incluindo a 
acácia de Sian, amendoim rasteiro, breu de estudante, flamboyant, jucá, leucena, mangerioba, 
palheteira, pau Brasil e tamarindo. (Projeto Fronteiras) 
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