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O Planalto das Guianas engloba um mosaico de serras datadas do pré-cambriano situadas no 
norte da América do Sul. As serras que compõem este escudo cristalino estão em sua maioria 
em território venezuelano e são localmente denominadas Tepuis. São estimados mais de 120 
tepuis na região, sendo que alguns deles estão em países adjacentes como Brasil, Colômbia, 
Suriname e Guiana. Essas serras encontram-se isoladas e são consideradas grandes centros de 
diversidade e endemismo vegetal. As cotas altitudinais variam entre aproximadamente 400m. 
e 3000m., sendo o ponto culminante no Brasil o Pico da Neblina (3014m.). Na região norte do 
Brasil encontram-se algumas dessas serras no estado do Amazonas (serra da Neblina, Serra do 
Aracá, Serra do Imeri, dentre outras) e no estado de Roraima (como por exemplo, o Monte 
Roraima, localizado na tríplice fronteria entre Brasil, Venezuela e Guiana). Em janeiro de 
2008, foi realizada uma excursão para coleta de material botânico na área brasileira do Monte 
Roraima com o objetivo de melhor conhecer a flora local. O material foi herborizado e 
incorporado ao acervo do herbário BHCB, da Universidade Federal de Minas Gerais. Foram 
registradas seis novas ocorrências de espécies de angiospermas para o Brasil, sendo elas 
Baccharis densa (N.E. Br.) V.M. Badillo e Stenopadus condensata (Baker) S.F. Blake 
(Asteraceae), Cyrilla racemiflora (Cyrillaceae), Drosera esmeraldae (Steyerm.) Maguire & 
Wurdack (Droseraceae), Hypericum roraimense Gleason (Hypericaceae) e Bejaria imthurnii
N.E. Br. (Ericaceae), sendo este último, o primeiro registro do gênero Berjaria para o Brasil. 
Baccharis densa é considerado endêmico de um número reduzido de tepuis (Ilú, Kukenán e 
Roraima). Drosera esmeraldae já havia sido registrada para Colômbia e Venezuela. 
Hypericum roraimense e Stonopadus condensata eram registrados para Venezuela e Guiana. 
Cyrilla racemiflora era registrado apenas para a Venezuela. E por fim, Bejaria imthurnii é 
considerada endêmica do Monte Roraima, anteriormente registrada apenas para o território 
Venezuelano. Os dados aqui apresentados ressaltam a importância de investimento em coletas 
na região norte do Brasil, hoje extremamente subamostrada.  

Palavras-Chave: Monte Roraima, Tepui, Novos registros 

35/303




