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Seção: Coleções - Herbários e Informática

Smilacaceae Vent. NA COLEÇÃO DO HERBÁRIO LEOPOLDO KRIEGER (CESJ): 
PROGRAMA BIOTA MINAS.

 
Amanda Machado DIAS (1) 
Fátima Regina Gonçalves SALIMENA (2) 
 

Smilacaceae Vent. está representada por apenas um gênero (Smilax L.) e cerca de 310 espécies ampla-
mente distribuídas em regiões tropicais a temperadas. No Brasil Smilax L. reúne 32 espécies, sendo 19 
endêmicas. A família é caracterizada por lianas ou ervas eretas; folhas alternas, espiraladas diferenciadas 
em pecíolo e lâmina, venação palmada; inflorescências umbeladas; 6 tépalas, anteras geralmente unilocu-
lares e fruto baga com 1-3 sementes. Muitas espécies de Smilax L. são conhecidas na medicina popular 
como salsaparrilha, além de caules jovens, bagas e tubérculos, utilizados na alimentação. Este trabalho 
teve como objetivo a revisão da coleção de Smilacaceae depositada na coleção do Herbário Leopoldo 
Krieger (CESJ) visando a construção de um herbário virtual e a formação do banco de dados, utilizando-
se o software BRAHMS (Botanical Research and Herbarium Management System). Esta base de dados 
será disponibilizada para um sistema integrado de informações sobre a biodiversidade do estado de Minas 
Gerais, através da inclusão do acervo informatizado na plataforma Rede Biota Minas, gerenciada pela 
Fundação Biodiversitas. Na coleção do Herbário Leopoldo Krieger (CESJ), a família Smilacaceae está 
representada por 62 registros reunidos no gênero Smilax L. As espécies com maior número de registros 
são: Smilax elastica Griseb. (10), Smilax campestris Griseb. (6) e Smilax quinquenervia Vell.(5). A maioria 
das espécies é procedente do estado de Minas Gerais, totalizando 52 registros, seguido pelo Paraná que 
detém 4 registros e Distrito Federal, com 2 registros. Foram constatadas 5 espécies endêmicas do Brasil 
incluídas na coleção do Herbário CESJ: S. elastica Griseb., S. brasiliensis Spreng., S. oblongifolia Pohl ex 
Griseb., S. japicanga Griseb. e S. stenophylla A. DC. Destaca-se S. japicanga Griseb. espécie da flora bra-
sileira ameaçada de extinção, enquadrada na categoria “vulnerável”.
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