
LEVANTAMENTO PRELIMINAR DAS VELLOZIACEAE DO MUNICÍPIO DE 
MUCUGÊ, BAHIA 

Márcia Martins Ornelas1& Milene Maria da Silva-Castro1 

1.Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Departamento de Ciências Biológicas, 
Laboratório de Botânica, Campus de Jequié. Jequié, BA, Brasil. 
milene_big@yahoo.com.br 

As Velloziaceae são tropicais, predominantemente neotropicais, compreendem seis 
gêneros e aproximadamente 250 espécies, cerca de 30 espécies ocorrem na África, mas 
a maioria ocorre na América do Sul e estendendo-se até o Panamá. São herbáceas ou 
arbustivas, perenes, a maioria rupícola e crescem em ambientes xéricos, em solos 
argilosos ou em fendas. Na Chapada Diamantina ocorre frequentemente em campos 
rupestres, vegetação herbáceo-arbustiva, associada a afloramentos rochosos e solos 
arenosos, localizados nas áreas mais elevadas de serras. A área de estudo corresponde 
ao município de Mucugê, ecorregião Chapada Diamantina, do semiárido baiano 
(12º59’18”S 41º20’22”W), na porção norte da Cadeia do Espinhaço. Muitas espécies 
exuberantes são endêmicas dos campos rupestres, formando uma paisagem única, em 
virtude das condições restritivas do solo e do clima peculiar, proporcionando intensas 
floradas coloridas espalhadas pelas serras. A flora é típica, contendo muito endemismo e 
plantas raras, como as canelas-de-ema (Velloziaceae), as sempre-vivas (Eriocaulaceae), 
as bromélias (Bromeliaceae) e as orquídeas (Orchidaceae). Esse trabalho objetivou 
realizar um levantamento das espécies de Velloziaceae ocorrente no município de 
Mucugê, bem como, identificar as espécies raras, endêmicas ou ameaçadas. Para isso, 
foi consultado o banco de dados do www.specieslink.cria.org.br, assim como, realizou-
se coletas no Parque Municipal de Mucugê. O material coletado encontra-se depositado 
no herbário da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus de Jequié. Até o 
presente momento foram encontrados dois gêneros: Barbacenia Vand. e Vellozia Vand., 
e 12 espécies: Barbacenia tuba Mello-Silva & N.L.Menezes (rara  e endêmica de 
Mucugê) B. blanchetii Goethart & Henrard, Vellozia caudata Mello-Silva, V. dasypus 
Seub., V. froesii L.B.Sm., V. hemisphaerica  Seub., V. jolyi L.B.Sm. V. punctulata 
Seub., V. sincorana L.B.Sm. & Ayensu (endêmicas da Chapada Diamantin) e V. 
declinans Goethart & Henrard, V. seubertiana Goethart & Henrard, V. variabilis Mart., 
(com distribuição mais ampla, chegando até a porção sul da Cadeia do Espinhaço). 

Palavras chave: Campo rupestre, canela-de-ema, Chapada Diamantina. 


