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A primeira definição de áreas úmidas foi descrita pelo Serviço de Pesca e Vida Silvestre 

dos Estados Unidos (USFWS) publicado por Shaw & Fredine (1956) que cita “O termo Área 

Úmida se refere a terras baixas, cobertas permanente ou temporariamente por águas, ou 

ainda com águas intermitentes. Podem ser constituídos por pântanos, banhados costeiros, 

brejos, turfeiras, ilhas flutuantes, entre outras. Se inclui na definição os lagos e lagoas 

superficiais, usualmente com vegetação emergente como característica distinta, bem como as 

águas permanentes de riachos e águas profundas dos lagos. Não se inclui nesta definição 

aquelas áreas úmidas tão temporárias que têm pouco ou nenhum efeito no desenvolvimento 

de solos úmidos”.  

Desta forma, internacionalmente, o termo área úmida ou zona úmida designa espaços 

terrestres onde se observa o encharcamento sazonal ou permanente do solo. A saturação por 

água determina o desenvolvimento do solo e das formas de vida dessas áreas que, no Brasil, 

são conhecidas como brejos, brejões, pântanos, pantanais, varjões, charcos, alagados e 

banhados, entre outros. 

O IBAMA considera que as áreas úmidas são ecossistemas frágeis e de alta 

complexidade ecológica. Apresentam importância para o processo de estabilidade ambiental e 

manutenção da biodiversidade. Por estarem em relevos planos ou abaciados encontram-se 

freqüentemente com elevados níveis de saturação hídrica. Isso resulta em alta capacidade de 

retenção e filtragem das águas e em regularização da vazão dos rios. No projeto 

RADAMBRASIL a vegetação das áreas úmidas é enquadrada nas “Áreas Pioneiras de 

Influência Fluvial”.  

Neste contexto, as Áreas Úmidas (wetlands) são formações naturais cujo substrato está 

sujeito a inundações periódicas ou permanentes. Este fator é determinante da origem e 

desenvolvimento do solo e das espécies vegetais distribuídas nestas áreas (Meirelles et al. 

2004). O conceito de áreas úmidas não é fácil de estabelecer devido a grande diversidade de 

ambientes e sua característica extremamente dinâmica, bem como a dificuldade de definir 

com precisão seus limites e tamanho (Carrera & Fuente 2003).  

Segundo Suso & Llamas (1993), as áreas úmidas ocupam 2% do planeta, possuem 

importantes funções ecológicas e são os ambientes mais ameaçados em todo o mundo, sendo 

grande parte destruída em decorrência da ação antrópica. Além da importante função 

ecológica das áreas úmidas, sua manutenção é primordial para conservação dos recursos 

hídricos. A água é um bem finito e vulnerável conforme preconiza a Lei das águas – No. 

9.433 e, há previsão de, no futuro, haver guerras pela disputa deste bem. A utilização racional 
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da água em propriedades rurais é a grande meta a ser alcançada neste século (Silva et al. 

2004).  

Convém mencionar, que a importância ecológica, biológica, o valor cultural, científico 

e recreativo das áreas úmidas do planeta foram reconhecidos pelos 138 países que assinaram a 

Convenção de Ramsar. Os termos desta convenção, que trata da cooperação internacional 

visando a conservação de zonas úmidas e de aves aquáticas do planeta, foi concluída em 2 de 

fevereiro de 1971, às margens do Mar Cáspio, na cidade de Ramsar no Irã, e passou a vigorar 

em 1975 após os primeiros países terem se tornado Partes Contratantes.  

No Brasil, as áreas úmidas ou áreas alagadas consistem em Áreas de Preservação 

Permanente (APP) conforme legislação vigente. No entanto, em sua maioria, as áreas úmidas 

são extremamente negligenciadas em termos de conservação, pois em geral estão em áreas 

mais baixas dos terrenos e, portanto, muito suscetíveis aos depósitos de sedimentos oriundos 

dos processos erosivos. Em regiões onde a pecuária é a atividade produtiva, o gado utiliza 

estas áreas para dessedentação, contribuindo para a alteração, por vezes irreversível. Além 

disso, a drenagem ocasiona o surgimento de vegetação arbustivo-arbórea atípica, com 

conseqüente perda do estrato herbáceo e diversidade vegetal (Meirelles et al., 2004). 

Por este prisma, vê-se a importância da manutenção das áreas úmidas brasileiras e, 

decorrente disso, o banhado do Rio Formoso é primordial para manutenção do sistema hídrico 

superficial e subterrâneo do município de Bonito, Parque Nacional da Serra da Bodoquena e 

Pantanal, pois recolhem, filtram e estocam água das adjacências, funcionando como zona 

tampão e de recarga dos aquíferos.  

 
Figura 1. Áreas úmidas do Formoso, Bonito/MS. Foto: Lúcia Monteiro 

2. METODOLOGIA 
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Foram realizadas amostragens da composição florística em áreas úmidas da bacia 

hidrográfica do rio Formoso/MS no período de 30/03/2009 a 03/04/2009, em quatro fazendas 

amostrais previamente selecionadas: (i) São Geraldo; (ii) Água Azul / Barra do Sucuri; (iii) 

Barreiro Grande; e (iv) Parque Ecológico do Rio Formoso.  

Para o levantamento da vegetação foram selecionados Pontos de Observação (PO’s) em 

cada sítio, levando em consideração a presença de alta umidade do solo e de cursos d’água. A 

quantidade de pontos em cada fazenda foi influenciada pela diversidade de ambientes. 

O levantamento florístico foi realizado em 09 áreas, distribuídas nas quatro fazendas 

amostrais (Tabela 1). Em cada PO foram realizadas caminhadas para observação, segundo 

método de Filgueiras (1993), e anotação da composição florística, cuja identificação foi 

possível in loco e/ou coletadas para posterior confirmação taxonômica e identificação 

segundo o APG II (2003).  

 

Tabela 1. Lista dos pontos de observação (PO’s) nas diferentes  
fisionomias com suas respectivas localizações geográficas. 

 

PONTOS DE 
OBSERVAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO/AMBIENTE 
AQUÁTICO 

PONTOS 
GEOREFERENCIADOS 

21K/UTM 

ALTITUDE 
(m) 

 

PO-01 Faz. São Geraldo 0546419 / 7656489 430 

PO-02 Faz. São Geraldo 0545729 / 7644473 432 

PO-03 Faz. São Geraldo 0543963 / 7644236 432 

PO-04 Água Azul / Barra do Sucuri 0547039 / 7649391 323 

PO-05 Água Azul / Barra do Sucuri 0546346 / 7649042 433 

PO-06 Faz. Barreiro Grande 0546993 / 7649375 305 

PO-07 Faz. Barreiro Grande 0555767 / 7654969 283 

PO-08 Faz. Barreiro Grande 0554628 / 7654368 298 

PO-09 Pq. Ecológico Rio Formoso 0556271 / 7657149 284 

 

 

Para cada PO foi feita a descrição geral da área e da vegetação do entorno, sendo 

relacionadas a evidência de ameaça, o uso geral da terra, topografia e relevo, umidade e/ou 

profundidade do corpo d’água, drenagem e tipo de solo. 
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Em especial, nesta fase gostaria de agradecer ao auxiliar de campo Ramão Valter, Lúcia 

Monteiro e Daniela Matsumoto, que estiveram auxiliando em todas as coletas. 

 
 

    
 

 
 

Figuras 02 a 04. Levantamento florístico das Áreas 
Úmidas da Bacia Hidrográfica do rio Formoso/MS.  
Fotos: Daniela Matsumoto e Lucia Monteiro, respectivamente 

 
 
 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 
3.1 Descrição Das Fisionomias Amostradas  

 
Foram incluídas neste inventário as observações realizadas em 04 áreas, agrupadas em 

09 pontos amostrais (Figura 5), considerando as características florísticas e ambientais 

(Tabela 2).  

TABELA 2. Relação das fitofisionomias inventariadas e a espécie predominante por ponto 
amostral. 

 

Fitofisionomia Espécies dominantes PO 
1 

PO 
2 

PO 
3 

PO 
4 

PO 
5 

PO 
6 

PO
7 

PO
8 

P
O9 
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Banhado e 
campo úmido de 

Nascente 

Cladium jamaicense 
(Capim-navalha) x         

Banhado e 
córrego Alegre 

Andropogon bicornis 
(rabo-de-burro)  x        

Banhado e 
córrego Alegre 

Typha domingensis 
(taboa)   x       

Campo úmido Cladium jamaicense 
(Capim-navalha)    x      

Rio Sucuri Gomphrena elegans     x     

Rio Formoso 

Chara rusbyana 
(Algas caráceas) 

Ludwigia peruviana 
(Cruz-de-malta) 

     x    

Campo úmido e 
rio Formoso 

Cladium jamaicense 
(Capim-navalha)       x   

Banhado Cladium jamaicense 
(Capim-navalha)        x  

Rio Formoso Chara rusbyana 
(Algas caráceas)         x 

 
 
 
As áreas úmidas, conforme já mencionado trata-se de uma vegetação hidrófila, adaptada 

à saturação hídrica do solo (permanente ou sazonal), com afloramento permanente do lençol 

freático, com água aparentemente estagnada ou com grande residência no solo.  

As plantas aquáticas que ocupam estas áreas são também denominadas de macrófitas 

aquáticas, termo este mencionado pela primeira vez por Weaver & Clements (1938), 

definindo-as como plantas herbáceas que crescem na água, em solos cobertos por água ou em 

solos saturados com água. Sculthorpe (1967) denominou as macrófitas de hidrófitas 
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vasculares, contudo este termo exclui as algas macroscópicas e as briófitas. Para o Programa 

Internacional de Biologia (IBP), macrófitas aquáticas é a denominação mais adequada para 

caracterizar vegetais que habitam desde brejos até ambientes verdadeiramente aquáticos; 

desta forma o termo inclui vegetais desde algas macroscópicas até plantas vasculares 

(Scremin-Dias, 1999). 

Entre os diversos papéis desempenhados pelas macrófitas aquáticas (vegetais que 

habitam desde brejos até ambientes totalmente submersos) podem ser citados: 

- a liberação de nutrientes através do chamado efeito de "bombeamento" - que constitui na 

absorção de nutrientes das partes profundas do sedimento e sua posterior liberação na coluna 

d'água por excreção ou durante sua decomposição. 

- a função de hospedeiras para associações com algas perifíticas e bactérias fixadoras de 

nitrogênio (Esteves, 1998). 

- o fornecimento de habitats diversificados e abrigo para larvas de peixes além de suas partes 

submersas servirem de receptáculo para ovos de diversas espécies (Notare, 1992), ampliando 

assim a disponibilidade de nichos a serem utilizados por estes. Suas raízes também atuam 

como local de proliferação de microorganismos importantes na alimentação dos mesmos. 

Fornecem ainda locais sombreados para abrigo de formas sensíveis às altas intensidades de 

radiação solar. 

 - importante papel trófico por servirem como fonte de alimento para algumas espécies de 

aves e mamíferos aquáticos; Esteves (1988) cita os altos conteúdos de proteínas e carboidratos 

solúveis presentes em sua reduzida fração de parede celular, sendo que em regiões tropicais, 

onde as altas temperaturas aceleram o processo da decomposição, as macrófitas aquáticas 

podem ser os mais importantes fornecedores de matéria orgânica para a cadeia detritívora. 

- papel bioindicador, por exemplo, a presença de "taboa" (Typha domingensis), é indicativa da 

presença de solo úmido ou pantanoso. 
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Figura 5. Imagem de satélite Landsat, datado em 06 de março de 2009. Fonte: Ana Pimenta Ribeiro (Conservação Internacional).
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Figura 6. Área úmida da Fazenda São Geraldo 

Foto: Lucia Monteiro 

Figura 7. Área úmida da Fazenda Água 
Azul / Barra do Sucuri 

Foto: Lucia Monteiro 

  
Figura 8. Área úmida da Fazenda Barreiro 

Grande 
Foto: Lucia Monteiro 

Figura 9. Área úmida da Fazenda Parque 
Ecológico Rio Formoso 
Foto: Vivian Baptista-Maria 

 
 
 
 
 
 
3.2 RIQUEZA FLORÍSTICA 
 

Foram inventariadas 145 espécies, distribuídas em 89 gêneros, pertencentes a 47 

famílias botânicas (Anexo I). . Este número não reflete toda a diversidade de plantas aquáticas 

e palustres presentes nas áreas úmidas do Formoso, devido às coletas terem sido centradas em 

um curto período e tratar-se de uma avaliação rápida. Com maior tempo para coletas ao longo 

de um ano, provavelmente esse número seria bem maior.  

As famílias botânicas mais representativas foram Asteraceae, Cyperaceae e Poaceae, 

seguidas de Onagraceae e Euphorbiaceae (Gráfico 1). A família Asteraceae foi representada 

por 19 espécies; Cyperaceae, por 14 espécies e Poaceae por 07 espécies. Espécies destas 

famílias vicejam nas áreas úmidas que limitam os banhados do Rio Formoso, corroborando 

dados obtidos para outros campos úmidos do Centro-Oeste, em formações de campo úmidos e 

de Veredas (Meirelles et al. 2004) e de covais (Pott & Pott 2006).  
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Meirelles et al. (2004) citam, além de Poaceae e Cyperaceae, as famílias Asteraceae, 

Melastomataceae e Fabaceae como as mais abundantes para áreas úmidas do Cerrado. Os 

resultados obtidos para as áreas úmidas da região de Bonito demonstraram que quase não há 

representantes da família Melastomataceae, que são comuns em campos úmidos do cerrado, 

ocorrendo apenas as espécies de ampla distribuição como Tibouchina gracilis e Acisanthera 

alsinaefolia, provavelmente devido aos solos calcários não serem favoráveis ao 

estabelecimento de espécies desta família, que preferencialmente se distribuem em solo ácido 

(Pott & Pott 1994).  

A família Characeae, constituída por algas macroscópicas continentais muito comuns 

em ambientes cársticos, está representada pelos dois gêneros que ocorrem no Brasil – Chara e 

Nitella. A espécie Chara rusbyana é a mais abundante na região e, juntamente com as demais 

espécies do gênero, originam pequenos tubos calcários facilmente visualizados no leito dos 

rios da região. Ressalta-se que, dentre os grupos de algas e musgos, Characeae foi à única 

família possível de ser determinada devido ao fácil acesso à especialista deste grupo. Convém 

mencionar, que as várias espécies de musgos aquáticos, além das massas de algas 

filamentosas, não foram identificadas em nível genérico, em decorrência da dificuldade de 

determinação destes grupos. 

 
 

  
Figura 10. Echinodorus sp. 

Foto: Lúcia Monteiro 
Figura 11. Ipomoea cf. subrevoluta 

Foto: Lúcia Monteiro 
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Gráfico 1. Famílias de maior riqueza presentes nas áreas úmidas do rio Formoso, Bonito/MS  
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Nas áreas limítrofes do banhado do rio Formoso, como são chamados genericamente estes 

campos úmidos de nascentes, formam vastas áreas distribuídas em diversas propriedades e se 

encontram em diferentes estados de conservação. Estas áreas já retratadas por Ber (2001), 

apresentam em diversos locais formações homogêneas de Cladium jamaicense - capim-

navalha, com indivíduos de aproximadamente 1,5 - 2,5m de altura, sendo margeados por 

campo úmidos e/ou cursos d’água que contém espécies herbáceas como a carnívora 

Utricularia gibba, Eryngium spp., Justicia laevillinguis, Echinodorus bolivianus, Bacopa 

australis, Chara spp., Eleocharis acutangula, E. minima, E. sellowiana, E. geniculata, E. 

filiculmis, Mayaca sellowiana, Nymphaea gardneriana, entre outras espécies de macrófitas 

aquáticas.  Mais próximo à nascentes ou curso d’ água o capim-navalha ocorre em manchas 

entremeado com algumas Poaceae como Setaria paucifolia e Panicum parvifolium. Espécies 

de dicotiledôneas emergentes, pertencentes a diversas famílias botânicas, estão esparsamente 

distribuídas na formação, como, por exemplo, Eupatorium crenulatum, Rapanea guianensis, 

Cecropia pachystachya e espécies de Mimosa. Algumas espécies de menor porte distribuem-

se entre os indivíduos de capim-navalha, como Vernonia brasiliana, Baccharis 
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dracunculifolia e B. trimera, além das pteridófitas Thelypteris patens, Thelypteris serrata e 

Pteris denticulata. 

 

  
Figura 12. Vernonia sp. 

Foto: Lúcia Monteiro 
Figura 13. Thelypteris sp. 

Foto: Lúcia Monteiro 

  
Figura 14. Ludwigia peruviana 

Foto: Lúcia Monteiro 
Figura 15. Nymphaea sp. 

Foto: Lúcia Monteiro 
 

 

Como ocorrem pequenos cursos d’água em alguns locais destas áreas úmidas 

visitadas, observou-se pontos com pisoteio (PO 2) de gado que acessa estes locais à procura 

de água em períodos de estiagem. A espécie Andropogon bicornis (rabo-de-burro) presente 

neste ponto, indica que o campo úmido está mais seco pela drenagem, facilitando a entrada do 

gado (Figura 17). Segundo Moyle & Leidy (1992) apud Primack & Rodrigues (2002) a 

manutenção de áreas alagadiças é necessária para preservar populações de aves aquáticas, 

peixes, anfíbios, plantas aquáticas e muitas outras espécies. As áreas alagadiças são 

freqüentemente interligadas, portanto uma decisão que afete os níveis de água e a qualidade 

de um local tem repercussões em outras áreas.  

Toda a extensão dos campos úmidos de nascente é vulnerável às queimadas comuns nos 

meses secos. É comum a ocorrência de fogo em extensas áreas, principalmente devido a 

grande quantidade de material combustível (folhas secas) da vegetação herbácea, em especial 

do capim-navalha (Cladium jamaicense) (Figura 19).  
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Figura 17. Andropogon bicornis 

Foto: Vivian Baptista-Maria 
 Figura 18. Eleocharis interstincta 

Foto: Lúcia Monteiro 
  

 
Figura 19. Cladium jamaicense 

Foto: Lúcia Monteiro 
 

 
 

 
3.3 PLANTAS EM  DESTAQUE 

 
- Cladium jamaicense (capim-navalha): A principal espécie inventariada nas áreas úmidas 

do rio Formoso foi Cladium jamaicense (capim-navalha). Esta espécie ocorre em áreas 

naturais desde os EUA, nos Everglades (“saw grass”) (Kushlan 1991, Mitsch & Gosselink 

1993) até a Argentina (Missouri Botanical Garden/Trópicos 2006) e Rio Grande do Sul 

(Costa et al. 2003). É uma espécie aquática emergente que pode chegar a 3m de altura 

incluindo a inflorescência (de cor marron). Possui extenso sistema de aerênquima que se 

estende através das raízes, rizomas, escapos florais e folhas, para poder sobreviver em solo 

alagado anaeróbico (Crawford 1989). As folhas possuem um bordo fortemente serrilhado e 

cortante, por isso o nome comum é bem apropriado. Segundo Rodwell (1984) apud Costa et 

al. (2003), C. jamaicense tende a dominar em áreas ricas em cálcio, mas pobres em nitrogênio 

e fósforo. A dominância de C. jamaicense indica que o banhado ainda está em bom estado de 
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conservação, pois estas espécies protegem parcialmente essas áreas do acesso de gado e 

pessoas.   

 

 
Figura 20. Flores de Cladium jamaicense 

Foto: Vivian Baptista-Maria 
 

 

 

- Chara rusbyana: A espécie Chara rusbyana é bastante abundante na região e, juntamente 

com as demais espécies do gênero, originam pequenos tubos calcários facilmente visualizados 

no leito dos rios da região. Segundo Boggiani (1999), este grupo de organismos é privilegiado 

em relação às demais plantas aquáticas, pois podem absorver o bicarbonato de cálcio presente 

na água, e dele obter o gás carbônico necessário aos processos de fotossíntese.  

 

 
Figura 21. Chara rusbyana 

Foto: Lúcia Monteiro 
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- Polygonum hydropiperoides: Erva anfíbia, que possui uso medicinal. Segundo Pott & Pott 

(2000), o uso interno, é estimulante, diurético, vermicida, no tratamento de hemorróidas, 

varizes, febre, artrite, em uso externo é cicatrizante de úlcera e erisipela. 

 
Figura 22. Flores de Polygonum hydropiperoides 

Foto: Lúcia Monteiro 
 

 

 

- Typha domingensis (taboa): é uma planta aquática típica de brejos e várzeas. Mede cerca de 

dois metros e na época de reprodução apresenta espigas contendo milhões de sementes que se 

espalham pelo vento. É considerada depuradora de águas poluídas, absorvendo metais 

pesados. Sua fibra, durável e resistente, vem sendo utilizada como matéria-prima para papel, 

fabrico de “água-ardente” cartões, pastas, envelopes, cestas, bolsas e outros itens de 

artesanato. 

 
Figura 23. Typha domingensis 

Foto: Lúcia Monteiro 
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4. RECOMENDAÇÕES 

Preservar e conservar as Áreas Úmidas do bioma Cerrado, como é o caso do “banhado” 

do rio Formoso, é fundamental, pois as ações antrópicas estão ocasionando a perda da 

biodiversidade e a desestruturação desses ecossistemas, com consequências sérias também 

para os cursos d’água na região. As comunidades herbáceas destas áreas estão fortemente 

ameaçadas tanto por perturbações locais como desmatamentos e queimadas, quanto por 

mudanças no uso da terra da bacia hidrográfica (conversão de áreas nativas por campos de 

pastagens e lavouras). Essas intervenções influenciam diretamente na redução da quantidade e 

da qualidade das águas que formam o banhado do rio Formoso. Logo, além da preservação 

dessas áreas, também é necessário a manutenção desses recursos hídricos, para que se possa 

assim garantir sua efetiva conservação. 

O potencial biológico e o serviço que as áreas úmidas prestam à natureza ainda são 

subestimados, principalmente pelo desconhecimento das suas diversas funções. Sabe-se que 

fisicamente estas áreas são filtros dos materiais particulados, berçário de diversas 

comunidades da fauna e sítios de alta concentração de nutrientes, fundamental para a 

manutenção da vida silvestre animal e vegetal.  

Desta forma, se recomenda as seguintes ações para a conservação das áreas úmidas do 

rio Formoso: 

 

 Investir esforços para transformar estas áreas em unidade (s) de conservação (oes) de uso 

direto; 

 Aplicar e fiscalizar a lei estadual 1.871, com o estabelecimento de cronograma para a 

aplicação do Código Florestal; 

 Estabelecer uma ligação entre as manchas de florestas e as áreas úmidas para que sirvam de 

corredores ecológicos para a fauna e transporte de material genético (pólens e propágulos); 

  Elaborar um plano que vise à readequação do uso da água das propriedades rurais através 

de tecnologias menos perdulárias de captação e distribuição de água; 

 Isolar as áreas úmidas da agricultura e da pecuária através da implantação de cercas; 

 Delimitar uma faixa de no mínimo 50m de largura ao longo dos cursos d’água (de 

preferência com o isolamento por cercas) onde não seja permitido o uso do solo para fins 

agropastoris; 

 Retirar os drenos e recuperar as áreas úmidas que foram drenadas; 
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 Redefinir as áreas utilizadas para agricultura; 

 Realizar a recuperação do solo para conter os processos erosivos. 
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7. ANEXOS 
 
 

Anexo 1. Espécies inventariadas nas áreas úmidas da bacia hidrográfica do rio Formoso, Bonito/MS 
 
 

Qtdade Família/Espécie 
Áreas / Fazendas Amostradas 

São Geraldo Água Azul 
Barra do Sucuri Barreiro Grande Parque Ecológico Rio 

Formoso 
1 ACANTHACEAE 
1 Justicia laevilinguis Nees Lindau x x x x 
2 Justicia sp.  x x x  
3 Ruellia geminiflora Kunth    x 
4 Ruellia sp.   x  
5 Indeterminada     
2 ALISMATACEAE 
6 Echinodorus aschersonianus Graebn   x   
7 Echinodorus bolivianus Rusby Holm-Niels.  x  x  
8 Echinodorus macrophyllus (Kunth) Micheli  x x x 
9 Echinodorus tenellus (Mart.) Buch.  x   

10 Sagittaria guayanensis H.B.K.  x x x 
3 AMARANTHACEAE 

11 Gomphrena elegans Mart.  x  x 
4 APIACEAE 

12 Eryngium pandanifolium Cham. & Schltdl.  x x x x 
13 Eryngium sp.   x  
14 Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl.   x x x 
15 Hydrocotyle ranunculoides L. f.   x   
5 APOCYNACEAE 

16 Rhabdadenia ragonesei Woodson    x  
17 Rhabdadenia pohlii  Muell. Arg.  x x x x 
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Qtdade Família/Espécie 
Áreas / Fazendas Amostradas 

São Geraldo Água Azul 
Barra do Sucuri Barreiro Grande Parque Ecológico Rio 

Formoso 
6 ARACEAE 

18 Pistia sp.  x   
19 Hanthosoma sp.   x  
7 ARECACEAE 

20 Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.     
21 Scheelea  phalerata (Mart. Ex Spreng.) Burret     
22 Mauritia flexuosa*    x  
8 ASCLEPIADACEAE 

23 Asclepias curassavica Griseb.  x  x  
9 ASTERACEAE 

24 Asteraceae sp.  x    
25 Asteraceae sp.    x  
26 Aspilia cf. foliacea Baker  x  x  
27 Baccharis dracunculifolia DC. x x x x 
28 Baccharis incisa Hook. & Arn.    x  
29 Eclipta alba L. Hassk    x   
30 Eupatorium sp.  x x x x 
31 Eupatorium sp.   x   
32 Eupatorium sp.    x  
33 Eupatorium cf. candolleanum Hook. & Arn.  x x x x 
34 Eupatorium crenulatum Gardner   x x x x 
35 Eupatorium hecathantum Sch. Bip.  x   
36 Eupatorium cf. maximilianii Schrader     x  
37 Eupatorium  macrocephalum Less.  x x   
38 Gymnocoronis spilanthoides (G. Don) DC.  x x x 
39 Mikania micrantha H.B.K. x x x x 
40 Mikania sp.  x   
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Qtdade Família/Espécie 
Áreas / Fazendas Amostradas 

São Geraldo Água Azul 
Barra do Sucuri Barreiro Grande Parque Ecológico Rio 

Formoso 
41 Vernonia brasiliana L. Druce  x x x x 
42 Vernonia rubricaulis Humb. & Bonpl. x x x x 
10 BORAGINACEAE 
43 Heliotropium cf. lagoense Warm. Gürke    x  
11 CAMPANULACEAE 
44 Lobelia aquatica Cham.     x 
12 CANNACEAE 
45 Canna glauca L.   x  
13 CHARACEAE 
46 Chara rusbyana Howe  x x x x 
47 Chara fibrosa Howe      
48 Nitella cernua A. Braun   x x  
49 Nitella furcata Roxb. ex Bruz. C. Agardh   x x x 
14 COMMELINACEAE 
50 Commelina schomburgkiana Klotzsc ex Seub. x x x x 
51 Murdannia sp. x x x  
15 CONVULVOLACEAE 
52 Ipomoea asarifolia (Desf.) Roem. & Schult.  x   
53 Ipomoea alba L. x x x x 
54 Ipomoea sp.    x  
55 Merremia umbellata L. Hallier f. x  x  
16 CYPERACEAE 
56 Ascolepis brasiliensis Kunth Benth. ex C.B. Clarke   x   
57 Cladium jamaicense C. B. Clarke  x x x x 
58 Cyperus sp. 1 x x x x 
59 Cyperus sp.  2   x  
60 Cyperus brevifolius Rottb Endl.ex Hassk x    
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Qtdade Família/Espécie 
Áreas / Fazendas Amostradas 

São Geraldo Água Azul 
Barra do Sucuri Barreiro Grande Parque Ecológico Rio 

Formoso 
61 Eleocharis acutangula Roxb Schult x x x x 
62 Eleocharis elegans Kunth Roem & Schult  x  x 
63 Eleocharis interstincta (Valhl) x x x x 
64 Eleocharis geniculata L. Roem & Schult.  x x  x 
65 Eleocharis minima Kunth  x x x x 
66 Eleocharis sp.   x   
67 Rhynchospora corymbosa (L.) Britt. x x x x 
68 Rhynchospora trispicata (Nees) x  x  
69 Rhynchospora cf. velutina Kunth Boeck.     x 
17 EUPHORBIACEAE 
70 Acalypha communis Müll. Arg.  x x x x 
71 Caperonia castaneifolia L. A. St-Hil  x x x x 
72 Croton sp. x x x x 
73 Phyllanthus cf. stipulatus Raf. G.L. Webster  x x x x 
74 Phyllanthus sellowianus Klotzsch Müll. Arg.  x x x x 
75 Sapium hasslerianum Huber  x x x x 
18 GESNERIACEAE 
76 Gloxinia sylvatica Kunth Wiehler   x  x 
77 Siningia elatior Kunth Chautems   x  x 
19 IRIDACEAE 
78 Sisyrinchium sp.    x  
20 LAMIACEAE 
79 Hyptis lorentziana O. Hoffm. x x x x 
80 Hyptis sp.  x x   
81 Leonurus sibyricus L .  x x x x 
21 FABACEAE 
 Faboideae     



 24 

Qtdade Família/Espécie 
Áreas / Fazendas Amostradas 

São Geraldo Água Azul 
Barra do Sucuri Barreiro Grande Parque Ecológico Rio 

Formoso 
82 Erythrina speciosa Andrews  x x x x 
83 Indigofera lespezedioides Kunth  x x x x 
84 Indigofera sp.  x    
85 Senna obtusifolia L. H.S. Irwin & Barneby  x x x x 
86 Senna occidentalis L. Link x  x x 
 Papilinioideae     

87 Aeschynomene ciliata  Vog. x x x x 
88 Sesbania sp. x x x x 
 Mimosoideae     

89 Mimosa nuda Benth.  x x x x 
90 Mimosa polycarpa Kunth  x x x x 
91 Mimosa sp.1 x x   
92 Mimosa sp.2    x  
22 HALORAGACEAE 
93 Myrophyllum aquaticum (Vellozo) Verdc.  x x x 
23 LENTIBULARIACEAE 
94 Utricularia gibba L.   x   
24 LEMNACEAE 
95 Lemna aequinoctialis Welw.   x x x 
96 Lemna sp.  x   
97 Spirodela intermedia W. Koch  x x x 
25 MALVACEAE 
98 Melochia parviflora Loudon  x x x x 
99 Sida rhombifolia L.  x  x  
100 Sida sp.  x x x x 
26 MELASTOMATACEAE 
101 Acisanthera  cf. alsinaefolia DC. Triana   x x x x 
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Qtdade Família/Espécie 
Áreas / Fazendas Amostradas 

São Geraldo Água Azul 
Barra do Sucuri Barreiro Grande Parque Ecológico Rio 

Formoso 
102 Tibouchina gracilis Bonpl. Cogn. x x x x 
27 MYRSINACEAE 
103 Rapanea guianensis Aubl.  x x x x 
28 MYRTACEAE 
104 Psidium guayava Raddi x x x x 
29 NAJADACEAE 
105 Najas guadalupensis Spreng. Magnus   x  x 
30 NYMPHAEACEAE 
106 Nymphaea gardneriana Planch.  x x x x 
107 Nymphaea jamesoniana Planch.  x   
31 ONAGRACEAE 
108 Ludwigia  peruviana L. H. Hara  x x x x 
109 Ludwigia elegans Cambess. H. Hara   x x  
110 Ludwigia leptocarpa Nutt. H. Hara  x   x 
111 Ludwigia nervosa Poir. H. Hara   x x x x 
112 Ludwigia sericea Cambess. H. Hara   x x  
113 Ludwigia sp.  x    
32 PASSIFLORACEAE 
114 Passiflora foetida L. x x x x 
33 PIPERACEAE 
115 Piper aduncum L.  x x x x 
116 Piper sp.   x  
34 POACEAE 
117 Andropogon hypogynus Hack. x x x x 
118 Andropogon bicornis  x  x  
119 Axonopus sp.     x  
120 Brachiaria decumbens Stapf   x x x x 
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Qtdade Família/Espécie 
Áreas / Fazendas Amostradas 

São Geraldo Água Azul 
Barra do Sucuri Barreiro Grande Parque Ecológico Rio 

Formoso 
121 Brachiaria subquadripara Trin. Hitchc.     x  
122 Eragrostis sp. x    
123 Eriochrysis cayennensis P. Beauv.    x  
35 PLANTAGINACEAE 
124 Bacopa australis V.C. Souza    x   
36 POLYGONACEAE 
125 Polygonum acuminatum Kunth   x x x x 
126 Polygonum hydropiperoides Michx.  x x x x 
127 Polygonum punctatum Elliott   x   
37 PONTEDERIACEAE 
128 Heteranthera reniformis Ruiz & Pav.   x x x 
129 Heteranthera zosterifolia Mart.    x x x 
130 Pontederia parviflora Alexander  x   
38 POTAMOGETONACEAE 
131 Potamogeton illinoensis  Morong x x  x 
39 PTERIDACEAE 
132 Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch. x x x x 
133 Pteris denticulata Sw.   x x x x 
134 Thelypteris patens x x x x 
135 Thelypteris serrata x x x  
40 RUBIACEAE 
136 Borreria cf. verticillata L. G. Mey.    x  
41 SOLANACEAE 
137 Solanum viarum Dun.   x  
42 SAPOTACEAE 
138 Chrysophyllum marginatum Hook. & Arn. Radlk.  x x x x 
43 TYPHACEAE 



 27 

Qtdade Família/Espécie 
Áreas / Fazendas Amostradas 

São Geraldo Água Azul 
Barra do Sucuri Barreiro Grande Parque Ecológico Rio 

Formoso 
139 Typha domingensis Pers. x x   
44 THELYPTERIDACEAE 
140 Thelypteris serrata  L.    x  x 
45 URTICACEAE 
141 Cecropia pachystachya Trécul  x x x x 
46 VERBENACEAE 
142 Lippia sp.  x    
143 Phyla reptans Kunth Greene  x x x 
47 XYRIDACEAE 
144 Xyris sp.    x  
145 Algas filamentosas  x x x 
146 Musgos  x x x x 

 


