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Campanulaceae compreende cerca de 84 gêneros e 2.400 espécies. Possui distribuição 
cosmopolita, sendo encontrada nos mais diversos habitats. No Brasil, ocorrem 6 
gêneros e 53 espécies, sendo 37 endêmicas. Caracteriza-se pela presença de estilete 
sem indúsio e com pelos coletores, androceu isostêmone com cinco estames, anteras 
introrsas e sistema lactífero bem desenvolvido. A região serrana do Rio de Janeiro 
pertence à mesorregião Metropolitana e constitui-se de cidades incrustadas entre as 
montanhas da Serra dos Órgãos, sendo Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo as 
mais conhecidas. Esta região encontra-se inserida em um dos setores do bioma Mata 
Atlântica mais ricos em biodiversidade, apresentando altos níveis de endemismo 
vegetal, sendo relevante para estudos e conservação da flora. O presente trabalho tem 
por objetivo realizar o tratamento florístico das espécies de Campanulaceae na região, 
detalhando sua morfologia, fenologia e a distribuição geográfica. Para coleta de 
material foram realizadas expedições a campo e para complementar as descrições e 
dados de distribuição das espécies, foram analisados materiais depositados em 
coleções botânicas importantes. Foram encontradas 11 espécies: Centropogon 
cornutus (L.) Druce, Hippobroma longiflora (L.) G.Don, Lobelia fistulosa Vell., L. 
organensis Gardner, L. thapsoidea Schott, Siphocampylus betulifolius (Cham.) 
G.Don, S. convolvulaceus (Cham.) G.Don, S. duploserratus Pohl, S. fimbriatus Regel, 
S. longipedunculatus Pohl e Triodanis perfoliata (L.) Nieuwl. As espécies foram 
encontradas nos mais variados ambientes, desde áreas sombreadas de florestas aos 
afloramentos rochosos dos campos de altitude. São apresentadas chave de 
identificação e descrições das espécies, além de comentários sobre diversidade 
morfológica e distribuição geográfica. 
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