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A subfamília Bambusoideae (Poaceae) no Brasil apresenta cerca de 35 gêneros e 258 
espécies, um total de 175 espécies são consideradas endêmicas. Os bambus são os 
únicos membros da família Poaceae que possuem o hábito arborescente, e crescem em 
regiões tropicais e temperadas, desde a Ásia até as Américas. O objetivo deste trabalho 
é apresentar a distribuição geográfica das espécies de Bambusoideae ocorrentes no 
estado de Mato Grosso. Para realização deste estudo foram catalogadas as espécies de 
Bambusoideae herborizadas, que se encontram depositadas nos herbários 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). O exame do material depositado envolveu o registro dos 
gêneros, espécies, habitat, hábito, georreferenciamento, além de registro fotográfico. 
Foram registrados 18 espécies, distribuídas em duas tribos, Bambuseae: Actinocladum 
verticillatum (Nees) McClure ex Soderstr, Chusquea sp., Bambusa vulgaris Schrad. ex 
J.C. Wendl., Guadua paniculata Munro, G. weberbaueri Pilg., Phyllostachys edulis 
(Carrière) J.Houz. Olyreae: Olyra caudata Trin., O. ciliatifolia Raddi, O. glaberrima 
Raddi, O. latifolia L., O. longifolia Kunth, O. taquara Swallen, Pariana campestris 
Aubl., P. radiciflora Sagot ex Döll, Parodiolyra micrantha (Kunth) Davidse & 
Zuloaga, P. luetzelburgii (Pilg.) Soderstr. & Zuloaga, Raddiella esenbeckii (Steud.) 
C.E. Calderón & Soderstr. O estado de Mato Grosso apresenta os biomas: Amazônia, 
Cerrado e Pantanal, em todos há coletas de bambu, com predomínio no bioma 
Amazônico. Os bambus lignificados apresentaram maior ocorrência em áreas de tensão 
ecológica, em que os limites dos três biomas estão bem próximos, enquanto que os 
herbáceos predominaram no bioma Amazônico. Observou-se um padrão de ocorrência 
para a maioria das coletas de bambu em locais próximos a cursos d’água e também em 
Florestas, o que condiz com a particularidade destas plantas, que geralmente preferem 
ambientes úmidos, como o sub-bosque de Florestas tropicais e subtropicais. Por fim, 
ainda existem poucas coletas de bambu para o Estado (registrados 261), tendo em vista 
a sua extensão territorial, e assim, por haver poucos registros principalmente no bioma 
Cerrado, as coletas devem ser priorizadas nestas áreas. 
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