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O presente trabalho é o resultado do levantamento florístico da ordem Sapindales 
conduzido no Parque Estadual de Mata das Flores, Castelo, ES. A área estudada 
representa um dos últimos fragmentos florestais de baixada do sul do estado. A 
motivação de realizar esse levantamento veio da conhecida importância de Sapindales 
em florestas ombrófilas e semideciduais, somado ao pouco conhecimento da flora do 
PEMF, a qual nunca havia passado por um inventário sistemático de sua flora. As 
expedições para coletas foram realizadas semanalmente, com um dia de duração no 
período de um ano. O material coletado foi herborizado, analisado e identificado. 
Foram encontradas 23 espécies pertencentes às famílias Anacardiaceae (uma espécie 
sob investigação), Meliaceae (Guarea guidonia (L.) Sleumer, Trichilia catigua A. 
Juss., Trichilia elegans A.Juss., Trichillia hirta C.DC. e Trichilia pseudostipularis 
(A.Juss.) C.DC.), Rutaceae (Almeidea rubra A. St.-Hil., Citrus x limon (L.) Osbeck, 
Conchocarpus macrophyllus J.C.Mikan, Erythrochiton brasiliensis Ness & Mart., 
Esenbeckia pilocarpoides Kunth,  Neoraputia alba (Nees & Mart.) Emmercih ex 
Kallunki, Pilocarpus giganteus Engl. e Rauia resinosa Ness & Mart.), Sapindaceae 
(Allophylus melanophloeus Radlk., Cardiospermum grandiflorum Sw., Paullinia 
meliifolia Juss., Serjania communis Cambess., Toulicia petiolulata Radlk e mais três 
espécies que estão sob investigação) e Simaroubaceae (Picramia crenata (Vell.) Engl.). 
Allophylus melanophloeus, Paullinia meliifolia, Picrasma crenata e Toulicia 
petiolulata são novas ocorrências para o estado do Espírito Santo. Almeidea rubra e 
Erythrochiton brasiliensis são abundantes em todo o fragmento, sendo importantes na 
composição vegetal do local. Trichillia pseudostipularis e Pilocarpus giganteus estão 
classificadas como quase ameaçadas pela lista vermelha da flora do Brasil. Das 185 
espécies das famílias representantes no parque que ocorrem no Espírito Santo, 23 
espécies (12,4%) ocorrem em uma área de 140 ha, o que mostra a importância do parque 
para a proteção e conservação da riqueza das espécies da Ordem Sapindales no Espírito 
Santo. 
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