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Seção: Coleções - Herbários e Informática

Estado	atual	e	lacunas	do	conhecimento	das	epífitas	do	Estado	do	Rio	de	Janeiro:	estudo	
de caso com Araceae.
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As epífitas contribuem significantemente para a biomassa total e diversidade de espécies na Floresta Atlân-
tica, conferindo complexidade estrutural e contribuindo para a manutenção de várias outras espécies. Além 
disso, as espécies epífitas são vulneráveis ao desmatamento, constituindo importante indicador biológico. 
No entanto, esse grupo tem sido pouco amostrado, especialmente devido às dificuldades de acesso ao dos-
sel. Esse estudo visou identificar a composição e distribuição geográfica e altitudinal das Araceae epífitas no 
estado do Rio de Janeiro a partir dos registros de herbários, avaliando o estado do conhecimento e o grau de 
ameaçadas de extinção. Nos herbários consultados, foram levantados os registros da família para o estado 
e informações relativas à taxonomia, localização e altitude do local de coleta. Os nomes das espécies foram 
atualizados segundo a bibliografia corrente. Calculou-se a riqueza de espécies e listou-se a composição 
para o estado, mesorregiões políticas, municípios e em classes de altitude de 200m, a partir do nível do 
mar. Foram encontradas 53 espécies de Araceae epífitas para o estado do Rio de Janeiro, sendo o maior 
número de registros no herbário RB (70,7%), seguido de GUA (12,9%). De 2849 exsicatas da família, 672 
(23,6%) são indicadas como epífitas. A maior proporção das coletas de epífitas foi na Região Metropolitana 
(53,2%), enquanto a maioria foi coletada entre 0 e 200m.s.m. (10,5%). Duas das três espécies da família 
categorizadas como ameaçadas de extinção no estado foram registradas com o hábito epifítico (Anthurium 
langsdorfii e Philodendron fragile). Essas espécies possuem poucos registros, sendo a maioria do herbário 
RB. Ressalta-se, portanto, que a maioria das espécies da família apresenta grande concentração de coletas 
em determinadas regiões e municípios do estado e não possui informações claras sobre o hábito, forma de 
vida, altitude de ocorrência, dificultando a compreensão dos padrões de distribuição dessas espécies.
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