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Os Bambus pertencem à família Poaceae, são os únicos arborescentes do grupo das 
gramíneas, e são reconhecidos por seus diversos atributos de valor econômico e 
utilização diversificada. O objetivo deste estudo foi realizar um levantamento dos 
espécimes de Bambusoideae depositados nos Herbários do estado de Mato Grosso: 
Herbário do Pantanal Vali Joana Pott (HPAN), Herbário da Amazônia Meridional 
(HERBAM), Herbário do Campus de Tangará da Serra (TANG), Herbário da 
Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Herbário do Campus Universitário de 
Nova Xavantina (NX). Os dados foram obtidos a partir da análise do material 
depositado, dos dados das etiquetas e fotografias. O material examinado reuniu 261 
coletas de Bambu, pertencentes a 18 taxa. Para a tribo Bambuseae (bambus 
lignificados) registraram-se cinco gêneros: Actinocladum McClure ex Soderstr., 
Bambusa Schreb., Chusquea Kunth, Guadua Kunth, Phyllostachys Siebold & Zucc.; e 
para a tribo Olyreae (bambus herbáceos) foram listados quatro: Olyra L., Pariana 
Aubl., Parodiolyra Soderstr. & Zuloaga, Raddiella Swallen. Na tribo Bambuseae a 
espécie com maior número de exsicatas foi Guadua paniculata Munro, e para Olyreae 
foi Olyra latifolia L., este dado se explica pela ocorrência de ambas espécies em 
diversos ambientes, desde o sub-bosque de florestas conservadas ao Cerrado e beira de 
estrada. Contudo a espécie mais coletada foi O. latifolia, amplamente distribuída no 
Brasil e herbácea, atinge até dois metros de altura, e pode ser coletada o ano todo com 
flores e frutos, assim como outros bambus herbáceos que possuem floração contínua 
ou em alguns meses do ano. Ao passo que a menos coletada foi Actinocladum 
verticillatum (Nees) McClure ex Soderstrom um bambu lignificado, que ocorre em 
ambientes mais secos, atinge seis metros de altura e floração com intervalos de 30 a 40 
anos, característica que dificulta a coleta de material fértil. Também foi constatado que 
as espécies Guadua weberbaueri Pilg., Pariana campestris Aubl., Pariana radiciflora 
Sagot ex Döll e Olyra glaberrima Raddi, são novas ocorrências para o estado de Mato 
Grosso visto não constarem na Lista das Espécies da Flora do Brasil. Tendo em vista a 
importância desta subfamília, este estudo revelou que muito precisa ser realizado neste 
estado, uma vez que as coletas ainda são poucas, e na maioria das vezes, carece de 
alguma estrutura morfológica vegetativa e/ou reprodutiva. 
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