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O presente trabalho faz parte do levantamento florístico de espécies da família Clusiaceae 
na Estação Ecológica do Jari (ESEC JARI), administrada pelo ICMBio. Nele foi realizado 
georreferenciamento das espécies Clusia grandiflora e Platonia insignis. Com o 
georreferenciamento, pretende-se catalogar e fornecer a localização das espécies em 
estudos dentro da estação ecológica, no intuito de estimular a criação de um acervo 
espacial das espécies vegetais, indicando quais as áreas de maior concentração dessas 
plantas. As coordenadas obtidas também servem de suporte para futuros trabalhos, uma 
vez que já se tem o conhecimento das áreas onde as espécies ocorrem. A metodologia 
consistiu na marcação de pontos de controle de cada amostra encontrada durante o trajeto 
percorrido utilizando um GPS. Foram anotadas as coordenadas X (Longitude) e Y 
(Latitude) além de marcar com placas de metal as espécies estudadas. Os dados coletados 
foram compilados para uma tabela eletrônica no formato csv, onde foram inseridos em um 
Sistema de Informações Geográficas (SIG), o software livre QuantumGis. Após a inserção 
dos dados no SIG, foram elaborados mapas temáticos mostrando a diversidade espacial das 
amostras vistas em campo. Os produtos cartográficos foram georreferenciados no sistema 
de coordenadas Universal Transversa de Mercator e Datum WGS 1984. Dos pontos 
obtidos foram gerados mapas de ocorrência das duas espécies. Esse georreferenciamento é 
o primeiro realizado para espécies vegetais dentro da ESEC Jari. Foram obtidas 55 
coordenadas das espécies estudadas, sendo 33 de P. insignis e 22 de C. grandiflora. 
Durante a coleta das coordenadas, observou-se que a espécie C. grandiflora quando 
encontrada em vegetação baixa, apresenta hábito terrestre, porém, em regiões onde a mata 
é alta, a espécie localiza-se na copa das árvores, apresentando hábito epífita. Um número 
maior de coordenadas de C. grandiflora foram obtidas de espécies terrestres, já que as 
encontradas na copa das árvores são de difícil visualização e identificação. As coordenadas 
dos exemplares de C. grandiflora foram obtidas em sua maioria próximas a sede da ESEC 
Jari, sendo de hábitos terrestres. Para P. insignis, a área com maior concentração de 
exemplares é chamada de “bacurizal”, em alusão a alta concentração de P. insignis. Na 
área são encontradas plantas jovens, de porte médio e de grande porte. Foram ainda 
observadas exemplares em outras regiões, indicando que a espécie está se propagando 
dentro da estação.  
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