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A composição florística é essencial para o conhecimento da diversidade de espécies de 
uma determinada região e o levantamento florístico é uma importante ferramenta utilizada 
para se conhecer e identificar a vegetação de uma área. O presente estudo tem como 
objetivo a caracterização da vegetação do Parque Estadual Corumbiara (PEC), localizado 
na fronteira entre Rondônia e Bolívia. O PEC está entre as unidades de conservação mais 
preservadas do estado de Rondônia, sendo de fundamental importância devido à ocorrência 
das formações vegetacionais Campinarana e Floresta, pouco conhecidas na taxonomia 
vegetal, além da grande necessidade de estudos na região. O projeto teve início em 
setembro de 2017, com coletas realizadas mensalmente entre outubro e dezembro, através 
do método de caminhamento livre ao longo dos ambientes do parque. As últimas coletas 
serão realizadas entre os meses de abril e maio. As amostras estão sendo depositadas no 
Herbário COOE, localizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Rondônia - Campus Colorado do Oeste, onde foram herborizadas de acordo com as 
técnicas convencionais de botânica. Até o momento foram identificadas 16 famílias, 40 
gêneros e 54 espécies.  Dentre as famílias com maior número de espécies destacam-se: 
Fabaceae (32 spp.), Rubiaceae (cinco spp.) e Apocynaceae (quatro spp.). Os gêneros que 
apresentaram maior número de espécies são Chamaescrista (três spp.), Clitoria (três spp.), 
Senna (três spp.), Swartzia (três spp.) e Palicourea (duas spp.). A área de estudo já 
apresenta uma riqueza significativa de espécies vegetais, assim, com a finalização deste 
estudo provavelmente o conhecimento da flora do PEC será ampliado, bem como para o 
estado de Rondônia. 
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