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A coleção do Herbário CESJ iniciou-se com coletas de Leopoldo Krieger e Luiz Roth em São 
Paulo na década de 1940. Inicialmente esse acervo localizava-se no Centro de Ensino 
Superior de Juiz de Fora, sendo em 1983 doado à UFJF. Atualmente este herbário detém uma 
coleção com mais de 56000 plantas, aparecendo como o segundo maior herbário do Estado de 
Minas Gerais. No acervo deste uma coleção que se destaca é a de pteridófitas com um cerca 
de 7000 excicatas. O gênero Cyathea pertence à Família Cyatheaceae, as plantas desse gênero 
são caracterizadas por apresentarem hábito arborescente e exidunsiadas. Para o Sul e sudeste 
do Brasil são relacionadas 13 espécies. O presente trabalho teve como objetivos o 
levantamento, organização, atualização das identificações e informatização dos espécimes 
depositadas no acervo do Herbário Leopoldo Krieger. A informatização dos dados seguiu o 
protocolo adotado pelo Herbário CESJ, através da utilização do software de acesso livre, 
BRAHMS®. Alguns espécimes indeterminados foram identificados por comparação com 
outros exemplares depositados na coleção do herbário e utilização de chaves de identificação. 
Os espécimes foram organizados nos escaninhos do armário em ordem alfabética e duplicatas 
foram retiradas para envio às instituições que participam do programa de permutas do 
Herbário CESJ. Foram encontrados depositados 105 especimes e um total de 13 espécies. A 
espécie mais coletada é Cyathea delgadii Sternb. com 20 registros. Para o Brasil existe 
material de oito Estados, o estado mais representado é Minas Gerais com 55% das coletas 
seguido do Paraná com 12% e Rio de Janeiro com 11% destas. A cidade com maior número 
de coletas é Juiz de Fora com 20 especimes, seguido de Lima Duarte com cinco e Ponta 
Grossa com quatro. Entre os principais coletores destacamos Brade e Leopoldo Krieger. 

 

Palavras-chave: Pteridófitas, BRAHMS, Zona da Mata Minas Gerais. 

ISBN: 978-85-211-0061-4

61º Congresso Nacional de Botânica 05 a 10 de Setembro de 2010
Manaus, Amazonas, Brasil


