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As Bignoniaceae reúnem 82 gêneros e cerca de 860 espécies distribuídas 
principalmente pela região neotropical, sendo que o Brasil possui a ocorrência de 
aproximadamente 33 gêneros e 415 espécies. Atualmente é dividida em 8 tribos, das 
quais Bignonieae e Crescentieae representam mais de 80% das espécies. 
Considerando a região sul do país, os Campos Gerais representam uma importante 
formação vegetacional, a qual vem sofrendo grande impacto nos últimos anos. Dado 
que o Parque Estadual do Guartelá (PEG) representa um importante remanescente dos 
Campos Gerais e que há poucos estudos sobre as Bignoniaceae na região sul do país, 
este trabalho teve como principal objetivo contribuir para a caracterização de sua flora 
através da monografia para as Bignoniaceae ocorrentes na área. Foram realizadas 
coletas mensais por um período de cinco meses, ao longo de trilhas e estradas do 
parque e seus arredores. Adicionalmente foram analisados espécimes depositados em 
herbários nacionais. As espécies foram descritas e fotografadas para a produção de 
um guia ilustrado, o qual contém comentários taxonômicos, nomes populares, formas 
de dispersão e status de conservação para cada espécie. Foram encontradas 10 
espécies no PEG, distribuídas em seis gêneros: Anemopaegma Mart. ex Meisn., 
Fridericia Mart., Jacaranda Juss., Mansoa DC., Tabebuia Gomes ex. DC. e 
Tynanthus Miers. Os gêneros Mansoa e Tynanthus são inéditos para o parque e a 
maioria das espécies tem ocorrência registrada para a Cadeia do Espinhaço (Grão-
Mogol e Serra do Cipó), a qual apresenta as mesmas formações vegetacionais 
encontradas no PEG. Esses resultados evidenciam a necessidade de mais estudos 
dessa natureza, com destaque para as novas ocorrências na região, e sugere 
semelhança entre a vegetação da área de estudo e a vegetação de Minas Gerais. 


