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Minas Gerais, com uma área em torno de 590,000 km2, é o quarto maior estado do 
Brasil e engloba, em seu território, trechos de três diferentes domínios 
fitogeográficos: Caatinga, Cerrado e Floresta Atlântica. Cactaceae comprende 124 
gêneros e ca. 1.438 espécies distribuídas desde o Canadá até a Patagônia. No Brasil, 
as Cactaceae são representadas por 39 gêneros e 261 espécies. A diversidade de 
ambientes nos diferentes biomas de Minas Gerais propicia a ocorrência de grande 
diversidade de Cactaceae, que está representada no estado por 27 gêneros e 103 
espécies, correspondendo a 69,23 % de gêneros e 39,46 % de espécies da flora de 
Cactaceae do Brasil. Lepismium Pfeiff., gênero da subfamília Cactoideae, tribo 
Rhipsalideae, com ocorrência assinalada para a Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e 
Uruguai, engloba seis espécies das quais quatro ocorrem no Brasil. São plantas 
principalmente epífitas e rupícolas. Apresentamos aqui o primeiro registro de 
Lepismium lumbricoides para Minas Gerais, identificado durante o inventário de 
Cactaceae da Serra da Mantiqueira, complexo montanhoso que possui sua maior área 
em Minas Gerais. A pesquisa envolveu a análise de coleções de herbários da região 
Sudeste (BHCB, CESJ, MBML, R, RB, SPF, UEC, VIC e VIES), além de bases de 
dados online e imagens das coleções dos herbários FURB, K, P, US e W) além de 
expedições de campo, no período de 2012 a 2016. Lepismium lumbricoides ocorre no 
Brasil em São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tendo aqui a sua 
área de ocorrência expandida para Minas Gerais. O voucher que documenta esse 
registro está depositado no herbário BHCB, e foi coletado no sul do estado, município 
de Camanducaia, (22°45’S, 46°08’ W). O registro mais próximo havia sido feito no 
município de Campinas, estado de São Paulo, sendo sua distribuição expandida cerca 
de 130 km a leste. L. lumbricoides difere das demais espécies com ocorrência 
assinalada para Minas Gerais por apresentar ramos cilíndricos, escamas e raízes 
aéreas ao longo dos ramos. A espécie é categorizada como Fora de Perigo (LC) pela 
IUCN, porém, para Minas Gerais infere-se que tenha baixa frequência ou rara. 
Embora expedições de campo tenham sido realizadas em diferentes localidades da 
Serra da Mantiqueira, a espécie não foi recoletada. Nossos resultados reforçam a 
importância de estudos envolvendo a documentação e a caracterização da flora e a 
conservação em remanescentes florestais em Minas Gerais. (CAPES, FAPERJ) 
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