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O cerradão é uma das diversas fitofisionomias que constituem o Cerrado, sendo considerada 
uma das mais ameaçadas do bioma por possuir áreas apreciadas pela agropecuária. Ocupa 
cerca de 1% da área geográfica do bioma, distinguindo-se das demais fitofisionomias devido 
à sua composição mista de espécies de Cerrado, mata de galeria e mata seca. Dentre as 
formas de vida menos abordadas em estudos florísticos e ecológicos do cerradão estão as 
lianas, mesmo estas constituindo um importante componente florístico e estrutural nas 
comunidades vegetais. Diante disso, este trabalho teve como objetivo principal levantar e 
identificar as espécies de lianas ocorrentes em uma área de cerradão na UNESP, Faculdade 
de Ciências e Letras de Assis (SP). Foram realizadas coletas quinzenais por um período de 
seis meses, ao longo das trilhas e bordas da área de estudo. As espécies foram fotografadas 
para a produção de um guia ilustrado que será disponibilizado online. Chaves dicotômicas 
foram produzidas para as famílias e espécies coletadas. Foram encontradas 30 espécies, 
distribuídas em 13 famílias, das quais Malpighiaceae, Bignoniaceae e Apocynaceae foram 
as mais ricas, com seis espécies na primeira e cinco nas outras duas. O gênero Prestonia 
R.Br. foi o mais rico, com três espécies, sendo elas P. coalita (Vell.) Woodson, P. riedelli 
(Müll. Arg.) Markgr. e P. tomentosa R.Br.. Em seguida os gêneros Fridericia Mart., Janusia 
A. Juss., Serjania Mill., Passiflora L. e Solanum L., todos com duas espécies cada. Os 
resultados obtidos no presente estudo foram similares aos encontrados nos demais estudos 
florísticos com lianas realizados em áreas de Cerrado, especialmente em relação às famílias 
mais ricas. Vale ressaltar, a partir dos dados obtidos até o momento no presente estudo, que 
lianas são fundamentais para a diversidade biológica, contribuindo com um papel de 
destaque na dinâmica das comunidades florestais. 
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