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A Mata Atlântica é a segunda maior floresta tropical dos neotrópicos e abriga cerca de 
2,7% das plantas endêmicas do mundo, sendo as lianas uma das formas de vida menos 
estudadas. As lianas se concentram em poucos grupos taxonômicos, sendo que a 
família Sapindaceae está entre aquelas com maior riqueza em espécies. Mesmo diante 
de sua riqueza, são poucos os estudos com ênfase nas lianas, sendo notável que a 
identificação é o principal fator limitante para os estudos envolvendo a diversidade, 
pois, comumente, só se tem acesso ao caule dessas plantas. Dessa forma, o uso de 
fragmentos para obtenção do DNA, método conhecido como DNA barcoding 
representa uma ferramenta robusta para dirimir essa problemática. Diante disso, o 
presente estudo teve como objetivos: (i) disponibilizar sequencias de DNA dos genes 
rbcL e ITS a partir de espécimes com identificação certificada; (ii) indicar quais os 
genes (rbcL e ITS), são mais eficazes para a identificação das espécies lianescentes de 
Sapindaceae. Das 73 espécies de lianas Sapindaceae da Mata Atlântica, que são 
distribuídas em cinco gêneros (Cardiospermum L., Paullinia L., Serjania Mill., 
Thinouia Planch. & Triana e Urvillea Kunth), foram obtidas sequências de DNA para 
56 espécies. No total, foram geradas 172 sequências, 90 rbcL e 82 ITS, das quais 
apenas 45 e 41 foram validadas, respectivamente. Para o banco de dados geral 
também foram utilizadas sequências de domínio público das espécies que não foram 
obtidas no banco de dados original, totalizando um banco de dados geral com 89 
sequências de DNA. 


