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Santa Isabel do Rio Negro município pertencente ao estado do Amazonas, está 

localizado entre os municípios de São Gabriel da Cachoeira e Barcelos, apresenta 

grande diversidade florística, pois consiste em ecossistemas de igapó, terra firme e 

áreas montanhosas. A família Annonaceae possui 130 gêneros e 2200 espécies. No 

Brasil são registrados 29 gêneros e 400 espécies em praticamente todas as suas 

formações naturais. Na Amazônia ocorrem 27 gêneros e 280 espécies. A família é 

representada por árvores, arbustos, muitas vezes por arvoretas, em algumas espécies 

pode ser reconhecida vegetativamente pelo odor forte do corte do tronco ou dos ramos. 

Tem valor econômico principalmente pelos seus frutos comestíveis, tais como a fruta 

do conde ou ata (Annona squamosa L.) e a graviola (Annona muricata L.). A 

identificação das espécies foi realizada com a utilização de chaves específicas para a 

família, seguida por comparação com os espécimes depositados no acervo INPA e 

confirmados por botânicos do Herbário. Os dados morfológicos foram obtidos através 

da análise dos espécimes coletados na área e do material disponível neste acervo. Os 

caracteres morfológicos das espécies foram analisados com auxílio de lupa 

estereoscópica e as medidas tomadas com auxílio de um paquímetro. Como resultados 

foram encontrados cinco gêneros Anaxagorea A. St.-Hil., Annona L., Duguetia A. 

St.-Hil., Guatteria Ruiz & Pav. e Xylopia L. os quais estão distribuídos em 12 

espécies ocorrentes na região, Anaxagorea rufa Timmerman, Annona foetida, Mart., 

Annona sericea Dunal; Duguetia argentea R.E.Fr., Duguetia calycina Benoist, 

Duguetia macrophylla R.E.Fr., Duguetia riparia Huber, Duguetia uniflora Mart.; 

Guatteria punctata (Aubl.) R.A.Howard.; Guatteria longicuspis R.E.Fr.; Xylopia 

aromatica Mart., Xylopia benthamii R.E.Fr., os gêneros variam de uma a cinco 

espécies. No entanto, as espécies encontradas possuem entre um a quatro espécimes 

onde Xylopia aromática foi a que apresentou maior número de amostras. Foi feito 
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chave de identificação tanto para as espécies como para os gêneros. Cada espécie 

consta com um cabeçalho, descrição da espécie, material adicional seguido pelo mapa 

de distribuição. Portanto, este estudo comprova a grande importância de 

levantamentos taxonômicos em áreas na Amazônia para que se possa inferir a 

verdadeira Biodiversidade nesta região tão carente de estudos. (FAPEAM) 

 

Palavras Chaves: Diversidade, Annonaceae, Amazônia. 

 


