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Aristolochiaceae Juss. (Piperales) é constituída por quatro gêneros (Aristolochia L., 
Asarum L., Saruma Oliv. e Thotthea Rottb.) e aproximadamente 600 espécies. O 
gênero Aristolochia possui cerca de 550 espécies e é altamente diversificado nos 
trópicos, sendo o Brasil representado por 92 espécies, 39 delas presentes na Mata 
Atlântica. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a diversidade taxonômica de 
Aristolochia no estado do Espírito Santo (ES). Expedições para coleta de material 
botânico foram realizadas no período de Fevereiro/2014 a Agosto/2015. As principais 
coleções do estado (CVRD, MBML e VIES) e estados vizinhos (RB, R, HUEFS, 
ALCB) foram consultadas para análise de espécimes, além de coleções online (C, 
CEPEC, F, HRCB, K, M, MBM, MPU, P, S e SP). As espécies foram identificadas a 
partir de literatura especializada e tipos nomenclaturais. Um total de 20 espécies foi 
registrado para o ES: Aristolochia arcuata Mast., A. assisii J. Freitas, Lírio & F. 
González, A. bahiensis F. González, A. chamissonis Duch., A. cymbifera Mart., A. 
cynanchifolia Mart., A. elegans Mast., A. gigantea Mart. & Zucc., A. 
gracilipedunculata F. González, A. hypoglauca Kuhlm., A. labiata Willd., A. 
longispathulata F. González, A. melastoma Silva Manso ex Duch., A. 
nevesarmondiana Hoehne, A. pubescens (Klotzsch) Klotzsch, A. subglobosa J. 
Freitas, Lírio & F. González, Aristolochia sp. nov., A. tamnifolia (Klotzsch) Duch., A. 
trilobata L. e A. zebrina J. Freitas & F. González.  A. melastoma é a única 
representante da série Thyrsicae (caracterizadas pelas inflorescências em tirsos, 
racemos com entrenós das flores >5 mm e ripídios, pecíolos e pedúnculos com zona 
basal de abscisão, fruto com septo serreado). Quatro espécies correspondem à sér. 
Hexandrae subsér. Anthocaulicae (com inflorescências em racemos curtos, 
subentendidos por pequenas brácteas e entrenós das flores <1mm, pecíolos e 
pedúnculos sem zona basal de abscisão e frutos com septo inteiro): A. assisii, A. 
bahiensis, A. chamissonis e A. subglobosa. As demais espécies pertencem à sér. 
Hexandrae subsér. Hexandrae (com flores isoladas ebracteadas, pecíolos e 
pedúnculos sem zona basal de abscisão e frutos com septo inteiro). A análise do status 
de conservação apontou cinco espécies na categoria Em Perigo (EN). O número de 
espécies encontradas acrescenta 9 táxons na lista de espécies previamente conhecida 
para o ES (aumento de 81%), demonstrando a importância de coletas para o estado do 
ES e conhecimento de sua flora. (CAPES) 
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