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As matas de galeria são formações florestais que acompanham rios de pequeno porte 
e córregos do Brasil Central, formando corredores fechados (galerias) sobre o curso 
de água. Contribuindo com a composição florística das matas de galeria estão as 
espécies da família Cyperaceae. A família inclui cerca de 122 gêneros e 4500 
espécies. Os gêneros mais representativos são Carex com 2000 espécies e Cyperus 
com 600 espécies. As Cyperaceae contribuem para o controle da erosão e a 
purificação da água nas áreas pantanosas e ribeirinhas. Quando erradicadas, todo o 
ecossistema é drasticamente alterado, desaparecendo zonas de nidificação e de 
proteção de mamíferos e animais aquáticos. O trabalho objetivou determinar a 
composição florística da família Cyperaceae em uma mata de galeria na área urbana 
de Quirinópolis, Goiás. A área de estudo (18°26’41.40” S e 50°25’16.24” W) 
localiza-se na Cabeceira do Córrego Formiga. Foram utilizados 20 transectos 
demarcados perpendicularmente ao curso de água, com extensões variáveis de acordo 
com a largura da mata de galeria, e distando 40m entre si. O levantamento florístico 
foi realizado semanalmente, de fevereiro a agosto de 2017, com coletas dos espécimes 
em estádio reprodutivo. O material foi herborizado e depositado no Herbário José 
Ângelo Rizzo (JAR), da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Câmpus 
Quirinópolis. A classificação foi baseada no sistema do Angiosperm Philogeny Group 
IV. A nomenclatura foi conferida e atualizada de acordo com a Flora do Brasil 2020. 
Foram registradas onze espécies distribuídas em seis gêneros: Cyperus aggregatus 
(Willd.) Endl.; C. haspan L.; C. iria L.; C. luzulae (L.) Retz.; C. surinamensis Rottb.; 
Eleocharis sp.; Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl.; Kyllinga brevifolia Rottb.; K. 
odorata Vahl.; Pycreus flavescens (L.) Rchb. e Rhynchospora globosa (Kunth) 
Roem. & Schult. Estas espécies apresentam ampla distribuição geográfica no Brasil, 
nenhuma é endêmica e a maioria é considerada invasora. Levantamentos de espécies 
de Cyperaceae são de grande valia para ampliar o conhecimento taxonômico, de 
composição e diversidade da família em matas de galeria.  
(*Bolsista de pós-graduação stricto sensu – nível mestrado, UEG; **Bolsista BIP da 
UEG, *** Bolsista de Iniciação à Docência- PIBID). 
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