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Aspleniaceae Newman compreende cerca de 730 espécies, com distribuição 
predominantemente tropical, das quais 78 ocorrem no território brasileiro, estando 
representada em diferentes biomas, com maior diversidade na Mata Atlântica. As 
espécies pertencentes à família são facilmente reconhecidas por apresentarem soros 
alongados dispostos lateralmente às nervuras secundárias, escamas clatradas e 
anatomia do pecíolo com feixes curvos, na maioria dos casos formando um “X” em 
sua região distal. O Estado do Mato Grosso conta com uma lacuna histórica em 
relação aos estudos florísticos sobre o grupo. Portanto, esse trabalho tem como 
objetivo realizar o tratamento taxonômico para as Aspleniaceae presentes no estado, 
dando continuidade a uma série de trabalhos acerca da pteridoflora dessa região, 
iniciados pelo terceiro autor. Foram analisados espécimes depositados em herbários 
nacionais e internacionais. Consultas nas bases virtuais “SpeciesLink” e REFLORA 
foram feitas para complementação dos dados, principalmente em busca de novos 
registros para o Estado. Como resultado, o Estado está representado por vinte e uma 
espécies de Aspleniaceae, distribuídas nos gêneros Asplenium L. (20 espécies) e 
Hymenasplenium Hayata (1 espécie), a saber: Asplenium abscissum Willd., A. 
angustum Sw., A. auritum Sw., A. claussenii Hieron., A. cristatum Lam, A. 
depauperatum Fée, A. dimidiatum Sw., A. flabellulatum Kunze, A. formosum Willd., 
A. hallii Hook., A. inaequilaterale Willd., A. otites Link, A. poloense Rosenst., A. 
praemorsum Sw., A. pumilum Sw., A resiliens Kunze, A. salicifolium L., A. serra 
Langsd. & Fisch., A. serratum L., A. stuebelianum Hieron e Hymenasplenium 
delitescens (Maxon) L. Regalado & Prada. O trabalho apresenta uma chave para 
identificação e descrições dos táxons, além de dados de distribuição geográfica e 
hábitat. (CNPq). 
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