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Palavras-chave: Asteraceae. Banhados. Planalto Catarinense. 

 

 As áreas úmidas são importantes ecossistemas para a proteção da biodiversidade, 

apresentando grande riqueza de espécies e altos níveis de endemismo, portanto, é de suma 

importância que se tenha conhecimento da composição botânica destes ambientes. Desta forma, 

o estudo teve como objetivo o levantamento florístico de espécies da família Asteraceae em 

áreas úmidas do Planalto Sul Catarinense, visto que esta é uma família de Angiospermas 

presente em todo o globo, sendo especialmente bem representada em áreas de campo. O 

levantamento foi realizado em sete municípios do Planalto Sul Catarinense e oito áreas úmidas 

(banhados - BH) sendo: Bom Jardim da Serra (BH1), Bom Retiro (BH2), Campos Novos (BH3), 

Capão Alto (BH4), Lages nas localidades de Coxilha Rica (BH5) e Morrinhos (BH6), Painel 

(BH7) e São José do Cerrito (BH8). O levantamento foi realizado no período de outubro de 2010 

até março de 2017. Para a amostragem utilizou-se um transecto com parcelas de 2x1 metros 

contiguas em ambos os lados, na maior extensão das áreas úmidas no seu sentido transversal, 

coletando-se as plantas em fases vegetativas e/ou reprodutivas. As amostras coletadas foram 

herborizadas e depositadas no acervo do herbário LUSC (Herbário Lages da Universidade do 

Estado de Santa Catarina), as identificações em nível de tribo, gênero e espécie foram baseados 

em bibliografia específica ‘’Flora Ilustrada Catarinense’’ juntamente com revisões de gêneros e 

consultas aos espécimes identificados por especialistas e depositados no acervo do herbário 

LUSC. O levantamento florístico resultou em 47 táxons distribuídos em oito tribos, sendo a de 

maior ocorrência Astereae, com destaque para o gênero com maior riqueza: Baccharis (11 spp); 

seguido da tribo Eupatorieae, destacando-se Eupatorium (sete spp), e as tribos Gnaphalieae, 

Heliantheae, Mutisieae, Plucheae, Senecioneae e Vernonieae com representantes em menor 

ocorrência. Dentre os banhados amostrados o com maior representatividade de espécies foi BH4 

correspondente a Capão Alto contendo 36% das espécies levantadas. São apresentados caracteres 

diagnósticos para o reconhecimento de cada espécie, assim como informações sobre o habitat, e 

pranchas ilustrativas de cada espécie estudada. O estudo comprova a riqueza da família 

Asteraceae nas áreas úmidas do Planalto Catarinense, demonstrando a importância dos estudos 

florísticos para o conhecimento das espécies vegetais existentes nestas áreas e a importância de 

manter estes locais preservados.  
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Fig. 1 Identificação das tribos, espécies e locais de coletas dos espécimes. 

 


