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A família Apocynaceae Juss. caracteriza-se por apresentar grande variabilidade 

morfológica em seus órgãos florais. Está representada em todos os continentes, mas 

predominantemente pantropical e no Brasil ocorrem cerca de 850 espécies inseridas 

em 95 gêneros, incluindo espécies de valor econômico, como espécies ornamentais, 

produtoras de látex, compostos bioativos e árvores fornecedoras de madeira. Este 

trabalho teve como objetivos conhecer a distribuição geográfica da família 

Apocynaceae e obter informações do potencial ornamental das espécies. Os dados 

referentes a distribuição geográfica foram obtidos nas informações contidas nas 

etiquetas das exsicatas da família Apocynaceae que se encontram no acervo do 

Herbário da Universidade Federal de Mato Grosso (Herbário UFMT) buscando 

conhecer a distribuição no estado. Os dados referentes ao potencial ornamental das 

espécies foram obtidos com a revisão bibliográfica em livros, artigos e dissertações 

disponíveis na biblioteca local e material on-line. Neste trabalho, as espécies da 

família Asclepiadaceae foram inseridas na família  Apocynaceae, uma vez que os 

estudos recentes de filogenia com base em dados moleculares reconhecem a 

unificação das mesmas. Foram registradas 547 exsicatas do Herbário UFMT, 

divididas em 42 gêneros coletadas no estado do Mato Grosso, onde cerca de 45% dos 

municípios já apresentaram ter pelo menos uma coleta da família analisada. Foram 

encontrados seis tipos de hábitos dentro dos gêneros encontrados no Herbário UFMT, 

com destaque para as árvores. A distribuição geográfica das espécies está mais 

concentrada na região sul do estado do Mato Grosso, com destaque para o gênero 

Aspidosperma. Os resultados indicam que as espécies de Apocynaceae possuem 

grande potencial para ornamentação, como observa-se em vias públicas e áreas verdes 

da cidade de Cuiabá com grandes concentrações da espécie Nerium oleander L. 

(espirradeira).   



 

  
 


