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RESUMO

Anacardiaceae Brown possui distribuição tropical e subtropical, incluindo ca. de 70
 gêneros e 700 espécies. No Brasil ocorrem 15 gêneros e 70 espécies com
 destacada importância econômica, a saber: alimentação, paisagismo, extração de
 tanino e verniz, farmacologia e aproveitamento de madeira. São  árvores ou
 arbustos; casca com taninos e canais resiníferos bem desenvolvidos, resina
 translúcida quando fresca. Folhas geralmente alternas e espiraladas, pinado-
compostas, às vezes 3-folioladas, folíolos inteiros a serreados, venação
 peninérvia. Flores pouco vistosas geralmente unissexuadas, actinomorfas,
 diclamídea, cálice e corola pentâmero; estames iso ou diplostêmone ou apenas
 um fértil (Mangifera ou Anacardium), dialistemones, anteras rimosas; disco
 nectarífero presente; gineceu gamocarpelar, 1-12-carpelos, 1-12-lóculos, lóculos
 uniovulados. Fruto em geral drupa ou sâmara. A pesquisa objetivou a realização
 do inventário das Anacardiaceae no campus da Universidade Federal do
 Amazonas (UFAM), descrever detalhadamente suas espécies e elaborar chave
 analítica. O campus da UFAM é um fragmento florestal urbano com ca. de 600
 ha, contendo áreas de platô e baixios, com florestas primárias, secundárias,
 campinaranas e áreas desmatadas com plantações. Foram realizadas
 caminhadas nas trilhas e coleta de material botânico fértil e análise do acervo do
 herbário da UFAM. A identificação foi feita com auxílio de literatura especializada
 e a descrição utilizando o programa Delta (Description Language for Taxonomy).
 Foram registrados 5 gêneros e 6 espécies para o campus, a saber: Anacardium
 occidentale L., A. parvifolium Ducke, Mangifera indica L., Spondias monbim L.,
 Tapirira guianensis Aubl., e Thyrsodium spruceanum Benth., todas de porte
 arbóreo. Das espécies encontradas no campus, A. occidentale e M. indica são
 cultivadas, Tapirira guianensis, S. mombin, Thyrsodium spruceanum são nativas
 do Brasil porém não endêmicas  e A. parvifolium tem distribuição restrita à 
 Amazônia.
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