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A família Blechnaceae é caracterizada por possuir soros ao longo da nervura comissural 
paralela à costa e esporófitos jovens com frondes avermelhadas. É uma família de 
distribuição subcosmopolita, com poucas espécies nas regiões temperadas do Hemisfério 
Norte, possuindo aproximadamente 266 espécies conhecidas - a maior parte delas 
pertencentes aos novos gêneros segregados de Blechnum. Santa Catarina foi pioneira no 
estudo da sua flora, com seus editores tendo publicado quase todas as famílias de 
pteridófitas, dentre elas Blechnaceae. Contudo, este trabalho data de 1968 e a circunscrição 
dos gêneros, espécies e da própria família mudou substancialmente desde então. Portanto, o 
presente trabalho teve como objetivo revisar o tratamento taxonômico para as Blechnaceae 
do estado e analisar o estado de conservação das espécies presentes. Foram consultados 
espécimes de Blechnaceae registrados nos seguintes herbários: B, BHCB, BM, CRI, FLOR, 
FURB, HB, HBR, HUEFS, ICN, JOI, K, MBM, MO, NYBG, PACA, R, RB, SJRP, SP e 
UPCB. Dados obtidos a partir do speciesLink, além daqueles provenientes dos materiais 
examinados, foram utilizados para a elaboração de mapas de ocorrência das espécies em 
Santa Catarina. Foi elaborada uma chave dicotômica para a determinação das espécies, bem 
como descrições taxonômicas, comentários e ilustrações para cada táxon. Na Flora 
Ilustrada Catarinense original foram listadas 28 espécies em três gêneros, das quais uma 
não pertence à família (Stenochlaena erythrodes (Kunze) Underw. =Lomariopsis 
marginata (Schrad.) Kuhn, Lomariopsidaceae). No atual trabalho são descritas 20 espécies 
pertencentes a 10 gêneros de Blechnaceae, dentre elas quatro em Austroblechnum, seis 
espécies e um híbrido em Blechnum, duas de Parablechnum e uma nos restantes gêneros 
(Cranfillia, Lomaria, Lomaridium, Lomariocycas, Neoblechnum, Salpichlaena e 
Telmatoblechnum). Um híbrido, não descrito na obra original, é aqui descrito: Blechnum × 
caudatum Cav. Quanto à condição de conservação das espécies, apenas Parablechnum 
usterianum (Christ) Gasper & Salino enquadra-se na categoria vulnerável. (FUMDES, 
FURB, Governo do Estado de Santa Catarina). 
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