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A família Campanulaceae compreende 84 gêneros e 2.319 espécies, com distribuição 
cosmopolita. No Brasil é representada por seis gêneros e 53 espécies, das quais 37 são 
endêmicas. Sua distribuição abrange principalmente regiões de campos rupestres em 
especial Serra do Espinhaço, Serra do Mar e Serra da Mantiqueira. O objetivo deste 
trabalho foi conhecer e atualizar os registros da coleção de Campanulaceae depositada 
no acervo do Herbário Leopoldo Krieger (CESJ) da Universidade Federal de Juiz de 
Fora. Foram utilizados os sites da Lista da Flora do Brasil e The Plant List para a 
atualização das identificações das espécies nativas e exóticas.  Os dados foram 
informatizados através do programa de banco de dados BRAHMS e inseridos no 
Herbário Virtual de Plantas e Fungos - INCT, com as devidas atualizações. Observou-
se que a coleção de Campanulaceae do Herbário CESJ reúne 248 registros distribuídos 
em nove gêneros: Campanula, Centropogon, Hippobroma, Jasione, Legousia, Lobelia, 
Phyteuma, Siphocampylus e Wahlenbergia, totalizando 45 espécies. Os gêneros com 
maior número de registros foram: Siphocampylus (43,95%), Lobelia (27,01%) e 
Wahlenbergia (11,29%). Os dados de coleta abrangeram toda região sudeste, além dos 
estados do Amazonas, Mato Grosso, Paraná e Santa Catarina. Os estados de Minas 
Gerais (79,03%) e Paraná (8,06%) destacaram-se por sua riqueza, representadas pelas 
coletas realizadas no Parque Estadual do Ibitipoca e Serra Negra. Entre as 45 espécies, 
27 são nativas, sendo 16 delas de ocorrência restrita ao território brasileiro. As espécies 
com maior número de registros foram: Siphocampylus macropodus (Thunb.) G. Don 
(10,08%), S. westinianus (Thunb.) Pohl (7,25%), Lobelia camporum Pohl (6,85%), L. 
hilaireana (Kanitz) E.Wimm.(5,85%) e Wahlenbergia brasiliensis Cham. (8,87%). 
Foram observadas, também, 18 espécies exóticas oriundas de coletas realizadas na 
Alemanha, Áustria e Portugal, pelo fundador do Herbário CESJ, Leopoldo Krieger. 
Concluiu-se que o Herbário CESJ possui uma importante coleção de Campanulaceae, 
que poderá subsidiar informações sobre a riqueza e conservação da flora do estado de 
Minas Gerais. 
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