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A Serra dos Carajás é um complexo montanhoso no sudeste do Pará, caracterizado 
pela riqueza de recursos minerais e relevo acidentado. Este mosaico resguarda parte 
da floresta amazônica e inclui as áreas abertas de cangas, que correspondem aos 
afloramentos ferríferos, onde se estabelece uma vegetação rupestre ou aquática. As 
Gentianaceae constituem uma família com cerca de 75 gêneros e 1.100 espécies, 
distribuídas nas regiões montanhosas do Hemisfério Norte, Américas, África, Ilhas 
dos Oceanos Atlântico e Pacífico. No Brasil, a família está representada por 31 
gêneros com 121 espécies. O objetivo deste trabalho foi conhecer a riqueza de 
espécies das Gentianaceae nas áreas de cangas, da Serra dos Carajás, com a finalidade 
de ampliar os dados florísticos da família para Flora da região. Em 2014, foi 
estabelecido o projeto “Flora das cangas da Serra dos Carajás”, objetivando a 
elaboração da flora das cangas da FLONA Carajás, cujo acervo foi depositado, 
principalmente, nos herbários MG, BHCB, HCJS, INPA, IAN, NY e RB, constituindo 
a base para o desenvolvimento da flora, que no âmbito deste trabalho foi analisado o 
material de Gentianaceae. A família é composta por ervas ou arbustos com folhas 
opostas, sésseis ou pecioladas e estípulas ausentes. Inflorescência em cimeiras, 
espigas com flores actinomorfas, ou ligeiramente zigomorfas; cálice persistente, 
tubuloso; corola tubulosa, infundibuliforme, hipocrateriforme, rotada ou 
campanulada; estames com filetes inseridos na fauce ou base da corola,  filiformes ou 
dilatados, às vezes, com ala estreita; anteras dorsifixas, livres ou concrescidas entre si, 
lineares, sagitiformes ou cordiformes, rimosas, ou poricidas; eretas ou torcidas em 
espiral, após a antese; pólen em mônade simples ou em tétrades, não raro, em 
políades; ovário súpero bicarpelar, unilocular; placentação parietal, projetada em 
maior ou menor extensão, no interior do lóculo; óvulos numerosos; estilete filiforme, 
bilobado; sementes numerosas, multiformes, pequenas, lisas ou reticuladas. Nas 
cangas foram encontradas sete espécies pertencentes a cinco gêneros: Chelonanthus 
purpurascens (Aubl.) Struwe, S. Nilsson & V.A. Albert, Chelonanthus viridiflorus 
(Mart.) Gilg., Coutoubea ramosa Aubl. var. ramosa, Curtia tenuifolia (Aubl.) Knobl., 
Schultesia benthamiana Klotzch ex Griseb., Voyria tenella Hook. e uma nova espécie 
de Voyria no prelo para publicação. São fornecidas chaves de identificação, 
comentários, ilustrações e fotos. 
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