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O município de Santa Isabel do Rio Negro é uma confluência de rios com influência da 

Venezuela (rio Mariauá) e do interflúvio Negro-Japura com origem andina. Com isto forma 

um berço de diferenças ambientais representadas pela região de tensão ecológica. Entre as 

famílias ocorrentes no local, Clusiaceae Lindl. representa um indicador de áreas de 

transição entre formações vegetais. O trabalho se constituiu de um levantamento das 

espécies ocorrentes no munícipio, para elaboração da flora da região através das exsicatas 

incorporadas ao herbário do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. A família possui 

cerca de 19 gêneros e 595 espécies. No Brasil ocorrem 19 gêneros e cerca de 205 espécies, 

das quais 102 são endêmicas. Na Amazônia ocorrem 19 gêneros e 135 espécies. Na 

identificação das espécies foi utilizada chave específica da família, Flora of the Venezuelan 

Guayana, seguida por comparação com as amostras depositados no acervo INPA e auxilio 

de para-botânicos. Os dados morfológicos foram obtidos através de análise do material 

botânico. O sistema de classificação adotado foi da APG III e as correções nomenclaturais 

foram feitas com base no banco de dados do Missouri Botanical Garden. Como resultados 

foram encontrados seis gêneros, Clusia L.; Garcinia L.; Moronobea Aubl.; Platonia Mart.; 

Symphonia L.f. e Tovomita Aubl., os quais estão distribuídos em 13 espécies ocorrentes na 

região. Ao todo foram registradas oito espécies do gênero Clusia L. (C. columnaris Engl., 

C. grandiflora Splitg., C. leprantha Mart.,C. lineata (Benth.) Planch. & Triana, C. lopezii 

Maguire, C. melchiorii Gleason, C. microstemon Planch. & Triana e C. nemorosa G.Mey), 

e somente uma espécie para os demais gêneros, Garcinia madruno (Kunth) Hammel, 

Moronobea riparia Pranch. & Triana, Platonia insignis Mart, Symphonia globulifera L.f e 

Tovomita spruceana Pranch. & Triana. A quantidade de espécimes por espécie mostrou que 

o gênero Clusia foi o mais abundante na formação vegetal de igapó. Foi registrada uma 

nova ocorrência para o município, que é Clusia lineata, esta espécie estava representada no 

acervo por uma única amostra coletada na Colômbia. O trabalho mostrou a grande 

importância de estudos voltados ao reconhecimento da diversidade florística, por se tratar 
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de uma região menos estudada no campo da taxonomia; além de contribuir na dinâmica de 

herbários, melhorando o conhecimento da diversidade florística na região. (CNPq) 

 
Palavras chaves: Diversidade, Clusiaceae, Amazônia. 

 

 


