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RESUMO

A família Gentianaceae Juss., compreende cerca de 87 gêneros e entre 1.615 e
 1.688 espécies distribuídas em 6 tribos. No Brasil a família está representa por 28
 gêneros e ca. 90 espécies. Suas espécies variam de pequenas ervas anuais a
 arbustos, lianas ou árvores, com alguns representantes saprófitos. Suas
 inflorescências são em dicásio, raramente racemosas, ou flores solitárias. As
 flores podem ser amarelas, róseas, ou azuladas. Apresenta distribuição
 cosmopolita, com muitas espécies ocorrendo nas regiões temperadas e frias e
 em áreas montanhosas intertropicais. O município de Morro do Chapéu - Bahia,
 faz parte da região semi-árida da Bahia e sua posição geográfica confere-lhe
 características climáticas do tipo tropical, fortemente alteradas pela altitude o que
 favorece à formação de uma espécie de mosaico vegetacional com uma flora rica
 em diversidade de espécies com destaque para as famílias Bromeliaceae,
 Arecaceae, Orchidaceae, Leguminosae, Gentianaceae entre outras. Este trabalho
 faz parte do Projeto Flora de Morro do Chapéu e tem como objetivo realizar o
 levantamento florístico das espécies de Gentianaceae ocorrentes no município,
 fornecendo descrições, fotografias e chave de identificação. O material coletado
 foi processado segundo técnicas usuais de herborização e algumas partes florais
 foram conservadas em álcool a 70% para posterior estudo morfológico. Os
 espécimes coletados estão depositados no Herbário da Universidade Estadual de
 Feira de Santana. Para o município de Morro do Chapéu, foram identificados seis
 gêneros: Curtia, Calolisianthus, Irlbachia, Prepusa, Schultesia e Voyria com nove
 espécies, sendo que dois espécimes não foi possível identificar a nível específico:
 Curtia sp., Curtia verticillaris (Spreng.) Knob, Calolisianthus pedunculatus (Cham.
 & Schltdl.) Gilg., Irlbachia purpurascens (Aubl.) Maas, Prepusa montana Mart.,
 Schultesia bahiensis E.F.Guim. & Fontella, S. guianensis (Aubl.), S. pachyphylla
 Griseb. e Voyria. Estas espécies foram coletadas na área de estudo e
 identificadas com base na bibliografia disponível e também por comparação com
 exsicatas identificadas por especialistas e depositadas no Herbário da
 Universidade Estadual de Feira de Santana. O estudo de Gentianaceae de Morro
 do Chapéu é importante, pois contribui com novos dados para o conhecimento
 florístico do município, sendo um importante subsídio para propor estratégias de
 conservação numa região tão rica em diversidade e endemismos.
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