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As passifloras pertencem a uma família cuja representatividade econômica se deve ao 
gênero alimentício, medicinal e ornamental, com distribuição pantropical, sendo 
Passiflora o principal gênero. A família é composta por trepadeiras herbáceas ou 
lenhosas, com gavinhas axilares, ou subarbustos a árvores pequenas, hermafroditas, 
dióicas ou andromonóicas. Está representada no Brasil por quatro gêneros e 153 
espécies. O Vale do Ribeira, região sul do estado de São Paulo, é uma das maiores 
áreas remanescentes de Mata Atlântica no país. O primeiro checklist de 
Angiospermas para o Vale do Ribeira publicado em 2010, havia o registro de 15 
espécies de Passifloraceae na região. Esse estudo tem o objetivo de reavaliar a riqueza 
de Passifloraceae para o Vale do Ribeira e atualizar o banco de dados da família. Para 
isso foi organizado um bancos de dados sobre as espécies ocorrentes nos 25 
municípios do Vale do Ribeira contendo os nome e autor das espécies, sinonímias, 
município de ocorrência, coleções com exsicatas, origem, endemismo, distribuição 
geográfica, tipo de vegetação, domínios fitogeográficos partir do projeto SpeciesLink-
CRIA e da “Lista de Espécies da Flora do Brasil”, bem como as possíveis categorias 
de ameaças por meio do “Livro Vermelho das Espécies Vegetais Ameaçadas do 
Estado de São Paulo”. Constatou-se o registro de 20 espécies para o Vale do Ribeira, 
que se encontram em 19 coleções, totalizando 151 acessos, sendo que os herbários 
IAC, SP, UEC, ESA representam 62,9% desse acervo. O Estado de São Paulo registra 
29,4% da diversidade de espécies de passiflorácea brasileiras, sendo 93,3% dessa 
diversidade presentes na Mata Atlântica. O Vale do Ribeira comporta 46,6% da 
diversidade dessa família no Estado de São Paulo e 13,7% do Brasil, sendo 61,9% 
endêmicas do Brasil, em que 38% são exclusivas da Mata Atlântica. O município de 
Iporanga apresentou a maior riqueza de espécies (28,5%) do Vale do Ribeira, por 
outro lado 56% dos municípios apresentam uma ou nenhuma espécie registrada. 
Nenhuma das espécies desse estudo consta com ameaçada. O mapa de ocorrência nos 
municípios e outras análises também foram efetuadas. Apesar da constatação da alta 
diversidade de Passifloraceae no Vale do Ribeira, foi detectado a ausência de coletas 
em grande parte da região, necessitando diversificar os locais de coleta para 
possibilitar uma avaliação mais robusta sobre a diversidade e estado de conservação 
dessa importante família. 

 


