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Sou leso em tratar com máquina; mas inventei, para meu gasto,
um Aferidor de Encantamentos.
Queria medir os encantos que existem nas coisas sem importância.
Eu descobri que o sol, o mar, as árvores e os arrebóis são mais enriquecidos pelos pássaros do
que pelos homens.
Eu descobri, com o meu Aferidor de Encantamentos, que as violetas e as rosas e as acácias são
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Porque eu entendo, desde a minha pobre percepção, que o vencedor, no fim das contas, é aquele
que atinge o inútil dos pássaros e dos lírios do campo... (...)"

Manoel de Barros - Gratuidade das Aves e dos Lírios
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___RESUMO/ABSTRACT

RESUMO
O gênero Paepalanthus (Eriocaulaceae) conta atualmente com cerca de 400 espécies,
distribuídas principalmente nas Américas Central e do Sul, com centro de diversidade
localizado na Cadeia do Espinhaço, em Minas Gerais e Bahia. É o gênero de Eriocaulaceae mais
complexo do ponto de vista taxonômico e a carência de estudos floristicos dificulta o
aprimoramento de sua circunscrição. Nesse contexto, foi efetuado o levantamento de
Paepalanthus do Parque Estadual do Biribiri, que está inserido no Planalto de Diamantina,
Minas Gerais, (18°00’  - 18°15’S,  43°30’  - 43°40’W). O gênero está representado no Parque por
33 espécies. São apresentadas chaves de identificação para os gêneros de Eriocaulaceae e para
as espécies de Paepalanthus ocorrentes na área de estudo, descrições e ilustrações, bem como
comentários sobre morfologia, habitat, distribuição geográfica e fenologia.
Palavras-chave: Campos rupestres, Florística, Cadeia do Espinhaço
ABSTRACT
The genus Paepalanthus Mart. comprises ca. 400 species, mainly distributed in South and
Central America, with center of diversity located in the Espinaço Range, in Minas Gerais and
Bahia. In a taxonomic view, Paepalanthus is the most complex genus of Eriocaulaceae and the
lack of floristic studies hinders the improvement of its species circumscription. In this context, it
was carried out the Paepalanthus flora of Biribiri State Park, which is located in Diamantina
Plateau, in Minas Gerais, (18°00’   - 18°15’S; 43°30’ - 43°40’W). In the area, the genus is
represented by 33 species. Identification keys to Eriocaulaceae genera and Paepalanthus species
ocurring in the study area, descriptions and illustrations, as well as comments about
morphology, habitat, geographic distribution and phenology are provided.
Key words: Rupestrian fields, floristics, Espinhaço Range
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1. A Cadeia do Espinhaço
A Cadeia do Espinhaço é uma cordilheira de montanhas com cerca de 1200 km de
extensão e 50 a 100 km de largura, que se estende desde o quadrilátero ferrífero em Minas
Gerais em direção ao norte, até a Chapada Diamantina, na Bahia (Azevedo et al. 2008) (Figura
1). É um importante divisor das bacias do Rio São Francisco, Rio Jequitinhonha, Rio Doce e
Araçuaí e representa uma zona de contato entre três importantes biomas brasileiros: a Mata
Atlântica, o Cerrado e a Caatinga, tornando-se um mosaico de fitofisionomias (Giulietti et al.
1997). Ressalta-se que dois dos biomas presentes na região, o Cerrado e a Mata Atlântica, são
considerados hotspots mundiais, termo que se refere a um ambiente de extrema diversidade
biológica e que possui mais de 70% de sua área devastada (Myers et al. 2000). O mosaico de
ecossistemas presente no Espinhaço propicia uma grande biodiversidade, pois a concentração de
ecótonos leva a uma profusão de alternativas ecológicas de adaptação (Gontijo 2008).
O Espinhaço começou a ser formado por segmentos oriundos do Paleozóico. Os picos
mais altos, com cerca de 2000 metros, são remanescentes de antigas superfícies desgastadas. As
mais antigas superfícies expostas conhecidas datam do Cretáceo. Na sua base, estão rochas
muito antigas. O relevo é altamente acentuado com amplos vales profundos, considerando que
os maiores sulcos e cristas ocorreram em formações de quartzito e arenito. Os solos em geral
são rasos e arenosos, altamente ácidos e pobres em nutrientes (Giulietti et al. 1997).
As altitudes variam de 900 a 2000 metros acima do nível do mar, com várias serras
interrompidas por vales de rios que podem ser extensivos e profundos (Giulietti et al. 1997). O
clima é do tipo mesotérmico (Cwb sensu Köppen, 1931) apresentando invernos secos, verões
amenos e com estação chuvosa. O índice pluviométrico anual médio é de cerca de 1.600 mm,
com período úmido de sete a oito meses e um período seco de três a quatro meses (Instituto
Nacional de Meteorologia – INMET).
A cobertura vegetal dominante na Cadeia do Espinhaço é o campo rupestre (Giulietti et
al. 1997), onde a vegetação cresce sobre pedregulhos ou rochas, em solos pedregosos
decompostos recentemente ou, ainda, em solos arenosos (Giulietti & Pirani 1988). Nos lugares
em que as condições geológicas permitem, por exemplo, em solos calcáreos, podem ser
encontradas matas decíduas e semi-decíduas, com ocorrência de diferentes espécies vegetais
(Giulietti et al. 1997).
O Espinhaço possui ainda um grande número de espécies endêmicas da flora do estado
de Minas Gerais. As espécies que compõem os campos rupestres são geralmente encontradas
em populações disjuntas, comumente restritas a pequenas serras (Giulietti et al. 1997). Esse
fato, aliado a outros grandes problemas que ameaçam a conservação da biodiversidade do
Espinhaço, como a pecuária, a mineração e o extrativismo vegetal, tornam esse ambiente
extremamente vulnerável e explicam o elevado número de espécies ameaçadas de extinção:
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aproximadamente dois terços das espécies vegetais ameaçadas no Estado de Minas Gerais são
características dos campos rupestres do Espinhaço (Mendonça & Lins 2000).
A região tem sido reconhecida como prioritária para a conservação nas esferas estadual,
nacional e internacional. Recentemente, recebeu grande destaque quando, em 2006, grande
parte de sua porção mineira foi decretada Reserva da Biosfera pelo programa  “O  Homem   e  a  
Biosfera”,  da  UNESCO  (MINAS  GERAIS,  decreto nº 44281 2006). A Reserva da Biosfera da
Serra do Espinhaço tem como meta a proteção da biodiversidade aliada ao desenvolvimento
sustentável e ao conhecimento científico (Azevedo et al. 2008).
Ao longo da Cadeia do Espinhaço, nos últimos anos, foram criadas, pelo poder público,
diversas e importantes Unidades de Conservação (UCs). No total, são 53 unidades, sendo 17 na
categoria de proteção integral e 36 na de uso sustentável (Carvalho 2008). As UCs de proteção
integral abrangem uma área de 2,6% da Cadeia, o que, segundo o estudo de Silva et al. (2008), é
uma área insuficiente para proteger a diversidade de espécies, de ecossistemas e de serviços
ambientais existentes na região.
As regiões do Alto Jequitinhonha e Serra do Cabral abrangem o limite norte da Reserva
da Biosfera da Serra do Espinhaço, sendo detentoras de uma expressiva diversidade biológica,
combinada com uma rica diversidade sócio-cultural (Carvalho 2008). Nessa região, está
inserido o Parque Estadual do Biribiri, situado em uma área onde o extrativismo de semprevivas é fonte de renda de muitas famílias, além de ser próximo à área urbana e com grande
apelo turístico, o que representa um desafio à sua gestão e manutenção.

4

ANDRINO, C.O.

INTRODUÇÃO

Figura 1. Carta de Relevo da Cadeia do Espinhaço. Limites sul em Minas Gerais, na Serra de
Ouro Branco, Ouro Preto e Caraça e, ao norte, no estado da Bahia, Serra do Tombador e
Chapada Diamantina.
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2. Eriocaulaceae Martynov
Dentre as famílias botânicas que ocorrem nos campos rupestres da Cadeia do
Espinhaço, Eriocaulaceae possui uma importância especial, pois, além de ser uma das famílias
mais representativas desse ambiente, é também uma das mais ameaçadas pelo extrativismo.
Sob  a  denominação  de  “sempre-vivas”, estão espécies de plantas dos campos e cerrados
pertencentes a Cyperaceae, Eriocaulaceae, Poaceae, Rapateaceae e Xyridaceae, cujas
inflorescências permanecem pouco alteradas em sua forma e coloração após serem colhidas e
secas (Instituto Terra Brasilis 1999, Scatena et al. 2004, Parra et al. 2010). Embora todas as
espécies com tais características sejam consideradas sempre-vivas, apenas algumas são de alto
interesse comercial, sendo as Eriocaulaceae as mais visadas pelo mercado nacional e
internacional de plantas ornamentais secas (Parra et al. 2010). Os escapos de algumas espécies,
conhecidos   popularmente   como   “capim-dourado”,   e   os   capítulos,   as   “sempre-vivas”  
propriamente ditas, são usados na decoração de ambientes, confecção de objetos de uso
doméstico e pessoal, como bijuterias, bolsas e demais acessórios. Segundo Giulietti et al.
(1988), desde o apogeu da comercialização das sempre-vivas, nas décadas de 1970 e 1980,
Diamantina representa o mais importante polo deste comércio, para onde ainda hoje convergem
as sempre-vivas coletadas em várias serras mineiras e mesmo aquelas originárias da Bahia,
sendo, portanto, importantes para a subsistência de muitas famílias da região. Tal fato evidencia
a necessidade de desenvolvimento de técnicas de manejo dessas espécies, evitando que muitas
delas, já ameaçadas, não entrem em extinção.
Eriocaulaceae está inserida em Poales, juntamente com outras monocotiledôneas (APG
III 2009).

A família pode ser facilmente reconhecida pelas flores diclinas reunidas em

inflorescências capituliformes. Suas espécies possuem distribuição pantropical e ocorrem em
diferentes habitats, mas a maioria delas está distribuída nos tepuis venezuelanos e nos campos
rupestres brasileiros, especialmente na Cadeia do Espinhaço, principal centro de diversidade da
família (Giulietti & Hensold 1990).
A maioria das espécies incluídas em Eriocaulaceae é de ervas perenes, que apresentam
desde poucos centímetros de altura até cerca de dois metros. Possuem folhas em rosetas basais
na maioria das vezes, de onde partem escapos envolvidos por uma espata cilíndrica. As
inflorescências são capituliformes e as flores são, em geral, actinomorfas, diclinas, dímeras ou
trímeras, pediceladas ou sésseis, medem cerca de 0,5 centímetro de comprimento e cada uma
apresenta uma bráctea floral axilar (exceto no gênero Syngonanthus Ruhland). Há espécies
diplostêmones e isostêmones. Nas espécies isostêmones, observam-se estaminódios,
correspondendo à redução do verticilo estaminal externo. As anteras são bitecas, com quatro
sacos polínicos, ou raramente monotecas, com dois sacos polínicos. Os pistilódios são bem
desenvolvidos em nectários. Os grãos de pólen são espiraperturados. O gineceu é bi- ou

6

ANDRINO, C.O.

INTRODUÇÃO

tricarpelar, súpero, com placentação axilar e apenas um óvulo ortótropo por lóculo. Os estiletes
podem ser simples ou bífidos, com apêndices nectaríferos filiformes ou papilosos (Rosa &
Scatena 2007). O fruto é uma cápsula loculicida, com pericarpo membranáceo e as sementes
medem entre 0,5 a 1,5 milímetro de comprimento, com esculturas bem variadas. (Giulietti 1997)
Atualmente, Eriocaulaceae é composta por cerca de 1200 espécies distribuídas em 10
gêneros. A família é dividida em: Eriocauloideae Ruhland, que inclui os gêneros Eriocaulon L.
e Mesanthemum Koern. e é caracterizada por possuir flores diplostêmones e pétalas com
glândulas; e Paepalanthoideae Ruhland, que compreende oito gêneros e cerca de 900 espécies,
sendo definida por possuir flores isostêmones e pétalas sem glândulas (Koernicke 1863;
Ruhland 1903). Os maiores gêneros em número de espécies são Syngonanthus, com cerca de
150 espécies e Paepalanthus Mart., com cerca de 400 espécies (Giulietti & Hensold 1990).
Apesar do monofiletismo da família, as relações taxonômicas no nível genérico e
infragenérico não são bem resolvidas e as tradicionais circunscrições são baseadas em poucos
caracteres florais, como o grau de união das pétalas nas flores, presença de glândulas sobre as
pétalas e número de estames (Ruhland 1903; Giulietti et al.1995 e 2000; Andrade et al. 2010).
O primeiro tratamento taxonômico de Eriocaulaceae para o Brasil foi feito por Bongard
(1831), que reconheceu 80 espécies no gênero Eriocaulon. A seguir, Martius (1835) revisou
alguns gêneros, sinonimizou nomes em Eriocaulon e distinguiu Paepalanthus de Eriocaulon.
Kunth (1841) descreveu o gênero Lachnocaulon Kunth e confirmou o status genérico de
Paepalanthus, que nessa época contava com apenas 67 espécies.
Koernicke (1863), no tratamento de Eriocaulaceae para a Flora brasiliensis, realizou a
segunda grande revisão da família e reconheceu cinco gêneros para o Brasil: Eriocaulon L.,
Paepalanthus Mart., Philodice Mart., Tonina Aubl. e descreveu o gênero Mesanthemum Koern.,
caracterizado por apresentar flores estaminadas com pétalas livres e pistiladas com pétalas
unidas na porção mediana. Além disso, descreveu várias espécies novas e propôs a divisão da
família em duas tribos, que hoje correspondem às duas subfamílias.
Quatro décadas depois, Ruhland (1903) realizou a última grande revisão da família e
propôs mudanças na classificação do grupo que são utilizadas até hoje. A partir de então, os
estudos em Eriocaulaceae passaram a se concentrar em grupos propostos por Ruhland (1903) e
em descrições de novas espécies. Silveira (1908, 1928) publicou 183 espécies novas, e
Moldenke (1937, 1946, 1951, 1957, 1966, 1968, 1971, 1978) publicou dezenas de artigos com
descrições de novas espécies.
Alguns gêneros foram descritos no último século: Carptotepala Moldenke, Wurdackia
Moldenke, Moldenkeanthus Morat e Actinocephalus (Koern.) Sano. Posteriormente, vários
deles foram sinonimizados: o gênero Carptotepala foi sinonimizado em Comanthera L.B.
Smith, Wurdackia hoje é sinônimo de Rondonanthus (Hensold & Giulietti 1991) e
Moldenkeanthus atualmente pertence a Paepalanthus (Stützel 1987). Recentemente, novas
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mudanças taxonômicas foram propostas: Comanthera foi reestabelecido (Parra et al. 2012), e
hoje  abriga  a  maioria  das  espécies  conhecidas  como  “sempre-vivas”,  Philodice foi sinonimizado
em Syngonanthus (Giulietti et al. 2012) e Costa (2013) incluiu P. subsect. Aphorocaulon em
Actinocephalus.
3.

O gênero Paepalanthus
Paepalanthus Mart. são ervas ou subarbustos com caules muito reduzidos, constituindo

rosetas basais de folhas, ou até plantas com mais de um metro de comprimento e folhas
distribuídas ao longo do caule. Os escapos que portam os capítulos, raramente ausentes, são
simples ou fasciculados e as flores são pediceladas. As flores são trímeras, raramente dímeras.
As sépalas são conatas na base, frequentemente portando tricomas em tufos no ápice,
assemelhando-se às brácteas florais em cor e textura. A corola é tubular nas flores estaminadas e
dialipétala nas flores pistiladas. Os estames são opostos às pétalas e em mesmo número que os
lobos da corola, com as anteras mono ou bitecas, bi ou tetra-esporangiadas, introrsas e
dorsifixas (Stützel 1998). As flores pistiladas possuem o mesmo número de verticilos florais
que as estaminadas. As sépalas, livres ou sutilmente fundidas na base, podem se tornar rígidas e
higroscópicas durante a maturação dos frutos nas espécies trímeras. O ovário possui dois a três
carpelos com um óvulo por lóculo. O fruto capsuliforme apresenta a superfície reticulada e
deiscência loculicida (Stützel 1998; Hensold 1988).
As únicas características gerais para o gênero são a presença de flores estaminadas com
pétalas unidas e pistiladas com pétalas livres mas, separadamente, estes caracteres são
encontrados em outros gêneros da família.
O gênero Paepalanthus conta atualmente com de 426 espécies, distribuídas
principalmente nas Américas Central e do Sul, com apenas cinco espécies na África (Giulietti &
Hensold 1990). No Brasil, está representado por 357 espécies, sendo o gênero com maior
número de espécies entre as angiospermas que ocorrem no país (Forzza et al. 2010). Possui
ampla distribuição geográfica, ocorrendo desde a região Norte até o Sul, com centro de
diversidade localizado na Cadeia do Espinhaço, onde estima-se que ocorram cerca de 220
espécies (Giulietti et al. 2013), sendo aproximadamente 120 delas no Planalto de Diamantina,
em Minas Gerais (Costa et al. em prep.).
Paepalanthus foi proposto por Martius (1834) a partir de algumas espécies de
Eriocaulon. Koernicke (1863), no tratamento de Eriocaulaceae para a Flora brasiliensis,
agrupou as espécies pertencentes ao gênero em 14 subgêneros, baseando-se principalmente em
caracteres florais. Ruhland (1903), ao fazer a revisão da família, rearranjou as espécies de
Paepalanthus em 22 táxons infragenéricos (seis subgêneros, cinco seções, seis subseções e
cinco séries) e segregou vários táxons infragenéricos propostos por Koernicke (1863) em outros
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gêneros. Atualmente, Paepalanthus é composto por cinco subgêneros, dez seções, cinco
subseções, e sete séries (Figura 2), sendo que a maior diversidade de espécies está incluída em
P. subg. Paepalanthus (=Paepalocephalus com quatro seções: P. sect. Polycladus Ruhland, P.
sect. Dichocladus Ruhland, P. sect. Polyactis Ruhland e P. sect. Paepalanthus Ruhland). Para
P. sect. Paepalanthus, Ruhland (1903) propõe ainda a divisão em cinco series, P.ser. Dimeri
Ruhland, P.ser. Leptocephali Ruhland, P.ser. Rosulati Ruhland, P.ser. Vivipari Ruhland e P.
ser. Paepalanthus Ruhland (=P. ser. Variabiles), sendo que esta última é a mais complexa do
ponto de vista taxonômico, uma vez que concentra espécies de difícil delimitação. Nesta série,
há cerca de 150 espécies, representando um complexo de espécies possivelmente não
relacionadas filogeneticamente (Trovó 2010).
Ainda que a classificação de Ruhland (1903) seja um agrupamento de espécies não
relacionadas na maioria dos casos, na ausência de uma classificação mais condizente com a
evolução do grupo, essa classificação se mostra importante. Isso porque, depois deste
tratamento, nenhuma chave de identificação para Paepalanthus abrangente foi publicada,
mesmo com mais de cem novos registros para o gênero publicados posteriormente à revisão.
Sendo assim, essa classificação infragenérica permite ao menos alguma inferência sobre
características morfológicas distintivas das espécies, permitindo que haja hipóteses a serem
testadas.

Figura 2. Subdivisoes de Paepalanthus Mart., sensu Ruhland (1903), reconhecidas atualmente.
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Paepalanthus é bastante heterogêneo morfologicamente e emerge polifilético em todas
as análises cladísticas realizadas (Giulietti et al. 1995; Giulietti et al. 2000; Unwin 2004;
Andrade et al. 2010; Trovó et al 2013, Tannure 2013). As relações inter e infragenéricas não
são bem estabelecidas, sendo que as espécies geralmente se dividem em dois clados (Figura 3):
um englobando também os gêneros Actinocephalus, Lachnocaulon e Tonina, e o outro, apenas
espécies de Paepalanthus, onde estão os subgêneros mais facilmente reconhecíveis: P. subgen.
Monosperma, caracterizado pelo ovário unicarpelar e fruto aquênio, P. subg. Platycaulon,
caracterizado pela união completa ou parcial dos escapos e P. subg. Xeractis, caracterizado pela
pilosidade interna da corola nas flores estaminadas e pelas brácteas involucrais frequentemente
ultrapassando a altura das flores no capítulo. Além destes subgêneros, é neste clado que se
encontra a espécie tipo, Paepalanthus erigeron Mart., pertencente à P. subg. Paepalanthus, que
é polifilético e abriga uma grande diversidade de espécies que não foi possível incluir nos outros
táxons propostos. Paepalanthus subg. Paepalanthus possui cerca de 300 espécies e é
subdividido basicamente pelos padrões de ramificações, características da inflorescência e
padrões florais.
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Figura 3. Filogenia de Paepalanthoideae com base em dados moleculares e morfológicos,
modificado de Trovó et al. (2013).
Um dos grandes problemas enfrentados no estudo das Eriocaulaceae e, principalmente,
de Paepalanthus, reside na falta de conhecimento acerca da morfologia, riqueza e distribuição
geográfica de boa parte das espécies. Estudos taxonômicos recentes, que tratam de espécies
brasileiras de Eriocaulaceae, foram efetuados em Leiothrix (Giulietti 1984), Actinocephalus
(Sano 1999, 2004; Costa 2013), Syngonanthus (Lazzari 2000; Echternacht 2012) e Comanthera
(Echternacht 2012). Em Paepalanthus, foram estudados P. subg. Xeractis (Hensold 1988,
Andrino & Costa 2013), P. subg. Platycaulon (Tissot-Squali 1997) e P. sect. Diphyomene
(Trovó 2010). Descrições recentes de novas espécies para a Cadeia do Espinhaço foram
publicadas por Hensold (1988), Giulietti (1996), Sano (1998a), Costa (2006), Trovó & Costa
(2009), Trovó & Sano (2010) e Trovó et al. (2012). Na porção mineira da Cadeia, os
levantamentos florísticos tratando especificamente das Eriocaulaceae estão restritos à Serra do
Cipó (Giulietti et al. 1987; Sano 1998b; Parra 1998; Hensold 1998 e Costa 2001) e Grão-Mogol
(Sano et al. 2010), as demais áreas permanecem sem informação sobre a riqueza específica,
podendo ser inferida apenas a partir das coleções depositadas nos herbários.
Para os táxons sem estudos recentes, as principais obras de referência são a última
revisão da família, publicada por Ruhland (1903), e descrições de novas espécies, efetuadas por
Silveira (1908, 1928), e Moldenke (1951, 1957, 1968, 1971, 1972). Silveira (1908, 1928),
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descreveu 81 espécies para Paepalanthus e, embora todas sejam ilustradas nas obras, não há
qualquer chave de identificação. O mesmo aconteceu com as espécies descritas por Harold
Moldenke ao longo de sua vida, cerca de 150, sem chave de identificação, dificultando
sobremaneira a identificação dessas espécies.
Nesse contexto, tendo-se em vista o grande número de espécies de Paepalanthus que
ocorre no Espinhaço associado à falta de revisões taxonômicas da maioria de seus táxons e à
carência de levantamentos florísticos em boa parte da Cadeia, notou-se a importância de um
intensivo trabalho de campo nessa região, para que se possa, em um primeiro momento,
conhecer as espécies, sua morfologia e a área de ocorrência para, posteriormente, elucidar as
relações filogenéticas destas espécies com as demais da família.
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O presente trabalho cumpriu os objetivos propostos, enriquecendo o conhecimento sobre
as espécies de Paepalanthus do Parque Estadual do Biribiri e revelando uma considerável
diversidade florística, antes conhecida apenas superficialmente, numa região onde estudos
florísticos sistematizados são ainda escassos, embora importantes por se tratar do principal
centro de diversidade do gênero. A análise da distribuição geográfica, da morfologia, dos
períodos de floração das espécies e as experiências em campo também mostraram-se muito
significativas por trazer importantes questões a serem investigadas, cumprindo outro objetivo, o
de contribuir para a formação, da autora, em taxonomia.
Sendo assim, corrobora-se aqui a ideia de que o esforço de coleta contínuo e duradouro é
essencial para um conhecimento adequado da composição florística regional, especialmente em
locais de alta biodiversidade (Rapini et al. 2008), como é o caso do Planalto de Diamantina,
inserida na zona de contato entre os domínios da Mata Atlântica e do Cerrado, dois dos
hotspots mundiais com maior riqueza biológica (Myers et al. 2012). Inventários florísticos
detalhados são essenciais para o desenvolvimento de bons estudos sistemáticos, biogeográficos
e ecológicos, demonstrando a importância de se continuar investigações florísticas (Funk 2006).
O intenso esforço amostral no Parque Estadual do Biribiri, neste estudo, foi fundamental
para revelar uma grande diversidade de espécies, e também por permitir grande troca de
informações com vários setores ligados à Unidade, onde foi possível constatar os diversos
desafios de gestão que enfrenta a administração do Parque. Apesar de oficialmente criados, os
parques necessitam de infra-estrutura para garantir sua manutenção e assim, contribuir para a
conservação das espécies. A verba do governo federal ou estadual é liberada gradativa e
burocraticamente, e, sem estrutura física, material e de pessoal mínima, é grande a dificuldade
dos Parques em manter sua função de conservar a biodiversidade dentro dos seus limites. Neste
aspecto, nós botânicos e taxonomistas temos muito a contribuir, pois o conhecimento da
biodiversidade existente nas Unidades de Conservação é a principal justificativa para mantê-las
e, consequentemente, para subsidiar novas pesquisas. Para isso, é necessário que, além de
publicar os estudos florísticos em revistas científicas, seja dado ao Parque e à comunidade nãocientífica o retorno sobre estas pesquisas, o que muitas vezes não é feito.
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