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Um olhar sobre o Chaco brasileiro:

Quente, espinhento

No entanto, é único

Caprichosa e esteticamente arrumado, formando extensos
e repetidos jardins agradáveis à contemplação, em alguns locais

Por onde transita, diariamente, uma rede de interações,
muitas vezes, invisíveis aos sentidos humanos

São conexões subterrâneas, conferem a manutenção dos iguais

Aéreas também ocorrem, com produtos trazidos
de locais distantes por “bichos alados”, peludos, velozes

Garantem a diferença necessária à manutenção da diversidade

Em outros trechos, a organização fica à revelia das águas,

da infiltração lenta

Surgem bichos e plantas temporários

Nas conexões têm se mantido organismos raros, comuns,

com histórias de um tempo longínquo da terra. Mas, até quando?

ALBS

Abaixo frases de moradores de Porto Murtinho, onde tem Chaco
no Brasil, logo no início de alguns trabalhos botânicos.

“O que a senhora procura? Chaco? Ah, espinheiro, tem logo ali”.

“Não há Chaco aqui não, dona. Só do outro lado do Rio Paraguai”.

“Então, professora, temos Chaco aqui!”.



APRESENTAÇÃO
Este livro é resultado de mais de uma década de pesquisas vol-

tadas ao Chaco brasileiro. Pesquisas estas que contaram com o esforço 
de uma equipe multidisciplinar interessada nas mais variadas questões 
e que resultaram em muitos dos capítulos que compõem o livro. Nesta 
obra o leitor pode encontrar em cada capítulo conceitos, mapas, listas 
de espécies e ilustrações, de acordo com critérios dos autores. Neste 
sentido, o uso do termo Chaco, sua extensão e suas formações podem 
variar entre os capítulos, pois respeitamos os conceitos originais dos 
autores de cada capítulo. Listas de espécies quando não disponíveis no 
capítulo podem ser acessadas em plataformas, conforme a informação 
apresentada pelos autores.

A obra está organizada em cinco seções e 18 capítulos. A primei-
ra seção aborda o componente histórico de uso e ocupação do Chaco 
brasileiro ao longo de décadas, com a inclusão dos tipos fisionômicos 
que podem ser identificados e quantificados por imagem de satélite e 
confirmados em campo. Na sequência, a seção dois, voltada à riqueza e 
diversidade botânica e de liquens, dispõe de pesquisas nucleadas essen-
cialmente por botânicos da UFMS que disponibilizam dados inéditos 
de grupos de plantas e liquens pautados na inquietação constante destes 
pesquisadores pelo conhecimento de quantos e quais são os organis-
mos que habitam o Chaco brasileiro, como se distribuem no planeta, 
qual o nível de conservação, como são constituídos e como se associam 
nos remanescentes. Muitas espécies do Chaco brasileiro ocorrem so-
mente neste domínio, com afinidade evolutiva com as demais espécies 
aparentadas presentes no Chaco paraguaio, no boliviano e no argenti-
no. Ou seja, um grupo por exemplo, que prevalece no Chaco argentino 
pode ter parentes no Chaco brasileiro. E no Brasil, a espécie somen-
te será registrada, coletada em áreas com formação chaquenha, onde 
são verificados níveis expressivos de espécies de distribuição restrita e, 



portanto, não será vista em nenhum outro local do país. Estes aspectos 
conferem ao Chaco brasileiro um lugar único no cenário sulamericano. 
A terceira seção, de recursos, oferece ao leitor informações de como 
os “bichos”, na realidade visitantes florais e polinizadores, orquestram 
uma rede de interações com as plantas, quase imperceptível. Esta rede 
que conta com flores amarelas, laranjas, vermelhas, azuis, brancas, vis-
tosas ou não, atraem “bichos” do dia e da noite em busca de néctar, 
água, óleos, pólens, aromas que o olfato e a visão humanos não se dão 
conta. Toda essa integração garante a manutenção dos ciclos repro-
dutivos, polinização e frutificação que resultam nos mais variados re-
cursos vegetais para o homem. Neste sentido, a oferta de recursos ao 
homem que já usa e/ou pode usá-los no Chaco brasileiro, agrega desde 
alimentos, iscas para pesca, artesanato, construção civil, remédios, até 
plantas em rituais religiosos, com a perspectiva de aproveitamento sus-
tentável daquilo que uma região aparentemente seca, muito quente, 
com plantas de grandes e muitos espinhos, tem a oferecer. A seguir, na 
quarta seção, o leitor pode acessar dados da Fauna com informações de 
lagartos e outros répteis, anfíbios, peixes e aves. Uma preocupação é 
colocada pelos autores desta seção quanto à conservação dos ambientes 
onde vivem estes animais com base muitas vezes no nível de ameaça 
a que estão sujeitos. Na quinta e última seção são apresentadas pos-
sibilidades de restauração de remanescentes do Chaco brasileiro com 
indicação das preferências das espécies quanto ao clima, solo e mo-
dos de dispersão. A intervenção do componente humano é premente 
e indispensável para a valorização e manutenção do Chaco brasileiro, 
deste modo, é disponibilizada também nesta seção a educação ambien-
tal como ferramenta para a sensibilização de educadores e educandos 
interessados no assunto. 

Um material fotográfico digital elaborado com o intuito de 
ilustrar a biodiversidade do Chaco Brasileiro, sob um olhar macro e 
em detalhes, está disponível como suplemento a este livro (<http://
dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.13262726>).
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CAPÍTULO 1

O CONTEXTO HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO 
DO CHACO BRASILEIRO PARA MELHOR 
ENTENDER A BIODIVERSIDADE ATUAL

Paulo Robson de Souza1; Yzel Rondon Súarez2

RESUMO

Breve apresentação da história de uso intensivo à exaustão de 
componentes da biodiversidade chaquenha, com ênfase no processo 
de ocupação humana do território do atual município de Porto Mur-
tinho (MS) para fins econômicos; no uso industrial das espécies arbó-
reas tipicamente chaquenhas: quebracho-vermelho (Schinopsis balansae 
Engl.) e quebracho-branco (Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl.); 
bem como na supressão de formações florestais da região para a for-
mação de pastagens cultivadas.

Palavras-chave – Ciclo do Quebracho; erva-mate; extrativismo vege-
tal; tanino.

INTRODUÇÃO

O Gran Chaco Sudamericano ou simplesmente Chaco, localizado na 
região central da América do Sul, é o único bosque seco subtropical do 
mundo, coberto pela mata seca contínua mais extensa desse continente 

1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Instituto de Biociências, Laboratório 
Interdisciplinar de Prática de Ensino 
2 Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Centro Integrado de Análise e Moni-
toramento Ambiental, Dourados, MS 

*Autor para correspondência: paulorobson.souza@gmail.com
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(BUCHER; HUSZAR, 1999; POTT et al., 2008). Este domínio abran-
ge o Norte da Argentina, o Oeste do Paraguai, o Sudeste da Bolívia e 
uma pequena faixa no Brasil, presente somente no sudoeste de Mato 
Grosso do Sul. É uma das regiões com maior biodiversidade do planeta 
(BACHMANN et al., 2007). Apresenta um mosaico de ambientes, com 
extensas áreas planas, serras, extensos rios, savanas secas e inundáveis, 
brejos, banhados, salitrais e formações vegetais. Essa ampla diversidade 
ambiental contém alta riqueza de espécies e endemismos, em compara-
ção a outros ambientes áridos, semiáridos e subúmidos (BACHMANN 
et al., 2007, SILVA et al., 2008). Considerada a segunda região de bosques 
mais extensa de América do Sul, depois da Amazônia (BACHMANN et 

al., 2007), conta com aproximadamente 3.400 espécie de plantas (POTT 
et al., 2008). A fauna é constituída de 500 espécies de aves, 150 mamífe-
ros, 120 répteis e 100 anfíbios (BACHMANN et al., 2007; POTT et al., 
2008; REDFORD et al. 1990).

A fração dessa savana estépica no Brasil está localizada no extre-
mo sul da planície pantaneira, em cinco sub-regiões (ABDON; SILVA, 
2006) que, segundo Silva et al. (2008), faz parte da porção conhecida 
por Chaco Úmido ou Chaco Oriental. A extensão da área de Chaco 
no Brasil é controversa, com estudos como Silva et al., em 2007, que 
estimaram em 12.144,9 km2 a área de Chaco natural somente em Porto 
Murtinho. No entanto, outras sub-regiões requerem análises.

Chaco: história recente intimamente ligada
à supressão da biodiversidade

Afirma-se que o termo “chaco” vem dos Andes: em quíchua, 
chaku que quer dizer “território de caça”, uma alusão às expedições de 
caça anuais, realizadas pelo império inca à região no período pré-co-
lombiano (POTT et al., 2008), o que estaria de acordo com a abundân-
cia de recursos alimentícios nativos, em comparação com as terras altas 
do continente sul-americano.
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Correa e Correa (2009) afirmam que a ocupação da porção do 
Chaco em território brasileiro pelo homem branco remonta aos pri-
mórdios do século XIX, quando grupos de posseiros criadores de gado 
se aproveitaram da ampla oferta de terras e do rebanho bovino bravio 
– originário dos rebanhos introduzidos pelos espanhóis em Assunção 
desde o período colonial. Embora a pecuária não seja considerada um 
grande ciclo econômico desta época de ocupação, cabe ressaltar que 
a atividade permeia todos os grandes ciclos econômicos a seguir des-
critos, pois o gado bovino era criado extensivamente para o abasteci-
mento de carne externo (por meio das charqueadas) e interno, além de 
couro, leite, provimento de animais usados na tração das carroças de 
transporte de toras de quebracho e até como moeda de troca. Hoje, a 
pecuária é a principal atividade econômica no lado brasileiro do Chaco.

Ciclo da Erva-mate

A ocupação dessa região intensificou-se ao final da Guerra do 
Paraguai, em 1870 (LIMA, 2000; CORREA; CORREA, 2009). Segundo 
Lima (2000), a migração para essa porção chaquenha passa a ter novo 
estímulo com a construção de um pequeno porto na margem esquerda 
do rio Paraguai, em 1892, denominado Murtinho (atual cidade de Por-
to Murtinho), com o intuito de exportar erva-mate (Ilex paraguariensis 

A. St. -Hil.), para a Argentina e Europa, então abundante na região de 
Ponta Porã. A exploração da erva-mate se dá pela Companhia Matte 
Larangeira (sic), fundada em 1883. As dificuldades de transporte da 
produção até o porto, devido ao terreno alagadiço, levaram a empresa 
a construir uma pequena ferrovia, a Estrada de Ferro Matte Larangeira 
(início das atividades entre 1892 e 1913). Segundo Giesbrecht (2020),

“No início, a produção [de erva-mate] saía em car-
retas puxadas a bois, entrando pelo Paraguai até a 
cidade de Concepcion, onde eram embarcadas para 
Buenos Aires. A partir de 1892, a erva passa a ser 
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embarcada num porto construído pela empresa, 
Porto Murtinho, origem da atual cidade sul-mato-
grossense. A erva produzida descia ainda por carre-
tas de bois por 360 km até atingir a localidade de São 
Roque. Tanto Porto Murtinho quanto São Roque 
foram construídas em terras da Fazenda Três Bar-
ras, compradas pela empresa com essa finalidade. 
Dali seguiam por terra até Porto Murtinho e eram 
embarcadas para seguir pelo rio Paraguai abaixo. 
As oficinas da empresa em Ponta Porã passaram a 
produzir chatas para a navegação em 1910, e tam-
bém produzia as carretas. De São Roque para Porto 
Murtinho o caminho era feito por uma ferrovia de 
22 km e bitola de 75 cm. Aliás, mesmo a extensão 
da ferrovia é dúbia: enquanto Campestrini e Gui-
marães falam em 22 km, o Álbum Gráfico de 1914 
fala em 22 e em 25 km, em pontos diferentes do li-
vro. Não obtive notícia de quando teria começado 
a operar esta ferrovia: pode ter sido logo depois da 
instalação de Porto Murtinho (1892) ou depois. Em 
1913, já estava operando” (GIESBRECHT, 2020).

Ciclo do Quebracho

Ao Ciclo da Erva-mate sucede o Ciclo do Quebracho, um exem-
plo relativamente recente de exploração à exaustão da biodiversidade 
chaquenha com fins econômicos (Fig. 1 e 2). Extensos quebrachais fo-
ram praticamente dizimados (CORREA; CORREA, 2009; KMITTA; 
LEITE, 2010; GORI, 2020). Nesse sentido, há dois casos emblemáticos, 
a seguir descritos por ordem dos acontecimentos.

La Forestal, empresa de origem inglesa instalada em Santa Fé, 
norte da Argentina, extraía tanino de toras do quebracho-vermelho 
(Schinopsis balansae). Chegou a ter dez mil operários. Segundo Gori 
(2020), somente a fábrica de Villa Ana, em 1918 produzia diariamen-
te 1.300 sacas de 50 kg de tanino, ou seja, 65 toneladas/dia. Resta-nos 
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saber quantos metros cúbicos dessa madeira eram necessários para isto. 
Especialistas calculam que esta empresa dizimou 15.000 km² dos que-
brachais da região, o que representa quase 90% das florestas chaquenhas 
originais argentinas (GORI, 2020).

Em Porto Murtinho, ao ciclo da erva-mate seguiu-se a explora-
ção em larga escala do quebracho-branco (Aspidosperma quebracho-blanco 

Schltdl.). A utilização industrial do quebracho, do qual se extraía o ta-
nino utilizado para curtir couro e para diversas aplicações na indústria 
europeia, inicia-se na em 1934, com a instalação na região de uma gran-
de empresa portuguesa – vale destacar que esse avanço sobre os quebra-
chais brasileiros se deu após o esgotamento das extensas populações de 
quebracho-vermelho a sul de Porto Murtinho: segundo Correa e Cor-
rea (2009), até por volta da década de 30 do século XX, o quebracho no 
Brasil não havia sido explorado em escala industrial, pois o branco ou 
“macho” era considerado de baixo rendimento de tanino, ao contrário 
do quebracho-vermelho, menos frequente na região. Inclusive, Kmitta 
e Leite (2010) afirmam que os curtumes nacionais, à época concentra-
dos no Rio Grande do Sul, bem como curtumes dos países platinos eram 
supridos pela produção de tanino da Argentina e do Paraguai.
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Figura 1: Figura 1. (A) Embarque de madeira no rio Paraguai, em Porto Murtinho, 
em 1913. (B) Locomotiva transportando toras e madeira em Porto Murtinho, em 
1956. (C) –Modo de embarcar as toras de quebracho no vagão do trem para levá-las 
até a fábrica, na fazenda Quebracho, Porto Murtinho. (D) Embarque de madeira pela 
ferrovia Mate Larangeira (bitola: 0,75) na localidade São Roque, município de Porto 
Murtinho, em 1913; documentos históricos estimam que essa ferrovia tinha de 22 
a 25 km de extensão dentro do município de Porto Murtinho. (E e F) – Ruínas de 
fundação de estrada-de-ferro (feita de tijolos), localizadas na fazenda Palhati, Porto 
Murtinho.

Fontes: (A e D) Fotorreprodução/Álbum Gráfico do Estado de Mato Grosso, 1914. (B) 
Fotorreprodução/Enciclopédia dos Municípios Brasileiros, IBGE, volume II, 1957. (C) 
Reprodução (pelo autor) de fotografia do acervo do Museu Dom Jaime Anibal Barrera 
de Porto Murtinho. Fotorreproduções A, B, D e informações sobre a locomotiva e es-
trada-de-ferro obtidas de Ralph M. Giesbrecht (2020) - Estações Ferroviárias do Brasil, 
disponível em www.estacoesferroviarias.com.br/ferroviaspart_sul/efmate-larangeirap-
tomurtinho.htm. Fotos E e F: P. R. Souza.
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Correa e Correa complementam, no livro Mato Grosso do Sul: Uma 

História Revisitada - Histórias que não foram bem contadas:

O produto mato-grossense destinou-se preferen-
cialmente ao mercado platino, sobretudo pelas de-
mandas dos curtumes argentinos e rio-grandenses, 
motivando uma exploração mais expressiva e preda-
tória de sua matéria-prima. Além disso, essa produ-
ção contou com relativa facilidade de fretes através 
da grande malha fluvial da bacia do Baixo Paraguai. 
Nos anos de 1935/1936 iniciaram os trabalhos das 
grandes fábricas modernas, com altos investimentos 
de grupos externos, apoio de empresários nacionais 
e do governo brasileiro como a Florestal Brasilei-
ra S/A, a Quebracho Brasil S/A, a Cia. Extrativa de 
Taninos S/A, esta última no município de Corum-
bá. A Florestal Brasileira S/A, principal indústria 
de tanino sobrevivente em Mato Grosso, encerrou 
suas atividades em Porto Murtinho no ano de 1978.

Em 1936, a retirada da madeira, o transporte e a extração industrial 
do tanino envolviam mais de duas mil pessoas (LIMA, 2000). Em 1937 ale-
mães se fixaram na região e também instalaram uma indústria de grande 
porte para a extração do tanino. A atividade dessa empresa, que durou até 
a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, praticamente dizimou os 
quebrachais de Porto Murtinho, segundo Corrêa e Corrêa (2009). Antes 
da exploração em larga escala, estes ocupavam aproximadamente seis 
mil Km2. Embora o quebracho-vermelho ou “fêmea” (Schinopsis balan-

sae Engl.) seja mais rico em tanino, nos quebrachais da região predo-
minava o quebracho-branco ou “macho”, segundo esses autores. Para 
compensar a baixa produtividade de tanino dessa árvore, aumentou-se 
a pressão exploratória sobre sua população (CORRÊA e CORRÊA, 2009).

Para ilustrar essa degradação, Kmitta e Leite (2010), com base 
na literatura da época, citam para o município de Porto Murtinho essas 
duas fábricas de tanino, com uma produção de cerca de 12 toneladas 
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diárias em 1954, sendo que o fechamento das indústrias de tanino só 
ocorre em meados dos anos 1970. Sem precisar o ano, afirmam que a 
fábrica Florestal Brasileira, em Porto Murtinho, tinha “produção diária 
de 200 sacas de 50 kg de tanino, atingindo uma cota mensal de 6.500 
sacas com corte de madeira de aproximadamente 1.600 toneladas”. 
Cabe a pergunta: quantas árvores adultas de quebracho-branco eram 
necessárias para se obter a relação 2,46 toneladas de madeira por saca 
de tanino, com base nesses dados?

Desses estudos podemos concluir que foram mais de 40 anos de 
exploração intensa e ininterrupta de praticamente única espécie arbó-
rea, Aspidosperma quebracho-blanco, sem que tenhamos notícia de medi-
das protetivas tais como plano de manejo, produção e plantio de mudas 
e o estabelecimento de áreas protegidas.

Figura 2: Locomotiva Orenstein-Koppel 0-6-0-WT+T, alemã, de 1905, exposta na 
praça principal de Porto Murtinho.

Fonte: Ralph M. Giesbrecht (2020) - Estações Ferroviárias do Brasil, disponível em 
www.estacoesferroviarias.com.br/ferroviaspart_sul/efmate-larangeiraptomurtinho.
htm. Foto P. R. Souza, 2012.
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Agropecuária

Como dito anteriormente, hoje a principal atividade econômica 
na região chaquenha é a pecuária de corte, com intensa transformação 
da savana estépica em pastagem cultivada. Segundo Silva et al. (2008), a 
área desmatada com pastagens na região, antes de 1991, era de 280 km2. 
Em 1991 a área desmatada para pastagem teve um acréscimo de 840 km2, 
totalizando 1.120 km2 de desflorestamento – aumento de 300%, atribuí-
do à expectativa dos proprietários de que mudanças na legislação federal, 
em decorrência da realização da Eco 92 (Conferência Rio 92), dificulta-
riam a obtenção de autorização para desmatamento (SILVA et al., 2007). 
Para agravar o quadro, esta região, como grande parte do Pantanal, não 
possui Unidade de Conservação com tamanho suficiente para conservar 
paisagens e a biodiversidade característica (SILVA et al., 2008).

Silva et al. (2007), com base em dados de 2002, estimaram em 
12.144,9 km2 a área de Chaco natural no Brasil. A área com pastagem 
cultivada foi estimada em 1.711,1 km2. Somada à área da vegetação 
chaquenha secundária de Savana Estépica (38,7 km2) e de Savana Es-
tépica Parque, os carandazais e paratudais (2,6 km2), a área alterada de 
alguma forma é de 1.752,4 km2. Corroborando esses dados, o Relatório 
Probio Pantanal (SILVA et al., 2007) detalha que, até 2002, 1.647,2 km2 
do Chaco em Porto Murtinho haviam sido convertidos em pastagens 
para a bovinocultura, o que representa 29,2% do total da área da Sava-
na Estépica no Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar de reconhecida importância ecológica do Chaco no con-
texto continental, a fração brasileira recebeu processos drásticos de ex-
ploração predatória da vegetação nativa, especialmente a supressão de 
extensas matas de quebracho-branco para a produção de tanino, além 
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do desmatamento indiscriminado desse e de outros tipos vegetacio-
nais para a formação de pastagens cultivadas. Essa porção chaquenha 
destaca-se como a região mais afetada por desmatamento na planície 
pantaneira, o que foi intensificado a partir dos anos 1990. Esse fato é 
agravado por ser a única extensão do Chaco no território brasileiro. 
Tal quadro indica a necessidade de nos atentarmos para medidas ur-
gentes à restauração ambiental e conservação dos remanescentes cha-
quenhos, assunto abordado com profundidade ao longo desta obra no 
âmbito das especificidades dos estudos.

Por outro lado, o conhecimento do contexto histórico do terri-
tório onde se assenta o Chaco Brasileiro possibilita uma melhor inter-
pretação dos estudos recentes da sua biodiversidade. Ao se considerar 
que os resultados dos capítulos seguintes foram obtidos sob a condição 
do uso intensivo da biodiversidade no passado, amplia-se a percepção 
do que hoje existe e pode-se fazer inferências do que possivelmente foi 
perdido, em termos de espécies de vertebrados, invertebrados e plantas 
endêmicas e não-endêmicas, bem como relações inter e intraespecífi-
cas, macro e microecossistemas, histórias evolutivas e outros compo-
nentes da biodiversidade, além do valor incomensurável e subjetivo 
proporcionado pela paisagem.

Apesar de tudo, todo o histórico de exaustiva degradação, feliz-
mente ainda temos formações chaquenhas no Brasil, únicas em Mato 
Grosso do Sul e que detêm sobretudo elevada riqueza e diversidade 
de organismos, com interessantes interações ecológicas que requerem 
proteção e análise do ponto de vista biológico e social. 

Nesse sentido, o objetivo maior dessa breve introdução histórica 
– complementada pelo capítulo “Histórico de uso e ocupação da terra e 
delimitação do Chaco em território brasileiro” – é enfatizar que levanta-
mentos da biodiversidade são “retratos” de um tempo; não refletem, ne-
cessariamente, a abundância e riqueza de espécies e ecossistemas de um 
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passado relativamente recente, nem a dinâmica das alterações naturais a 
que os ambientes estão sujeitos; que esses estudos podem não aludir às 
intensas atividades antrópicas pretéritas de alto potencial de degradação 
sob as quais esses levantamentos foram feitos.

REFERÊNCIAS

ABDON, M. M.; SILVA, J. dos S. V. da. Fisionomias da vegetação nas 

subregiões do Pantanal brasileiro. São José dos Campos: INPE; Campinas: 
Embrapa Informática Agropecuária, 2006. 1CD-ROM.

BACHMANN, L. et al. Identificación expeditiva de los principales 

problemas ambientales en el ‘gran chaco’ argentino: documento de 
trabajo. VERSIÓN 2 - Informe em Revisión por el Dr. J. Morello. Buenos 
Aires: Universidad de Buenos Aires, 2007. Disponível em: http://redaf.org.
ar/noticias/wp-content/uploads/2008/02/gran-chaco_version-1-9-07_
anexos-final.pdf. Acesso em: 10 ago. 2009.

BUCHER, E.H.; HUSZAR, P.C. Sustainable management of the Gran Chaco 
of South America: Ecological promise and economic constraints. Journal of 

Environmental Management, Reino Unido, 57(2) p. 99-108, 1999.

CORRÊA, V. B.; CORRÊA, L. S. O dilema da produção de Tanino na Fronteira 
Brasil-Paraguai. Revista de História, Campo Grande: Ed. Albuquerque, vol. 
1, n. 1, p 55-75, 2009.

CORRÊA, V.B.; CORRÊA, L.S. Mato Grosso do Sul: Uma história revisitada 
- Histórias que não foram bem contadas. Campo Grande: IHGMS (no prelo).

GIESBRECHT, R.M. Estações ferroviárias do Brasil. Disponível em: www.
estacoesferroviarias.com.br/ferroviaspart_sul/efmate-larangeiraptomurtinho.
htm. Acesso em: jun. 2020.

GORI, G. La forestal: la tragedia del quebracho colorado. s/d. Disponível em: 
https://drive.google.com/file/d/0B9MUX80k_Q05dTR1UkNQYUw5TEk/
view. Acesso em: jun. 2020.



27

KMITTA, I. do R.; LEITE, E. F. No sul do Mato Grosso, nas fábricas de tanino 
emergem os “marca onças”. Anais do X Encontro de História de Mato 

Grosso do Sul, UFMS CTPL, Três Lagoas, 2010. Disponível em: http://
docplayer.com.br/20697424-No-sul-do-mato-grosso-nas-fabricas-de-tanino-
emergem-os-marca-oncas.html#download_tab_content. Acesso em: jun. 2020.

LIMA, M. M. E. R. O resgate de Porto Murtinho. Ensaios e Ciência, Campo 
Grande, v. 4, n. 3, p. 135-143, 2000.

POTT, V. J. et al. Biodiversidade nos meandros da Bacia do Apa. In: BROCH, 
S.; MEDEIROS, Y; SOUZA, P. R. (orgs). Pé na água: uma abordagem 
transfronteiriça na bacia do Apa. Campo Grande: Editora UFMS, 2008.

REDFORD, K.H.; TABER, A. e SIMONETTI, J.A. There is more to biodiversity 
than the tropical rain forests. Conservation Biology, 4 p. 3, 1990.

SILVA, J. S. V. (coord.). Levantamento e mapeamento dos remanescentes 

da cobertura vegetal do bioma Pantanal, período de 2002 na escala de 

1:250.000. (Relatório Técnico). Embrapa Informática Agropecuária/Probio, 2007.

SILVA, M. P. et al. Estado de conservação do Chaco (Savana Estépica) brasileiro. 
In: SIMPÓSIO NACIONAL CERRADO E SIMPÓSIO INTERNACIONAL 
SAVANA TROPICAIS, 9., 2., 2008, Brasilia. Anais [...]. Brasília, Distrito 
Federal, Brasil. 2008. Disponível em: <http://simposio.cpac.embrapa.br/ 
simposio_pc210/trabalhos_pdf/00789_trab1_ap.pdf. Acesso em: 20 jun. 2020.



28

CAPÍTULO 2

CARACTERÍSTICAS BIOFÍSICAS 
DO CHACO BRASILEIRO

João dos Santos Vila da Silva1*; Myrian de Moura Abdon2; 
Edson Antonio Mengatto Júnior3

RESUMO

A vegetação de Savana Estépica no Sul do Pantanal brasileiro é 
uma continuidade do Chaco Sul Americano, também chamado de Gran 
Chaco. Este Bioma, não reconhecido formalmente no Brasil, se distri-
bui pela Argentina, Paraguai, Bolívia, além do Brasil. A conversão da 
vegetação natural em usos como pecuária e agricultura é constante, se-
melhante ao que ocorre no Cerrado brasileiro. Apresenta-se neste ca-
pítulo, aspectos biofísicos do Chaco inserido no Bioma Pantanal, com 
ênfase na cobertura vegetal quanto às fisionomias. Numa área estimada 
em 24.163,9 km2 verifica-se que vegetação natural ocorre em 82,9% da 
região e o desmatamento ocorre em 15,5%, sendo convertido predo-
minantemente em pastagem para pecuária. As principais fisionomias 
de Chaco encontradas são Savana Estépica Arborizada, Savana Estépi-
ca Parque, Savana Estépica Gramíneo-Lenhosa e as Savanas Mistas de 
Florestada + Arborizada e Arborizada + Florestada. Estas fisionomias 
ocorrem em 63,9% da região. Além dessa vegetação típica do Chaco, são 

1 Embrapa Informática Agropecuária, joao.vila@embrapa.br
2 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, myrian.abdon@hotmail.com
3 Consultor, mengattogeo@gmail.com

*Autor para correspondência: joao.vila@embrapa.br
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encontradas Vegetação Ciliar (arbórea, arbustiva e herbácea), Florestas 
Estacionais, Formações Pioneiras, Savana (Cerrado) e Contatos Florís-
ticos diversos.

Palavras-chave – Desmatamento, Nabileque, Porto Murtinho, savana 
estépica, uso da terra.

INTRODUÇÃO

O Pantanal, sendo uma planície intermitentemente inundada, 
com altitudes que variam de 80 a 150 metros, apresenta diferentes pa-
drões de duração e profundidade de inundação que variam em função 
da localização das chuvas, do transbordamento dos rios e da forma de 
drenagem (ABDON; SILVA, 2008).

Em função da dificuldade de acesso às regiões inundadas no Pan-
tanal, as imagens de satélites orbitais e outros dados obtidos por senso-
riamento remoto se tornam instrumentos fundamentais para a elabora-
ção de mapeamentos da vegetação e avaliações de alterações ambientais. 
A partir de satélites ambientais é possível identificar diferentes fitofisio-
nomias do Chaco, suas variações de densidade arbórea e suas diferenças 
na cobertura espacial do solo (ABDON; SILVA, 2008).

O Chaco, identificado como Savana Estépica, é um Bioma que 
se distribui pela Argentina, Bolívia, Paraguai e Brasil, sendo que a área 
brasileira representa menos de 1% da área total. No Brasil, esta vegeta-
ção tem sua continuidade até o Sul de Mato Grosso do Sul proveniente 
da Bolívia e Paraguai. Por não ser reconhecido como Bioma no Brasil 
(IBGE, 2004, 2019) as fitofisionomias que ocorrem no Brasil são mapea-
das em parte dos Biomas Pantanal e Cerrado.

As formações vegetais do Chaco e seus padrões nas imagens de 
satélite se manifestam diferentemente no período de seca e cheia. CIN-
QUINI et al. (2011), realizaram estudos para identificar esses padrões 
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considerando os diferentes períodos de seca e cheia. No período de cheia, 
há chegada das chuvas, a vegetação ganha folhas novas e há presença de 
água no solo devido a permanência da inundação. No período de estia-
gem a vegetação arbórea perde as folhas e o solo se encontra mais seco, 
sem a presença de água.

A conservação da biodiversidade associada a essa vegetação é de 
suma importância pois há muito a ser descoberto e identificado. Além 
disto, a quantificação desses remanescentes pode contribuir para a formu-
lação de políticas públicas que objetivam a conservação e uso sustentável 
da biodiversidade (SILVA et al., 2005), uma vez que o Pantanal abriga uma 
vasta variedade de fauna e flora, e é composto por quatro grandes regiões 
fitoecológicas, que regionalmente podem ser conhecidas como Mata De-
cidual, Mata Semidecídua, Cerrado e Chaco (ABDON et al., 2006).

Fitofisionomias do Chaco são encontradas unicamente no sul do 
Pantanal, ocorrendo em 5 das 11 sub-regiões existentes, conhecidas por 
Nabileque, Porto Murtinho, Miranda, Abobral e Paraguai (SILVA et al., 
2007). Nessa região compreendida entre o rio Apa, Serra da Bodoquena 
rio Paraguai, rio Miranda, morraria do Urucum-Jacadigo e morro do 
Rabicho, são encontrados muitos elementos da Savana Estépica (POTT; 
POTT, 1989; PRADO et al., 1992, SILVA et al., 2006, AMADOR, 2012; 
FREITAS et al.; 2013; SARTORI et al., 2018), mas mesmo assim é discu-
tível até onde se estende o Chaco propriamente dito no Brasil. De acordo 
com SILVA; CAPUTO (2010), nas sub-regiões do Nabileque e de Porto 
Murtinho são observadas as maiores extensões de área ocupadas por ve-
getação de Chaco, no entanto, ressaltam que em Porto Murtinho é alta 
a supressão desta fitofisionomia para uso da pecuária de corte, causando 
expressiva perda de biodiversidade na região.

Este capítulo apresenta uma breve caracterização do meio biofísi-
co do Chaco que se encontra inserido no Bioma Pantanal (IBGE, 2019), 
com ênfase na ocorrência dos tipos fisionômicos identificados em mape-
amentos efetuados na região.
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Informações do meio físico, obtenção 
e processamento de imagens

Para a delimitação da área de estudo foi utilizado o mapa do Bio-
ma Pantanal (IBGE, 2019) e o mapa da planície do Pantanal (SILVA; 
ABDON, 1998), ambos na escala de 1:250.000. Utilizando o Sistema de 
Processamento de Informações Georreferenciadas (SPRING) estes ma-
pas foram sobrepostos e recortados para formar a área de estudo. Os 
limites Oeste, Sul e Leste são idênticos ao mapa do Bioma (IBGE, 2019) e 
o limite Norte foi adaptado de SILVA e ABDON (1998), incluindo a sub-
-região de Miranda e parte da sub-região do Paraguai, excluindo a cidade 
de Corumbá e as morrarias do Urucum-Jacadigo. Acrescenta-se que o 
recorte da parte Norte está baseado na ocorrência da Savana Estépica 
observada no mapa da cobertura vegetal e uso da terra do ano de 2007 
produzido por SILVA et al. (2011a). Desta forma a área determinada para 
análise da ocorrência do Chaco no Bioma Pantanal é de 24.163,9 km2.

As informações do meio físico foram obtidas de TRINDADE 
et al. (1997) – Geologia, ALVARENGA et al., (1984) e BORGES et al., 
(1997) – Geomorfologia, SANTOS et al. (1997) e SOARES et al. (2006) – 
Pedologia, e GONÇALVES et al. (2006) – Climatologia. As informações 
sobre a vegetação foram baseadas em ABDON et al. (2006), SILVA e 
CAPUTO (2010), CINQUINI et al. (2011) e SILVA et al. (2011a).

As informações vetoriais da vegetação na escala 1:100.000 fo-
ram recuperadas do projeto GeoMS (SILVA et al., 2011a; SILVA et al., 
2011b), recortadas e mosaicadas no SPRING para a área de estudo, no 
sistema de projeção Albers, Datum SAD-69. Para desenvolvimento do 
mapeamento no projeto GeoMS foram selecionadas as imagens do sa-
télite CBERS 2, ano 2007, bandas 2 (0,52 - 0,59 µm, verde), 3 (0,63 
- 0,69 µm, vermelho) e 4 (0,77 - 0,89 µm, infravermelho próximo) na 
resolução espacial de 20 metros, com menor cobertura de nuvens. Esta 
etapa envolveu a seleção das imagens de satélite, conversão para for-
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mato GRIB, georreferenciamento, realce, segmentação, interpretação, 
classificação e verificações a campo, num total de 3 expedições a campo. 
Além disso, utilizou-se como apoio as informações das séries temporais 
dos índices de vegetação disponibilizadas pelo INPE (http://www.dsr.
inpe.br/laf/series/), cujos detalhes técnicos podem ser encontrados em 
FREITAS e SHIMABUKURO (2008) e FREITAS et al. (2011) e ima-
gens do Google Earth de alta resolução, quando disponíveis.

Em cada mosaico de imagens foi aplicada a segmentação por re-
gião com limiar 20 x 625 ou 30 x 625 pixels, dependendo da homogenei-
dade/heterogeneidade da área. Este procedimento visou a diferenciação 
de alvos homogêneos na cobertura vegetal e uma área mínima de ma-
peamento de 25 ha. A interpretação foi visual (adição ou eliminação de 
vetores), sendo considerados os elementos textura, cor, padrão, forma e 
localização (distribuição geográfica). Tais interpretações e classificações 
tiveram como base as verificações a campo em áreas amostrais, utilizan-
do o sistema brasileiro de classificação da vegetação (IBGE, 1992) e o 
manual técnico de uso da terra (IBGE, 2006), com algumas adaptações. 
Nas classes compostas, como por exemplo Savana Estépica Florestada 
+ Savana Estépica Arborizada (Td+Ta), a 1a é a fisionomia dominante 
em pelo menos 60% no polígono mapeado. Para elaboração das figuras 
apresentadas foi utilizado o software QGis.

Geologia, geomorfologia, solos, clima 
e fisionomias do Chaco brasileiro

A geologia, de acordo com TRINDADE et al. (1997), é dominada 
pela formação Pantanal (Qp), ocupando em torno de 75% da superfí-
cie da área de estudo, seguido dos Aluviões Fluviais (Qha) ocupando 
aproximadamente 15%. Ressalta-se a ocorrência de morros residuais, 
tais como os existentes na região conhecida como fecho dos morros do 
Grupo Amonguijá (PMaa) e Complexo do rio Apa (Ara).
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A formação Pantanal (Qp) é constituída por sedimentos are-
nosos, síltico-argilosos, argilo-arenosos e arenosos-conglomeráticos 
semi-consolidados a inconsolidados. Formam depósitos fluviais e la-
custres, em áreas inundáveis periodicamente sujeitas, ou não, a inun-
dações ocasionais. Apresentam diferenciações pedológicas ocasionadas 
principalmente por oscilações do lençol freático. Localizam-se em pra-
ticamente toda a área de estudo.

Os aluviões fluviais (Qha) são formados por areias, siltes, argilas 
e cascalhos oriundos da desagregação química e física das rochas pree-
xistentes, sendo depositados nas planícies de inundação. Apresentam 
espessura média de 2m, apresentando formas típicas de planície alu-
viais, tais como ilhas aluviais, diques marginais, meandros, lagos ou 
pequenas ínsuas e barras em pontal. Localizam-se ao longo dos rios: 
Paraguai, Nabileque e ao Sul da cidade de Porto Murtinho.

A Geomorfologia da área de estudo, de acordo com ALVAREN-
GA et al. (1984) e BORGES et al. (1997), é dominada por uma extensa 
planície de acumulação com inundação variáveis (Aai) ocupando em 
torno de 65% da superfície, distribuídas em inundações fraca (Aai1), 
média (Aai2) e forte (Aai3); áreas de formas erosivas com pediplanos 
inumados (Dpi), ocorrendo em aproximadamente 20% da região e; 
ocorrem, ainda, áreas de acumulação com planícies aluviais (Apf) e áre-
as de acumulação com planície e terraço fluvial (Aptf).

As áreas de acumulação inundáveis (Aai) são áreas aplanadas 
com ou sem cobertura arenosa periódica ou permanentemente alaga-
das, precariamente incorporadas à rede de drenagem. Estas áreas foram 
hierarquizadas em ordem crescente, de acordo com o grau de umidade, 
de menos úmida para a mais úmida, em áreas de acumulação com inun-
dação fraca (Aai1), média (Aai2) e forte (Aai3). As áreas de inundação 
fraca (Aai1) apresentam lâmina d’água menor que 0,5 m e ocupam es-
treitas faixas no lado oeste, entre a planície e a depressão da serra da 
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Bodoquena, passando pelo rio Aquidabã (centro da região), chegando 
até o rio Apa no extremo sul da região; as áreas de inundação média 
(Aai2), apresentam lâmina d’água entre 0,5 e 1,0 m e se estendem a par-
tir do rio Miranda em direção ao Sul, numa extensa faixa entre a serra 
da Bodoquena e os rios Paraguai e Nabileque; as áreas de inundação 
forte (Aai3), apresentam lâmina d’água maior que 1,0 m e ocupam a ilha 
do Nabileque e o Noroeste da região, da lagoa do Jacadigo até a região 
da baía negra, divisa com a Bolívia e Paraguai.

As áreas de formas erosivas com pediplanos inumados (Dpi) são 
superfícies de aplanamento elaboradas por processo de pediplanação, 
posteriormente recobertas por sedimentos quaternários. Ocorrem a 
partir do Rio Branco e corta a área central da região no sentido Norte-
-Sul até o rio Apa.

A área de acumulação com planície aluvial (Apf) é uma superfície 
aplanada resultante de acumulação fluvial, periódica ou permanente-
mente alagada. Localiza-se na parte Oeste, ao longo do rio Paraguai e no 
centro Norte, ao longo do rio Nabileque.

As áreas de acumulação com planície e terraço fluvial (Aptf) são 
áreas aplanadas resultante de acumulação fluvial geralmente sujeita a 
inundações periódicas comportando meandros abandonados eventual-
mente alagada, unida com ou sem ruptura e patamar elevado. Ocorre 
uma pequena faixa longitudinal no Sul da região.

O levantamento de solo mais recente do Pantanal foi elaborado 
por SANTOS et al. (1997), cuja nomenclatura encontra-se no antigo 
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS). De acordo com 
SOARES et al. (2006), o atual SiBCS (EMBRAPA, 1999), desenvolvido 
pela Embrapa Solos, permite simplificar a representação cartográfica 
desses solos e a conversão deles para a nova nomenclatura sem alterar 
suas características originais. Com esse objetivo, SOARES et al. (2006) 
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efetuou a conversão dos solos do Pantanal ao novo sistema, obtendo 
na escala 1:250.000, em ordem decrescente de ocorrência, as classes de 
solos agrupados a seguir, de acordo com sua extensão e localização geo-
gráfica nas seguintes regiões de domínio:

1. Solonetz Solodizado Planossolos

2. Planossolos Planossolos

3. Vertissolos Vertissolos

4. Glei Pouco Húmico Gleissolos

De forma geral, esses tipos de solos possuem uma característica 
comum e muito importante que vem a ser o alto grau de salinidade 
(SOARES et al., 2006) e o caráter hidromórfico.

Os Planossolos se caracterizam pela presença de um tipo espe-
cial de horizonte B textural, chamado de B plânico, com alto teor de 
argila, subjacente a horizonte A ou E conferindo-lhe mudança textura 
abrupta. Em razão disso, possuem uma permeabilidade lenta ou muito 
lenta, com estrutura colunar ou prismática, esse horizonte incorporou o 
antigo horizonte B nátrico, EMBRAPA (1999). Aqueles anteriormente 
classificados como Solonetz Solodizado, se caracterizam por apresentar 
saturação com sódio superior a 15% e condutividade elétrica inferior a 
4 mmhos/cm. Apresentam argila de atividade alta (Ta), referente a alta 
capacidade de troca de cátions nos horizontes B ou C. Quando solo seco, 
forma-se uma fratura de separação entre esse e o horizonte A, ou mais 
tipicamente E, sobrejacente. No horizonte B, observa-se a ocorrência 
de cores de redução, evidenciando drenagem ruim ou imperfeita. A 
textura predominante é arenosa/média, ocorrendo também solos com 
textura arenosa/argilosa e média/argilosa.

Os Vertissolos são solos constituídos de materiais minerais, apre-
sentando um horizonte subsuperficial, vértico, com feições pedológicas 
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peculiares devido a presença de superfícies de fricção (slickensides) de-
vido a contração e expansão de argila, apresentando fendas de pelo me-
nos 1cm de largura durante o período mais seco do ano (EMBRAPA, 
1999). Apresentam sérias restrições à percolação de água, contendo 30% 
ou mais de argila e quantidades apreciáveis de minerais de argila do gru-
po das esmectitas (argilo-minerais 2:1) e seqüência de horizontes A, C. 
Apresentam pronunciada mudança de volume com a variação do teor 
de umidade, tendo como feições morfológicas características a presença 
de fendas de retração largas e profundas, que se abrem desde a superfí-
cie, nos períodos secos.

Os Gleissolos são solos constituídos por material mineral com 
horizonte glei imediatamente abaixo do horizonte A, ou do horizonte 
hístico com menos de 40 cm de espessura, ou horizonte glei começando 
dentro de 50 cm da superfície do solo; não apresentam horizonte plín-
tico ou vértico, acima do horizonte glei ou coincidente com este, nem 
horizonte B textural com mudança textural abrupta coincidente com 
horizonte glei, nem qualquer tipo de horizonte B diagnóstico acima do 
horizonte glei (EMBRAPA, 1999). Uma boa percentagem desses solos 
se apresenta Eutrófico (valor V% >50%) e argila com alta capacidade de 
troca de cátions (Ta), possuindo boa indicação de uso para culturas de 
ciclo curto (SOARES et al., 2006). São sujeitos a alagamentos constantes 
ou periódicos. As condições anaeróbicas, resultantes da má drenagem 
do perfil, dão ao solo características de intensa gleização, resultantes dos 
processos de redução que se intensificam nestas condições. Há ocorrên-
cia de textura desde média a muito argilosa.

Os Planossolos ocorrem em praticamente toda a extensão da re-
gião, podendo ser encontrados a partir do limite Norte (margem es-
querda do rio Miranda) e se estende para o Sul ocupando grande parte 
das áreas entre a Serra da Bodoquena e os rios Paraguai e Nabileque 
(ilha do Nabileque inclusive) até encontrar o rio Apa no limite Sul da 
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área. Os Vertissolos ocorrem a Noroeste da área, em torno da lagoa 
do Jacadigo e próximo ao rio Paraguai ao Sul do Forte Coimbra. Além 
disso, ocupam uma grande área contínua no Nordeste, iniciando no rio 
Miranda e se estendo até o primeiro terço da área, acompanhando o 
contorno da serra da Bodoquena. Os Gleissolos ocorrem ao longo do 
rio Paraguai, geralmente ocupando sua planície aluvial.

Segundo GONÇALVES et al. (2006), baseado nas normais para 
Porto Murtinho, o clima é tropical, com inverno seco e estação chuvosa 
no verão, de novembro a abril, e nítida estação seca no inverno, de maio 
a outubro (julho é o mês mais seco). A temperatura média doar do mês 
mais frio é superior a 18ºC. As precipitações pluviométricas são supe-
riores a 750 mm anuais, atingindo 1.800 mm. A classificação climática, 
segundo critério de KOPPEN (1948) é Aw. A temperatura média anual 
é de 23,7º e a precipitação pluviométrica de 1.126 mm. A deficiência hí-
drica anual é de aproximadamente 175 mm sem ocorrência de período 
de excedente, com um período de reposição hídrica ao longo do ano, 
sendo este em abril-maio, outubro e dezembro.

Na Tabela 1 verifica-se a identificação e a quantificação das fito-
fisionomias mapeadas para a área de estudo. Observa-se áreas naturais 
(VN), antropizadas (AA), massas d´água e, regiões fitoecológicas com 
diferentes formações e subformações vegetacionais, suas misturas, e 
principais tipos de uso. As formações foram mapeadas em função do 
predomínio observado em campo e analisado nas imagens. No caso das 
classes compostas, quando aparece o sinal mais (+), significa que há o 
predomínio da primeira formação em pelo menos 60% da vegetação. 
Dessa forma, o Chaco inserido no Bioma Pantanal é coberto por 82,9% 
de vegetação natural, 15,5% de áreas antrópicas, praticamente utilizadas 
para pecuária em pastagem plantada, e 1,6% de massas d´água. Na fi-
gura 1A verifica-se a distribuição das áreas naturais e antrópicas, sendo 
que as antrópicas se concentram na parte centro-leste e sul da região. 
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A primeira região de concentração localiza-se na transição da Serra da 
Bodoquena para o Pantanal, cujo delimitação precisa ser melhor deta-
lhada devido às diferentes regiões fitoecológicas (Florestas Estacionais, 
Cerrado e Chaco) existentes num passado recente. A segunda região de 
concentração localiza-se na depressão da Serra da Bodoquena, esten-
dendo-se do rio Aquidabã até o rio Apa no extremo Sul da área. Esta 
implantação de pastagem ocorre onde a inundação é menos intensa. 
Nota-se que a vegetação nativa é bastante conservada, uma vez que 
apenas 15,5% da região encontra-se antropizada, mesmo se comparado 
com o desmatamento de 12,14% da planície do Pantanal até 2008 apon-
tada por Silva et al. (2011c).

Tabela 1: Fisionomias da cobertura vegetal e uso da terra mapeadas 
na região do Chaco no Bioma Pantanal, escala 1:100.000, ano 2007.
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Tabela 1. Fisionomias da cobertura vegetal e uso da terra mapeadas na região do Chaco 
no Bioma Pantanal, escala 1:100.000, ano 2007. 
No Região Fitoecológica, Formação ou Subformação Nomenclatura GeoMS Km2 
 Áreas de vegetação natural - 20.034,36  
1 Vegetação Ciliar    

     Aluvial (Arbórea, arbustiva, herbácea) - ao longo dos 
flúvios Fa  1.571,40 

2 Florestas Estacionais (Semidecidual e Decidual) F, C   

     Submontana (Mata, Mata Seca, Mata Calcária), 
Terras Baixas (Mata, Mata Seca) Fs, Cs, Cb  722,02 

3 Savana (Cerrado) S   

 

     Florestada (Cerradão), Arborizada (Campo Cerrado, 
Cerrado, Cerrado Aberto) com e sem floresta de galeria, 
Gramíneo-Lenhosa (Campo, Campo Limpo, Campo 
Sujo, Caronal e Campo Alagado) sem floresta de galeria 
e classes mistas 

Sd, Sas, Saf, Sgs, 
Sd+Sa, Sa+Sd, Sa+Sg, 
Sg+Sa  

 697,31 

 Savana Estépica (Chaco) T   

4     Arborizada (Chaco) com e sem floresta-de-galeria e 
Mista (Arborizada + Gramíneo-Lenhosa) Taf, Tas, Ta+Tg  1.693,66 

5     Parque (Carandazal, Campina de Carandá, Paratudal) 
com e sem floresta-de-galeria Tpf, Tps  6.883,80 

6 
    Gramíneo-Lenhosa (Campo, Campo Limpo, Campo 
Sujo, Campina e Campo Alagado) com e sem floresta-
de-galeria, e Mista (Gramíneo-Lenhosa + Arborizada) 

Tgs, Tgf, Tg+Ta  4.626,53 

7     Mista de Florestada (Florestada + Arborizada, 
Arborizada + Florestada) Td+Ta, Ta+Td  625,34 

8 Formações Pioneiras P   

 

    Vegetação com Influência Fluvial - arbórea 
(Cambarazal), arbustiva (Espinheiral, Saranzeiro, 
Macega, Pateiral, Pimenteiral), herbácea (Pirizal, 
Caetezal, Brejo e Bacero) 

Pa  1.622,20 

9 Áreas de Tensão Ecológica ou Contatos Florísticos SN   

 

     Ecótonos de Savana/Floresta Estacional Decidual 
(Mata), Savana/Formações Pioneiras (Cerrado, Campo 
Sujo, Cambarazal), Savana Estépica/Formações 
Pioneiras (Chaco, Campo Sujo) e, Savana/Savana 
Estépica Arborizada;  
     Encraves de Savana/Floresta Estacional Decidual 
Submontana (Mata), Savana Estépica/ Floresta 
Estacional Decidual de Terras Baixa (Mata) e; Refúgios 

SNt(SCt), SPt(S+Pa), 
TPt(T+Pa), STt(Ta+Sa), 
SNc/(Sd+Cs), 
TNc/(Td+Cb) e rmh 

 1.592,10 

 Áreas Antrópicas  AA 3.752,81  
10 Vegetação Secundária Vs   
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      Vegetação Secundária de Savana, de Floresta 
Estacional Decidual Submontana e de Savana Estépica 
Florestada 

Vs.S, Vs.Cs e Vs.Td  51,43 

       Agricultura Anual e Pecuária (pastagem 
plantada) Ac, Ap   

11       Agricultura e pastagem na Região de Floresta  Ac.Cs, Ag_ar, Ap.Cb e 
Ap.Cs  304,25 

12       Pastagem plantada na Região de Savana Estépica Ap.Fa, Ap.S, Ap.T, 
Ap_ti e Fa_ag  3392,32 

 Outras Áreas Antrópicas OA   
13      Influência Urbana Iu  4,81 
 Outros     

14       Massas d´água (represas, açudes, rios, córregos, 
corixos, vazantes, baías, salinas)  Agua, Agua_ext 376,71 376,71 

 TOTAL 24.163,88 24.163,88 
Fonte: Elaboração dos autores. 

A vegetação natural é bastante diversificada (Tabela 1 e Figura 1B), pois verifica-se a 
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pode afirmar categoricamente que toda a área analisada é chaquenha, uma vez que há 

transição de Cerrado e Floresta Estacional e, no interior da área existe uma extensa mancha de 
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região onde ocorre espécies de Chaco, conforme já apontadas em estudos de POTT; POTT 

(1989), PRADO et al., (1992), SILVA et al. (2006), AMADOR (2012); FREITAS et al. 
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CAPUTO; SILVA (2010). 

Figura 1. (A) Áreas naturais e antropizadas mapeadas na região do Chaco no 
Pantanal em 2007. (B) Cobertura vegetal mapeada na região do Chaco no Bioma 
Pantanal em 2007. 

Fonte: Elaboração dos autores.

A vegetação natural é bastante diversificada (Tabela 1 e Figura 
1B), pois verifica-se a ocorrência de Vegetação Ciliar, Florestas Esta-
cionais, Savana (Cerrado), Formações Pioneiras, Contatos Florísticos 
e Savana Estépica, fitofisionomia que caracteriza o Chaco. Na figura 2 
observa-se as principais fitofisionomias encontradas na região chaque-
nha. Não se pode afirmar categoricamente que toda a área analisada é 
chaquenha, uma vez que há transição de Cerrado e Floresta Estacional 
e, no interior da área existe uma extensa mancha de Floresta Estacional 
conhecida como Mata do Soldado. Não é objetivo neste capítulo dis-
cutir o que é Chaco especificamente, mas sim apresentar, baseado em 
mapeamentos existentes, a região onde ocorre espécies de Chaco, con-
forme já apontadas em estudos de POTT; POTT (1989), PRADO et al., 
(1992), SILVA et al. (2006), AMADOR (2012); FREITAS et al. (2013) e 
SARTORI et al. (2018). Por isso a área difere dos trabalhos de SILVA et 

al. (2006) e CAPUTO; SILVA (2010).
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Figura 1: (A) Áreas naturais e antropizadas mapeadas na região 
do Chaco no Pantanal em 2007. (B) Cobertura vegetal mapeada 

na região do Chaco no Bioma Pantanal em 2007.

Fonte: Elaboração dos autores.
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Fonte: Elaboração dos autores. 
 

A Vegetação Ciliar localiza-se nas margens dos cursos d´água e caracteriza-se por ser 

uma vegetação de locais úmidos, na maioria das vezes ocupando áreas de acumulações 

fluviais e solos argilosos ou areno-argilosos. Sua é estrutura diferente de uma floresta ciliar 

pois, além da vegetação arbórea denominada mata ciliar, com altura entre 10 e 17 metros, esta 

vegetação pode apresentar diferentes fisionomias tais como campos graminosos úmidos, 

vegetação arbustiva e flutuante, tornando o termo “vegetação ciliar” mais apropriado e 

abrangente, ao invés de Floresta Estacional Semidecidual Aluvial. Todas essas fisionomias 

foram mapeadas numa única classe. 

As Florestas Estacionais ocorrem onde o solo possui melhor fertilidade que o entorno, 

em geral em meio a uma matriz savânica. De acordo com a variação climática a que estão 

sujeitas, são classificadas em Florestas estacionais semideciduais, que podem perder de 20% a 

50% das folhas no período seco, e Florestas estacionais deciduais, que perdem ≥50% das 

folhas. A Floresta conhecida como Mata do Soldado na Terra Indígena Kadiweu é uma 

representante típica e de maior extensão na região com árvores variando entre 10 e 20 metros 

de altura, representando a Floresta Estacional Decidual de Terras Baixas. Observa-se a 

ocorrência na região (Tabela 1) da Floresta Estacional Semidecidual, da Floresta Estacional 

Decidual Submontana e da Floresta Estacional Decidual de Terras Baixas. Esta fisionomia 

representa 722,02 km2 ou 2,93% da área de estudo. 

A Vegetação Ciliar localiza-se nas margens dos cursos d’água 
e caracteriza-se por ser uma vegetação de locais úmidos, na maioria 
das vezes ocupando áreas de acumulações fluviais e solos argilosos ou 
areno-argilosos. Sua é estrutura diferente de uma floresta ciliar pois, 
além da vegetação arbórea denominada mata ciliar, com altura entre 
10 e 17 metros, esta vegetação pode apresentar diferentes fisionomias 
tais como campos graminosos úmidos, vegetação arbustiva e flutuante, 
tornando o termo “vegetação ciliar” mais apropriado e abrangente, ao 
invés de Floresta Estacional Semidecidual Aluvial. Todas essas fisiono-
mias foram mapeadas numa única classe.

As Florestas Estacionais ocorrem onde o solo possui melhor fer-
tilidade que o entorno, em geral em meio a uma matriz savânica. De 
acordo com a variação climática a que estão sujeitas, são classificadas em 
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Florestas estacionais semideciduais, que podem perder de 20% a 50% 
das folhas no período seco, e Florestas estacionais deciduais, que per-
dem ≥50% das folhas. A Floresta conhecida como Mata do Soldado na 
Terra Indígena Kadiweu é uma representante típica e de maior extensão 
na região com árvores variando entre 10 e 20 metros de altura, repre-
sentando a Floresta Estacional Decidual de Terras Baixas. Observa-se 
a ocorrência na região (Tabela 1) da Floresta Estacional Semidecidual, 
da Floresta Estacional Decidual Submontana e da Floresta Estacional 
Decidual de Terras Baixas. Esta fisionomia representa 722,02 km2 ou 
2,93% da área de estudo.

Existem várias fisionomias de Savana (Cerrado), em função da 
densidade de árvores. Observa-se na região (Tabela 1), Savana Flores-
tada (Cerradão), Savana Arborizada (Campo Cerrado, Cerrado, Cerra-
do Aberto) com e sem floresta de galeria, Savana Gramíneo-Lenhosa 
(Campo, Campo Limpo, Campo Sujo, Caronal e Campo Alagado) sem 
floresta de galeria e classes mistas, porém a formação mais característica 
na área é a Savana Florestada (Cerradão). A estrutura da Savana Flores-
tada é semelhante a uma floresta, as copas das árvores se tocam, e pode 
haver estratos (camadas) arbustivo e herbáceo, com presença de cipós, 
geralmente com estrato arbóreo variando entre 8 e 15 metros. A Savana 
Arborizada é o cerrado propriamente dito ou senso estrito. O estrato 
arbóreo é descontínuo, isto é, as árvores são espaçadas e tortuosas, com 
altura entre 7 e 12 metros, havendo arbustos, subarbustos e ervas (gra-
míneas e outras). A Savana Parque é uma fisionomia campestre, com 
árvores esparsas, como uma ampla área verde e altura variando entre 3 
e 8 metros. A Savana Gramíneo-Lenhosa é a fisionomia de campo com 
ou sem arbustos e subarbustos, esparsos ou densos. A somatória das 
fisionomias de Savana representa 697,3 km2 ou 2,88% da área de estudo.

A Savana Estépica ou o Chaco propriamente dito é uma fisiono-
mia lenhosa, baixa e espinhosa, associada a campo graminoso (também 
chamado de campina). Observa-se na região (Tabela 1), Savana Esté-
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pica Arborizada, Savana Estépica Parque e Savana Estépica Gramíneo-
-Lenhosa, ambas com e sem floresta-de-galeria, Savana Estépica Mista 
(Arborizada + Gramíneo-Lenhosa, Gramíneo-Lenhosa + Arborizada) 
e Savana Estépica Mista de Florestada (Florestada + Arborizada, Arbo-
rizada + Florestada).

A Savana Estépica Florestada é uma vegetação lenhosa alta, pare-
cida com a estrutura de Cerradão ou Mata, com campo graminoso pra-
ticamente ausente. Porém esta fisionomia não foi mapeada na região na 
sua forma isolada, somente na classe mista, embora na figura 2 seja apre-
sentada a foto de uma pequena mancha remanescente. A Savana Estépica 
Arborizada é uma fisionomia de árvores com altura entre 4 e 10 metros e 
arvoretas espinhentas, esparsas, com folhas miúdas e cobertura contínua 
de gramíneas. A Savana Estépica Parque é uma fisionomia campestre 
com árvores esparsas, geralmente dominada por uma única espécie e 
com cobertura contínua de gramíneas. Na região predomina o caranda-
zal e o paratudal. O carandazal é uma fisionomia inundável de palmeiras 
carandá (Copernicia alba), com altura entre 4 e 11 metros, chamada de 
campina de carandá, quando espaçadas e, de carandeiro, quando densas. 
O paratudal tem praticamente apenas uma espécie de árvore, o paratudo 
(Tabebuia aurea), que é um ipê-amarelo, que também cresce no cerrado, 
mas não como dominante. A altura das árvores se concentra entre 5 e 
10 metros, mas pode atingir até 17 metros. Salienta-se que a partir do 
trabalho de SILVA et al. (2011a), os paratudais, que se estendem até o rio 
Miranda e antes eram mapeados como Savana (Cerrado) foram incluí-
dos como Savana Estépica, aumentando a área de ocorrência do Chaco. 
A Savana Estépica Gramíneo-Lenhosa é fisionomia campestre de Chaco, 
formada por campos de gramíneas e ervas com pequenos arbustos.

Observa-se na figura 1B, que a Savana Estépica é de ampla ocor-
rência na área de estudo, sendo que na parte Sul ela se encontra mais 
fragmentada com maior concentração ao longo do rio Paraguai, en-
quanto que na parte Norte, a partir do rio Aquidabã, esta fisionomia se 
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encontra praticamente intacta, muito provavelmente devido ao alaga-
mento dessa área e pela existência da Terra Indígena Kadiweu, onde o 
desmatamento é restrito. A somatória das fisionomias de Chaco mape-
adas representa 15.451,3 km ou 63,9% da área de estudo.

As Formações Pioneiras ou Vegetação com Influência Fluvial 
são fisionomias que se encontram em constante sucessão e coloniza ter-
renos jovens e/ou instáveis geralmente sobre os solos ribeirinhos alu-
viais na região. São comunidades das planícies de inundação refletindo 
os efeitos das cheias, e das depressões alagáveis anualmente, compre-
endendo desde a vegetação aquática até ervas e arbustos que suportam 
inundação. Estão agregadas nesta classe mapeada as arbóreas, arbustivas 
e herbáceas. Estas formações ocorrem principalmente ao longo do rio 
Nabileque e próximas ao rio Paraguai, na sub-região conhecida como 
Nabileque. Representam 1622,2 km2 ou 6,71% da área de estudo.

Figura 2: Fitofisionomias típicas observadas no Chaco brasileiro. (A) Floresta 
Estacional Semidecidual Aluvial ou Vegetação Ciliar. (B) Floresta Estacional 

Decidual de Terras Baixas. (C) Savana Estépica Florestada. (D) Savana Estépica 
Arborizada. (E) Savana Estépica Parque (paratudal). (F) Savana Estépica Parque 
(carandazal). (G) Savana Estépica Gramíneo-lenhosa. (H) Pastagem cultivada.
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Os Contatos Florísticos são áreas onde duas ou mais regiões fito-
ecológicas se encontram e se interpenetram constituindo as transições 
florísticas do tipo ecótonos (espécies de diferentes regiões se misturam) 
ou encraves (espécies de diferentes regiões não se misturam). Observa-
-se na região (Tabela 1), 4 tipos de ecótonos: Savana/Floresta Estacional 
Decidual (Mata), Savana/Formações Pioneiras (Cerrado, Campo Sujo, 
Cambarazal), Savana Estépica/Formações Pioneiras (Chaco, Campo 
Sujo) e, Savana/Savana Estépica Arborizada; e dois tipos de encraves: 
Savana/Floresta Estacional Decidual Submontana (Mata), SavanaEsté-
pica/ Floresta Estacional Decidual de Terras Baixa (Mata). Observa-se 
na figura 1B que os Contatos ocorrem a Leste na parte superior da área 
(final da Serra da Bodoquena) e dispersos a sul na depressão e planície 
do Pantanal. Estas fisionomias representam 1592,1 km2 ou 6,58% da 
área de estudo.

As áreas antrópicas são aquelas onde ocorreu o corte raso da ve-
getação natural e a terra foi convertida em uso para agricultura, pecuá-
ria em pastagem plantada e área urbana, que na região é a cidade Porto 
Murtinho. A somatória das áreas antrópicas representa 3.752,8 km2 ou 
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15,53% da área de estudo. Destaca-se como principal uso da terra na 
região a pastagem plantada, com 3.392,3 km2, ocorrendo em 90,39% da 
área antropizada e 14,08% da área de estudo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Chaco inserido no Bioma Pantanal é uma região ainda bem 
conservada, em virtude principalmente da ocorrência de grandes áreas 
inundação de baixa, média e alta intensidade na sua parte superior, co-
nhecida como sub-região do Nabileque, que impedem a intensificação 
do uso com a abertura de área e implantação de pastagem plantada para 
pecuária. No entanto, a parte sul da região, a partir do rio Aquidabã, 
possui uma dinâmica de uso totalmente diferente, com fazendas pecu-
árias tecnificadas e extensas áreas de pasto plantado. O Sul da região é 
onde a maior parte da vegetação do Chaco foi suprimida e é também 
onde ocorre maior diversidade de tipos fisionômicos, como os contatos 
florísticos, a Savana Estépicas Arborizada típica e remanescentes de Sa-
vana Estépica Mista de Floresta+Arborizada e Arborizada+Florestada, 
que necessitam identificação, avaliação e mapeamento detalhado, tanto 
para conservação, quanto para aproveitamento.
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CAPÍTULO 3

DELIMITAÇÃO DO CHACO EM TERRITÓRIO 
BRASILEIRO: USO E OCUPAÇÃO

João Vitor Scremin Dias1*; Felipe Augusto Dias2; 
Edna Scremin-Dias3; Ângela Lúcia Bagnatori Sartori4

RESUMO

No Brasil a ocorrência do Chaco se limita a porção sul da Bacia 
Hidrográfica do Alto Paraguai, e seus remanescentes intercalam com 
os do Cerrado e Pantanal. A ocupação desta região foi induzida por 
uma política nacional de povoamento da fronteira após a Guerra do 
Paraguai, com um modelo econômico baseado na extração seletiva de 
espécies nativas da vegetação chaquenha. Diversos estudos apontaram 
para a presença de remanescentes na região, porém, todos associando 
a vegetação ao Pantanal. Neste capítulo é apresentada a delimitação da 
área total de domínio do Chaco em território nacional, desassociado de 
outros biomas locais, a fim de compreendê-lo em suas particularidades e 
dinâmica de uso da terra numa escala temporal de 30 anos (1987-2017), 
período posterior aos processos extrativistas que descaracterizaram 

1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Curso de Geografia, Laboratório de 
Estudos Rurais e Regionais, Campo Grande, MS, Brasil
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parte do Chaco brasileiro. Dados espaciais do bioma no território dos 
países vizinhos foram utilizados para compreender sua continuidade 
pois, nas análises dos dados de cobertura vegetal e uso da terra, verifi-
cou-se que seus remanescentes se encontram gravemente degradados e 
esparsos ao sul do Chaco brasileiro. A delimitação deste foi dificultada 
pela exploração nas últimas décadas, indicando a necessidade alarmante 
de atuação estratégica e planejada para a recuperação e regeneração da 
cobertura vegetal chaquenha, que atualmente possui pouco mais de 1/3 
de sua área total ocupada por pastagens.

Palavras-chave – Chaco brasileiro, território, geoprocessamento.

INTRODUÇÃO

O Chaco, ou Gran Chaco, é um bioma com cerca de um milhão 
de quilômetros quadrados no centro da América do Sul, ocupando as 
planícies entre as latitudes 15°-35°S das áreas Centro-norte da Argentina, 
do Oeste paraguaio e do Sudeste boliviano (BIANCHI et al., 2000). No 
Brasil sua ocorrência é pouco conhecida, ocupando uma pequena porção 
do estado de Mato Grosso do Sul, devido a isso, a área de influência deste 
bioma em território brasileiro foi sempre negligenciada e está desapare-
cendo, especialmente no início deste século.

Em território brasileiro a ocorrência do Chaco é confirmada em 5 
das 11 sub-regiões do Pantanal (CAPUTO et al., 2010), sendo elas: Para-
guai, Abobral, Miranda, Porto Murtinho e Nabileque. O Chaco brasileiro 
ocorre à margem esquerda de um dos principais cursos d’água deste bio-
ma, o rio Paraguai, com histórico de inundações no verão (RAMELLA; 
SPICHIGER, 1989). O uso e ocupação de territórios com predomínio de 
remanescentes de Chaco em solo brasileiro passou por algumas fases de 
exploração econômica.

A vegetação chaquenha é muito rica e sua formação e diversifi-
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cação foi conquistada em milhões de anos do curso evolutivo. Porém, a 
vegetação está sendo destruída de forma muito acelerada para a implan-
tação de pecuária, com abertura de novas pastagens e, mais recentemen-
te, pelo avanço da cultura da soja. Das áreas originalmente ocupadas pelo 
Chaco em Mato Grosso do Sul restam poucos fragmentos em proprie-
dades privadas inseridas em extensas fazendas, especialmente na região 
de Porto Murtinho, cuja vegetação muito peculiar, preserva importantes 
elementos da biodiversidade brasileira extremamente ameaçada.

Neste capítulo apresentamos alguns aspectos históricos da ocupa-
ção dos territórios de Chaco no Brasil, da evolução do uso da terra especial-
mente nas três últimas décadas, bem como são discutidas as dificuldades 
metodológicas para a classificação das formações chaquenhas mediante o 
uso de ferramentas de geoprocessamento e as questões relativas à manu-
tenção e conservação dos remanescentes em território brasileiro.

Retrospectiva da ocupação e reconhecimento 
da vegetação do Chaco 

O sul da porção brasileira da Bacia Hidrográfica do Alto Para-
guai, onde ocorrem os remanescentes de Chaco, foi durante séculos 
ocupado predominantemente pelos povos Guarani-Kaiowá que se uti-
lizavam das condições hídricas da região como proteção à invasores. 
Porém, em 1850 o Império Brasileiro se interessou pela área devido seu 
posicionamento estratégico, Leite (2009, p.44) afirma que “o processo 
de ocupação do Pantanal atendeu a necessidade de fixação e manuten-
ção de marcos do território nacional”, visando acessar a Bacia Platina 
pelo rio Paraguai, importante hidrovia que se conflui com o rio Paraná e 
ao seu encontro com o rio Uruguai deságua no Oceano Atlântico. Rota 
que facilitaria as exportações de commodities do Centro-oeste brasileiro. 
A partir de então, ocorreram 3 ciclos econômicos nesta região: o da 
Erva-mate, do Tanino e do Charque.
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De 1864 a 1870 aconteceu o maior conflito armado internacional 
já ocorrido na América do Sul, entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, 
composta pelo Brasil, Argentina e Uruguai. Após o término da Guer-
ra da Tríplice Aliança, conhecida também como Guerra do Paraguai, 
foi constituída uma Comissão Mista de Limites entre Brasil e Paraguai, 
secretariada por Tomas Larangeira, um gaúcho que oportunamente de-
senvolveu a cultura extrativista de uma espécie nativa do Chaco, a Ilex 

paraguayensis ou erva-mate (LIMA, 2000), muito apreciada em terri-
tório sul americano. Em 1892 o Banco Rio e Mato Grosso da família 
Murtinho, adquire o arrendamento dos ervais com base na Lei Nº 25 
deste mesmo ano, da então Província de Mato Grosso, se associando a 
Larangeiras, trazendo investimentos à região.

O município de Porto Murtinho (Figura 1) nomeado em referên-
cia ao porto financiado pela família Murtinho, se constituiu como resul-
tado de uma política econômica extrativista. Entre o período de 1870 até 
a década de 1960, a exploração da erva-mate estabelecia uma relação com 
todos os aspectos da vida social da região (QUEIROZ, 2015).

Figura 1: Localização do município de Porto Murtinho 
no estado de Mato Grosso do Sul.

Fonte: Elaborado por J. V. S. Dias
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facilitaria as exportações de commodities do Centro-oeste brasileiro. A partir de então, 

ocorreram 3 ciclos econômicos nesta região: o da Erva-mate, do Tanino e do Charque. 

De 1864 a 1870 aconteceu o maior conflito armado internacional já ocorrido na 

América do Sul, entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, composta pelo Brasil, Argentina e 

Uruguai. Após o término da Guerra da Tríplice Aliança, conhecida também como Guerra do 

Paraguai, foi constituída uma Comissão Mista de Limites entre Brasil e Paraguai, secretariada 

por Tomas Larangeira, um gaúcho que oportunamente desenvolveu a cultura extrativista de 

uma espécie nativa do Chaco, a Ilex paraguayensis ou erva-mate (LIMA, 2000), muito 

apreciada em território sul americano. Em 1892 o Banco Rio e Mato Grosso da família 

Murtinho, adquire o arrendamento dos ervais com base na Lei Nº 25 deste mesmo ano, da 

então Província de Mato Grosso, se associando a Larangeiras, trazendo investimentos à 

região. 

O município de Porto Murtinho (Figura 1) nomeado em referência ao porto financiado 

pela família Murtinho, se constituiu como resultado de uma política econômica extrativista. 

Entre o período de 1870 até a década de 1960, a exploração da erva-mate estabelecia uma 

relação com todos os aspectos da vida social da região (QUEIROZ, 2015). 

Figura 1. Localização do município de Porto Murtinho no estado de Mato Grosso 
do Sul. 

 
Fonte: Elaborado por J. V. S. Dias. 
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Ainda neste período, em 1934, inicia-se uma outra fase de ex-
ploração da vegetação chaquenha, espécies conhecidas popularmente 
como quebracho passaram a ser amplamente utilizadas como matéria 
prima na extração do tanino, insumo aplicado para o processo de bene-
ficiamento de couros na época.

Três espécies foram utilizadas para a extração do tanino: Aspidos-

perma quebracho-blanco, Schinopsis quebracho-colorado e Schinopsis balansae, 
ainda abundantes na região em meados da década de 1950 (Figura 2A), 
contendo áreas de bosques chaquenhos com influência de espécies de 
quebracho, ilustração elaborada com base na publicação de Kurt Hueck 
(1955, p. 346), originalmente apresentada na terceira edição do décimo 
sétimo ano da Revista Brasileira de Geografia de julho/setembro de 1955, 
citada por Corrêa e Corrêa (2009).

Figura 2: (A) Áreas de ocorrência de bosques chaquenhos, indicando as áreas 
originais de quebracho, no ano de 1955, na então Província de Mato Grosso. 
(B) Área inicialmente delimitada para o Chaco brasileiro, por meio da análise 

manual entre semelhança dos índices de RGB, nas proximidades dos pontos de 
coleta, considerando área indicada no mapa elaborado por Kurt Hueck (1955).

Fonte: Kurt Hueck (1955, p.346, apud CORRÊA e CORRÊA, 
2009, p.61), modificado por J. V. S. Dias.
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Ainda neste período, em 1934, inicia-se uma outra fase de exploração da vegetação 

chaquenha, espécies conhecidas popularmente como quebracho passaram a ser amplamente 

utilizadas como matéria prima na extração do tanino, insumo aplicado para o processo de 

beneficiamento de couros na época. 

Três espécies foram utilizadas para a extração do tanino: Aspidosperma quebracho-

blanco, Schinopsis quebracho-colorado e Schinopsis balansae, ainda abundantes na região 

em meados da década de 1950 (Figura 2A), contendo áreas de bosques chaquenhos com 

influência de espécies de quebracho, ilustração elaborada com base na publicação de Kurt 

Hueck (1955, p. 346), originalmente apresentada na terceira edição do décimo sétimo ano da 

Revista Brasileira de Geografia de julho/setembro de 1955, citada por Corrêa e Corrêa 

(2009). 

Figura 2. (A) Áreas de ocorrência de bosques chaquenhos, indicando as áreas originais 
de quebracho, no ano de 1955, na então Província de Mato Grosso. (B) Área 
inicialmente delimitada para o Chaco brasileiro, por meio da análise manual entre 
semelhança dos índices de RGB, nas proximidades dos pontos de coleta, considerando 
área indicada no mapa elaborado por Kurt Hueck (1955). 

 
Fonte: Kurt Hueck (1955, p.346, apud CORRÊA e CORRÊA, 2009, p.61), modificado por J. V. S. Dias. 

Para Corrêa e Corrêa (2009, p.55) “A exploração de tanino, retirado das matas de 

quebracho no extremo sul de Mato Grosso na primeira metade do século XX, representou 

uma das formas de incorporação dessa fronteira brasileira e paraguaia ao contexto econômico 
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Para Corrêa e Corrêa (2009, p.55) “A exploração de tanino, reti-
rado das matas de quebracho no extremo sul de Mato Grosso na primei-
ra metade do século XX, representou uma das formas de incorporação 
dessa fronteira brasileira e paraguaia ao contexto econômico do merca-
do mundial”. Contudo, a integração desta área rica em recursos naturais 
e com potencial para outras atividades da economia mato-grossense à 
época, estava refém das limitações ambientais em decorrência do regi-
me hídrico dos pantanais, contribuindo para o isolamento das áreas de 
produção extrativista não sustentáveis.

Sendo assim, em 1977 foi encerrada a produção de tanino pe-
las principais companhias da região, ocorrida pela escassez da matéria 
prima nas áreas próximas da indústria, haja vista a exploração ter sido 
conduzida de forma não sustentável, bem como pelo surgimento de um 
produto sintético que substituía o tanino natural (KMITTA, 2013).

O fim do período extrativista resultou em imensas áreas desma-
tadas, abrindo espaço para as pastagens, que introduziu na região o gado 
bovino para produção de charque, acarretando também no plantio de 
espécies exóticas de capim (ex.: Braquiária). Esta prática dificultou ainda 
mais a regeneração de espécies vegetais nativas. 

É fato que a parte brasileira integrante do Chaco foi muito negli-
genciada e que levantamentos detalhados de geoprocessamento podem 
fornecer dados importantes sobre a real distribuição geográfica dos re-
manescentes íntegros de vegetação chaquenha, bem como do estado de 
degradação destas formações em território brasileiro, sendo informação 
indispensável para a análise e tomada de decisão sobre sua conservação. 
Vale destacar que no estudo de Prado (1993) as amostras florísticas cole-
tadas em Porto Murtinho obtiveram um índice de cerca de 70% de ele-
mentos de Chaco sensu stricto. No trabalho de Nunes (2006) destacou-se 
que, mesmo com a intensa perturbação antrópica nos remanescentes de 
Chaco, pela exploração de vegetação nativa e posteriormente pelos lati-
fúndios pastoris, ainda há uma diversidade considerável de flora.
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A situação dos remanescentes de Chaco, entre os anos de 2002 
a 2017, pode ser consultada no Atlas da Bacia do Alto Paraguai (2017), 
com a classificação das fisionomias vegetais do IBGE (2012). Esta clas-
sificação agrega duas principais macroclasses de Chaco (Seco e Úmido), 
sendo estas categorizadas em 9 subclasses: Savana Estépica Florestada, 
Savana Estépica Arborizada/Florestada, Savana Estépica Parque com 
Floresta Galeria, Savana Estépica Parque sem Floresta Galeria, Savana 
Estépica Arborizada, Savana Estépica Arborizada/Gramíneo, Savana 
Estépica Gramíneo-Lenhosa/Arborizada, Savana Estépica Gramíneo-
-Lenhosa com Floresta Galeria e Savana Estépica Gramíneo-Lenhosa 
sem Floresta Galeria, o que totaliza 6,7% do Pantanal brasileiro.

Em 2020 foi publicada para domínio público a Coleção 4.1 do 
MapBiomas que disponibiliza imagens Raster do ano de 1985 até o ano 
de 2018, com classificação dentro dos níveis 1 a 3 dos tipos de vegeta-
ção brasileira (IBGE, 2012). Essas classes do MapBiomas estão acima da 
caracterização de fisionomias vegetais utilizadas pelo Atlas da Bacia do 
Alto Paraguai (2017), uniformizando as vegetações do Cerrado, Chaco 
e Pantanal em 4 classes majoritárias: Área Úmida Natural não Florestal, 
Formação Campestre, Formação Florestal e Formação Savânica.

Cobertura vegetal do Chaco 
brasileiro e o uso da terra 

Para a delimitação do território de Chaco brasileiro foram uti-
lizados dados georreferenciados de remanescentes obtidos de Nunes 
(2006). As coordenadas foram transcritas para arquivo shapefile e ana-
lisadas na plataforma Earth Engine do Google sobre mosaico de imagens 
LandSat5 datadas de agosto de 2004 a abril de 2005, período de realiza-
ção dos levantamentos florísticos. Realizou-se uma análise manual das 
respostas dos pixels nas coordenadas vetorizadas, e levando em con-
sideração a área apresentada por Kurt Hueck em 1955 foi obtido um 
primeiro esboço (Figura 2B) do território do Chaco brasileiro.
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Utilizando o mesmo software, foi aplicado o código denominado 
Random Forest disponibilizado pelo MapBiomas para esboçar uma pré-
-classificação simplificada da vegetação chaquenha, que posteriormente 
sobrepondo à base de dados vetorizada disponibilizada pelo Atlas da Ba-
cia do Alto Paraguai (2017), validou-se a fidelidade das classificações do 
Atlas sobre os dados verificados de coletas de campo, sendo estas então 
utilizadas como banco de dados para este trabalho (Figura 3A).

Figura 3: Resultado da primeira análise comparativa entre dados do Atlas da Ba-
cia do Alto Paraguai, e os trabalhos de coletas de vegetação em campo. (B) Evolu-
ção da alteração dos remanescentes de Chaco nos anos 1987, 1997, 2008 e 2017.

Fonte: Elaborado por J. V. S. Dias.
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Fonte: Elaborado por J. V. S. Dias. 

Encontrada nos limites do município de Porto Murtinho, a porção sul do Chaco possui 

um histórico de supressão da vegetação nativa devido aos ciclos econômicos extrativistas já 

mencionados, gerando a necessidade de validação da sua continuidade fora do território 

brasileiro. Este processo foi possível com a aquisição de imagens raster, disponíveis 

gratuitamente na plataforma MapBiomas Chaco, contendo dados de cobertura vegetal das 

áreas do Gran Chaco argentino, boliviano e paraguaio (Figura 4A). 

Com a delimitação da área o Chaco, extraiu-se os dados referentes a vegetação 

chaquenha da camada vetorial do Atlas da BAP, pelo software Qgis. Considerando o fato do 

Chaco brasileiro estar em zona de transição entre dois biomas: Cerrado e Pantanal, são 

visíveis manchas de remanescentes destes biomas em meio ao território delimitado para o 

Chaco, porém, pelo histórico de desmatamento de espécies nativas chaquenhas, não foi 

observado a ocorrência de resquícios de Chaco nos domínios do Cerrado e Pantanal. 

Figura 4. (A) Área do Gran Chaco boliviano e paraguaio adquiridas no MapBiomas 
Chaco (2019), utilizado como base para estabelecer os limites do Bioma em território 
brasileiro (área traçada em rosa). (B) Área de remanescentes de (SEC) Chaco Seco, 
(SEU) Chaco Úmido e (UA) Áreas Antropizadas. (C) Áreas, em hectares, obtidos 
para a vegetação chaquenha em território brasileiro para as 4 subclasses com 
menores áreas remanescentes de Chaco Seco (SEC) e Chaco Úmido (SEU) no período 
de 2002 a 2017. (D) Áreas, em hectares, de vegetação chaquenha em território 
brasileiro obtido para as 5 subclasses com maiores áreas remanescentes de Chaco 
Seco (SEC) e Chaco Úmido (SEU) no período de 2002 a 2017. 
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Encontrada nos limites do município de Porto Murtinho, a porção 
sul do Chaco possui um histórico de supressão da vegetação nativa devido 
aos ciclos econômicos extrativistas já mencionados, gerando a necessidade 
de validação da sua continuidade fora do território brasileiro. Este proces-
so foi possível com a aquisição de imagens raster, disponíveis gratuitamen-
te na plataforma MapBiomas Chaco, contendo dados de cobertura vegetal 
das áreas do Gran Chaco argentino, boliviano e paraguaio (Figura 4A).

Com a delimitação da área o Chaco, extraiu-se os dados referentes 
a vegetação chaquenha da camada vetorial do Atlas da BAP, pelo software 
Qgis. Considerando o fato do Chaco brasileiro estar em zona de transição en-
tre dois biomas: Cerrado e Pantanal, são visíveis manchas de remanescentes 
destes biomas em meio ao território delimitado para o Chaco, porém, pelo 
histórico de desmatamento de espécies nativas chaquenhas, não foi observa-
do a ocorrência de resquícios de Chaco nos domínios do Cerrado e Pantanal.

Figura 4: (A) Área do Gran Chaco boliviano e paraguaio adquiridas no MapBio-
mas Chaco (2019), utilizado como base para estabelecer os limites do Bioma em 
território brasileiro (área traçada em rosa). (B) Área de remanescentes de (SEC) 

Chaco Seco, (SEU) Chaco Úmido e (UA) Áreas Antropizadas. (C) Áreas, em hec-
tares, obtidos para a vegetação chaquenha em território brasileiro para as 4 sub-
classes com menores áreas remanescentes de Chaco Seco (SEC) e Chaco Úmido 

(SEU) no período de 2002 a 2017. (D) Áreas, em hectares, de vegetação chaquenha 
em território brasileiro obtido para as 5 subclasses com maiores áreas remanescen-

tes de Chaco Seco (SEC) e Chaco Úmido (SEU) no período de 2002 a 2017.
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Fonte: Elaborado por J. V. S. Dias. 

Para realizar uma classificação simplificada dentro da área de domínio do Chaco, 

foram consideradas suas duas macroclasses ocorrentes no Brasil: Savana Estépica/Chaco Seco 

(SEC), Savana Estépica/Chaco Úmido (SEU), e uma classe para as Alterações Antrópicas 

(UA). A base de dados primária possibilitou realizar o levantamento destas classes entre os 

anos 2002, 2008, 2012 e 2017. O acervo 4.1 do MapBiomas, disponível gratuitamente, 

possibilitou avaliar a situação da vegetação do Chaco entre os anos que antecedem o primeiro 

levantamento: 1987, 1992 e 1997. 

Havendo diferenças nas classificações das legendas disponíveis nos dois bancos de 

dados, foi necessário realizar a vetorização das imagens adquiridas na plataforma do 

MapBiomas. Como fonte para o recorte, aplicaram-se as três macroclasses (SEC, SEU e UA) 

do ano de 2002 adquiridas no primeiro levantamento, e utilizando a ferramenta Clip Vector do 

software Qgis se obteve os atributos da vegetação das imagens vetorizadas dos anos de 1987, 

1992 e 1997, resultando em nove shapefiles distintos: SEC87, SEC92, SEC97, SEU87, 

SEU92, SEU97, UA87, UA92 e UA97. 
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Para realizar uma classificação simplificada dentro da área de do-
mínio do Chaco, foram consideradas suas duas macroclasses ocorrentes 
no Brasil: Savana Estépica/Chaco Seco (SEC), Savana Estépica/Chaco 
Úmido (SEU), e uma classe para as Alterações Antrópicas (UA). A base de 
dados primária possibilitou realizar o levantamento destas classes entre 
os anos 2002, 2008, 2012 e 2017. O acervo 4.1 do MapBiomas, disponível 
gratuitamente, possibilitou avaliar a situação da vegetação do Chaco en-
tre os anos que antecedem o primeiro levantamento: 1987, 1992 e 1997.

Havendo diferenças nas classificações das legendas disponíveis nos 
dois bancos de dados, foi necessário realizar a vetorização das imagens 
adquiridas na plataforma do MapBiomas. Como fonte para o recorte, 
aplicaram-se as três macroclasses (SEC, SEU e UA) do ano de 2002 adqui-
ridas no primeiro levantamento, e utilizando a ferramenta Clip Vector do 
software Qgis se obteve os atributos da vegetação das imagens vetorizadas 
dos anos de 1987, 1992 e 1997, resultando em nove shapefiles distintos: 
SEC87, SEC92, SEC97, SEU87, SEU92, SEU97, UA87, UA92 e UA97.

Os dados adquiridos foram tabulados em Excel e, por haver como 
referência um ano posterior ao ano de cada camada (2002), os atributos 
referentes a vegetação nativa contidos nas camadas vetores de alteração 

Fonte: Elaborado por J. V. S. Dias.
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Fonte: Elaborado por J. V. S. Dias. 

Para realizar uma classificação simplificada dentro da área de domínio do Chaco, 

foram consideradas suas duas macroclasses ocorrentes no Brasil: Savana Estépica/Chaco Seco 

(SEC), Savana Estépica/Chaco Úmido (SEU), e uma classe para as Alterações Antrópicas 

(UA). A base de dados primária possibilitou realizar o levantamento destas classes entre os 

anos 2002, 2008, 2012 e 2017. O acervo 4.1 do MapBiomas, disponível gratuitamente, 

possibilitou avaliar a situação da vegetação do Chaco entre os anos que antecedem o primeiro 

levantamento: 1987, 1992 e 1997. 

Havendo diferenças nas classificações das legendas disponíveis nos dois bancos de 

dados, foi necessário realizar a vetorização das imagens adquiridas na plataforma do 

MapBiomas. Como fonte para o recorte, aplicaram-se as três macroclasses (SEC, SEU e UA) 

do ano de 2002 adquiridas no primeiro levantamento, e utilizando a ferramenta Clip Vector do 

software Qgis se obteve os atributos da vegetação das imagens vetorizadas dos anos de 1987, 

1992 e 1997, resultando em nove shapefiles distintos: SEC87, SEC92, SEC97, SEU87, 

SEU92, SEU97, UA87, UA92 e UA97. 
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antrópica: UA87, UA92 e UA97, foram realocados para as colunas das 
macroclasses SEC e SEU de seus respectivos anos, sendo agrupados de 
forma sistemática pela análise da proximidade das áreas com os remanes-
centes presentes nas camadas SEC e SEU de cada ano.

Ao final das nossas análises obtivemos a área total de 2.545.179,35 
hectares ocupada originalmente pelo Chaco brasileiro no extremo sul 
da porção brasileira da Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai, cerca de 
898.010 hectares (35,28%) do total já haviam sido alterados pela ação 
humana em 2017, se comparado ao ano de 1987 quando 297.328 hec-
tares (11,68%) era alterado pela ação antrópica. Assim, houve a perda 
de 23,60% do total de remanescentes de Chaco presente em território 
brasileiro, em uma escala temporal de 30 anos.

É notável também que a macroclasse mais suprimida do Chaco 
é a de vegetação Seca, predominante nas porções Centro e Sul de seu 
território (Figura 3B). Em 1987 o Chaco Seco já era submetido a um alto 
índice de degradação, com apenas 687.842 hectares de remanescentes de 
vegetação nativa que, comparado aos 1.560.007 hectares de Chaco Úmi-
do ocorrentes na época, o Chaco Seco representava apenas 27,02% do to-
tal do domínio de Chaco brasileiro em 1987. Até 1997 a classe SEC pos-
suía uma área de remanescente maior que a área da classe antrópica (UA) 
com 641.680 hectares (25,21%), frente aos 520.608 hectares (20,45%) de 
área antropizada naquela década.

No período entre os anos de 1997 e 2002 foi quando ocorreu o 
maior avanço na supressão das áreas remanescentes de vegetação cha-
quenha. É provável que o aprimoramento das tecnologias de transporte 
e do maquinário rural alcançado no Século XXI exerceu influência nesse 
aumento, bem como na velocidade em que as áreas de remanescentes de 
Chaco foram antropizadas.

No período entre 1997 e 2002, foram modificados 254.526 hecta-
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res, resultando em 775.135 hectares (30,45%) de área designada para al-
gum tipo de exploração econômica, e apenas 535.632 hectares (21,04%) de 
remanescentes de Chaco Seco em 2002. Neste período também foi obser-
vado o maior nível de supressão das áreas de Chaco Úmido, com 148.478 
hectares desmatados entre os anos de 1997 a 2002.

Na Figura 4B apresentamos o quantitativo numérico em hectares 
de cada uma das três macroclasses relacionando os anos estudados nes-
te levantamento. Nota-se que há predominância da vegetação de Chaco 
Úmido pela influência das vazantes dos rios Nabileque e Paraguai que 
ainda dificultam o acesso a estas áreas. Devido à sazonalidade hídrica do 
Pantanal, essas áreas permanecem alagadas majoritariamente nas épocas 
de verão dificultando o acesso ao local. Porém, o avanço da influência 
antrópica nestas áreas é iminente, visto que em 2017 pouco mais de um 
terço do total de 2.545.179 hectares delimitados como área de domínio 
do Chaco em território brasileiro, já apresentava algum tipo de alteração.

Como mencionado anteriormente, a porção sul do Chaco bra-
sileiro possui os maiores índices de degradação ambiental, analisando 
o período entre 2002 e 2017. Com a base de dados das fitofisionomias 
do Atlas da BAP (2017), quatro subclasses de Chaco foram identificadas 
como predominantes na região avaliada: (SEC) Savana-Estépica Flo-
restada; (SEU) Savana-Estépica Gramíneo-Lenhosa/Arborizada; (SEU) 
Savana-Estépica Arborizada/Gramíneo e, principalmente, (SEU) Sava-
na-Estépica Arborizada / Florestada.

Esses remanescentes ocupavam apenas 5,01% da cobertura vege-
tal total do Chaco brasileiro em 2017, e estão submetidos ao maior risco 
de alteração antrópica, entre os tipos de vegetação chaquenha. A (SEU) 
Savana-Estépica Gramíneo-Lenhosa/Arborizada é a que tem maior 
área de remanescente entre as quatro supramencionadas, e foi suprimi-
da em maior área de vegetação nativa, restando em 2017, área 22,73% 
menor do que havia no ano de 2002. Já a formação (SEC) Savana-Esté-
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pica Arborizada/Gramíneo teve 13,93% (3.266 hectares) de vegetação 
suprimida. Neste período a classe com menor área de remanescentes, 
(SEU) Savana-Estépica Arborizada/Floresta, teve 21,08% de área des-
matada, restando apenas 6.227 hectares de remanescentes em 2017. En-
tre estas classes a (SEC) Savana-Estépica Florestada foi a que se manteve 
mais estável, perdendo 9,34% de sua vegetação neste mesmo período. 
Esta formação possui espécies de maior porte, e são mais comuns de se-
rem utilizadas como Reserva Legal dos latifúndios da região e, pela sua 
maior densidade, dificulta a intervenção humana (Figura 4C).

Assim, nossos dados indicam que os números mais alarmantes 
estão na região Central do Chaco, de predominância de duas subclas-
ses de Chaco Seco: (SEC) Savana-Estépica Arborizada e (SEC) Sava-
na-Estépica Parque sem floresta galeria. Estas formações possuem os 
dois maiores índices de perda da cobertura vegetal na escala temporal de 
15 anos, tendo respectivamente, 30.254 e 34.714 hectares de suas áreas 
subtraídas que, somadas, atingem 52,87% do total de cobertura vegetal 
suprimida do Chaco brasileiro.

Ao Norte predominam as subclasses de Chaco Úmido, que ainda 
se mantém protegidas pelo leque aluvial do rio Nabileque; a (SEU) Sava-
na-Estépica Gramíneo-Lenhosa sem floresta galeria obteve a menor por-
centagem de cobertura vegetal antropizada entre 2002 e 2017, totalizando 
perda de 2,29%, e na subclasse (SEU) Savana-Estépica Parque com flores-
ta galeria, obteve-se área regenerada entre 2012 e 2017 que somaram 616 
hectares. Na subclasse (SEU) Savana-Estépica Gramíneo-Lenhosa com 
floresta galeria foram regenerados 2.377 hectares, entre 2008 e 2012. Por 
outro lado, entre 2012 a 2017, foram suprimidos 6.092 hectares, resultan-
do em 19.583 hectares desflorestados em 15 anos (Figura 4D).

Atualmente, em relação o uso da terra, predominam as áreas de 
pastagem que, em 2017, ocupava 791.386 hectares da totalidade do Cha-
co brasileiro, havendo aumento de 68.734 hectares em relação ao ano 
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de 2002. Comparado com a base de dados do MapBiomas, que em 1987 
apresentava 297.018 hectares com essa categoria de uso, o aumento foi 
de 494.368 hectares de terras usadas para o pastoreio. Uma preocupa-
ção recente é o avanço da cultura da soja na região Nordeste do domínio 
do Chaco, área pouco explorada até 1987. Nesta região houve acentuado 
avanço de alteração antrópica no início dos anos 2000. Contudo, após 
2012 a região passou a ser explorada pela agricultura, atingindo 5.216 
hectares no ano de 2017 de áreas anteriormente designadas para pasto.

Na porção leste do Chaco se distribuem os remanescentes das 
classes que possuem maior ocorrência das famílias Anacardiaceae e Apo-
cynaceae, abrangendo as principais espécies de quebracho-vermelho e 
quebracho-branco, árvores exploradas durante a extração de tanino por 
4 décadas. Estas subclasses (SEC) Savana-Estépica Florestada e (SEU) Sa-
vana-Estépica Arborizada/Florestada, ambas apresentaram as menores 
porcentagens de remanescentes com, respectivamente, o percentual de 
1,16% e 0,31% no ano de 2002. Nestas classes ocorrem também espécies 
como a aroeira e angico (PADILHA, 2010, p. 2), madeiras resistentes que 
historicamente são utilizadas para construção de benfeitorias e postes 
de cerca. No entanto, de acordo com os artigos 1º e 3º da Portaria Nor-
mativa n. 83 (IBAMA, 1991, p. 1), é proibido a extração de Aroeira sob 
qualquer condição, e o corte de Angico só pode ser realizado dentro de 
um Plano de Manejo previamente autorizado pelo IBAMA.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O crescente e contínuo desmatamento pode dificultar ainda mais 
a regeneração das vegetações chaquenhas no Brasil. Majoritariamente a 
porção sul do Chaco brasileiro não possui uma continuidade das áreas 
de bosques chaquenhos, o que dificulta a possibilidade de instaurar cor-
redores ecológicos na região. Dos remanescentes de classes florestadas 
poucos possuem suas áreas conectadas, sendo em sua maioria utilizados 
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como área de cota da Reserva Legal para grandes latifúndios, porém, sem 
uma distribuição uniforme e localizados em pontos isolados.

O Chaco brasileiro necessita de um novo ordenamento espacial 
econômico, visando não somente práticas de conservação de remanes-
centes, assim como planejamentos estratégicos de regeneração da vege-
tação perdida. As porções Central e Norte representam as áreas de maior 
integridade do Chaco brasileiro, ocupando o limite entre os municípios 
de Porto Murtinho e Corumbá, região de predominância da vegetação 
úmida e com influência direta do leque aluvial do rio Nabileque e das 
cheias do Paraguai, e de difícil acesso devido à falta de estrutura viária.

As análises das imagens relacionadas às formações chaquenhas 
evidenciam a redução de remanescentes, resultado de exploração pre-
datória por, praticamente, um século e meio. Porém, a dinâmica hídrica, 
tanto utilizada como forma de defesa dos povos Guaranis a invasores, 
manteve em grandes extensões a vegetação chaquenha protegida da ação 
antrópica, atrasando a extinção do Chaco em território brasileiro até 
então. No entanto, o interesse privado advindo do avanço do plantio 
da soja nas regiões menos exploradas, assim como o recente acordo de 
implementação da Rota de Integração Latino Americana (RILA), co-
nhecida como Rota Bioceânica, um empreendimento que irá construir 
uma ponte sobre o rio Paraguai entre Porto Murtinho (BR) e Carmelo 
Peralta (PY) que gerará um novo e elevado fluxo de cargas e imigrantes 
na região, devem resultar em impactos irreversíveis aos poucos rema-
nescentes dentro do Chaco em território brasileiro. Além disso, o reco-
nhecimento do Chaco é necessário quanto à sua organização espacial e 
consolidação como uma parte importante do bioma sul americano em 
território brasileiro.
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CAPÍTULO 4

FLORA DO CHACO: RIQUEZA, 
DISTRIBUIÇÃO E STATUS DE 

CONSERVAÇÃO DAS ESPÉCIES

Ângela Lúcia Bagnatori Sartori1*; Elidiene Priscila Seleme1; 
Mozart Sávio Pires Baptista²; Thomaz Ricardo Favreto Sinani3; 

Vivian Almeida Assunção1

RESUMO

Este capítulo visa contribuir com informações relacionadas às 
formações chaquenhas do Brasil com dados de riqueza, distribuição, sta-

tus de conservação e espécies não nativas de Angiospermas. Confirma-
mos a ocorrência de 556 espécies, incluídas em 317 gêneros e 80 famílias. 
Leguminosae (118), Poaceae (66), Malvaceae (36), Asteraceae (32) e Eu-
phorbiaceae (24) agregam as famílias mais representativas. Mimosa (21) 
é o gênero mais representativo, seguido de Croton (12), Paspalum (11) e 
Cyperus (10). No chaco florestado com 253 espécies, geralmente ocorrem 
Aspidosperma quebracho-blanco e Schinopsis balansae. No chaco arborizado, 
com 363 espécies, ocorrem Parkinsonia praecox, Prosopis affinis, Prosopis 

1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Instituto de Biociências, Programa de 
Pós-Graduação em Biologia Vegetal e Laboratório de Sistemática Vegetal, CEP 79070-
900, Campo Grande, MS, Brasil
2 Universidade Federal do ABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas - CCNH, Pro-
grama de Pós-Graduação em Evolução e Diversidade, Laboratório de Evolução e Diver-
sidade II, CEP 09606-045, São Bernardo do Campo, SP, Brasil
3 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Instituto de Biociências, Coleção Zoo-
lógica ZUFMS, CEP 79070-900, Campo Grande, MS, Brasil
* Autor para correspondência: albsartori@gmail.com
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alba, Prosopis nigra, Prosopis rubriflora e Prosopis ruscifolia. As formações 
chaquenhas brasileiras agregam elementos da flora do domínio chaque-
nho, das Florestas Tropicais Sazonalmente Secas (STDF), do Cerrado 
e dos Andes, além de algumas espécies do Pampa. Os registros de 19 
espécies exóticas são verificados principalmente em remanescentes de 
chaco arborizado com cinco destas consideradas invasoras. Dentre as es-
pécies confirmadas para o Chaco brasileiro, 82% não constam nas listas 
da IUCN e CNCFlora. É importante destacar a relevância de considerar-
mos a relação dos táxons de distribuição restrita em formações chaque-
nhas no Brasil com todo o domínio, o que favorece o entendimento dos 
padrões de distribuição. Não são raras citações de táxons de formações 
chaquenhas no Brasil para o Pantanal, o que torna o reconhecimento de 
elementos florísticos do Chaco em território brasileiro e dos padrões de 
distribuição associados quase inviáveis e imprecisos. Os elementos flo-
rísticos e as fitofisionomias do Chaco precisam ser considerados quanto 
às suas particularidades de modo a resguardar por meio de políticas pú-
blicas a sua biodiversidade em território brasileiro.

Palavras-chave – composição florística, conservação de espécies, 
diversidade, espécies exóticas, formações chaquenhas.

INTRODUÇÃO

O Chaco corresponde a uma das maiores unidades fitogeográ-
ficas da América do Sul (LEWIS, 1991), formado por uma planície 
sedimentar que abrange o norte da Argentina, oeste do Paraguai, su-
deste da Bolívia e Brasil (Figura 1A-C), estendendo-se por cerca de 
1.000.000 km² (OLSON et al., 2001). Em território brasileiro, ocorre 
em uma estreita faixa paralela ao Rio Paraguai, no Mato Grosso do Sul 
(HUECK, 1972).

Distintas estações climáticas, no Chaco, são bem definidas e 
marcadas pela intensa sazonalidade. O verão é quente e úmido, com 
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temperaturas de cerca de 48,9ºC, e o inverno é frio e seco, com tem-
peraturas médias de 16ºC e algumas geadas anuais (PRADO, 1993). 
O clima do Chaco varia espacialmente ao longo do seu território, em 
um gradiente climático que compreende um setor leste mais úmido, 
com mais de 1200mm/ano de pluviosidade (Chaco Úmido) e outro 
ao oeste, mais seco (Chaco Seco), com médias pluviométricas de até 
700mm/ano (RAMELLA; SPICHIGER, 1989; LEWIS, 1991; LEWIS; 
PIRE; VESPRINI, 1994; PENNINGTON; PRADO; PENDRY et al., 
2000). O solo é classificado como solonetz solodizado podendo ocor-
rer como argiloso, alcalino, salino, mas usualmente prevalecem solos 
salinos ou alcalinos (BRASIL, 1982; PENNINGTON et al., 2000), o 
que favorece alagamentos (SANTOS et al., 2011) conforme as varia-
ções microtopográficas. 

A interação entre os gradientes climáticos e as variações edáfi-
cas, observados em escala local, são os responsáveis pela existência de 
diferentes comunidades vegetacionais monodominantes como, por 
exemplo, os quebrachais dominados por Schinopsis spp., o “algarro-
bales”, dominado por Prosopis spp., os “palosantales” de Bulnesia sar-

mientoi Lorentz ex Griseb., “vinalares” de Prosopis ruscifolia Griseb. e 
os carandazais de Copernicia alba Morong  (LEWIS, 1991; PRADO, 
1993). Quanto mais extremos são os fatores ambientais estima-se que 
mais homogêneas são as florestas chaquenhas (LEWIS, 1991). Em 
linhas gerais, a temperatura atua como um filtro e contribui para a 
homogeneidade no Chaco. No entanto, análises com espécies lenho-
sas em diferentes remanescentes vegetacionais, ao longo do domínio, 
mostram que quanto maior a precipitação mais heterogêneas são as 
formações quanto à composição florística (ASSUNÇÃO, 2016).
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Figura 1: Localização e fitofisionomias do Chaco. A. Delimitação do Chaco 
(verde-escuro) na América do Sul. B. e C. Detalhes da ocorrência do Chaco 
no sudoeste de Mato Grosso do Sul, Brasil. Adaptado de Olson et al. (2001).              

D. Chaco arborizado. E. Chaco Florestado. F. Carandazal. G. Campo.

Fonte: T. R. F. Sinani (A-F), P. R. Souza (G).
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remanescentes vegetacionais, ao longo do domínio, mostram que quanto maior a precipitação 

mais heterogêneas são as formações quanto à composição florística (ASSUNÇÃO, 2016). 

Figura 1. Localização e fitofisionomias do Chaco. A. Delimitação do Chaco (verde-
escuro) na América do Sul. B. e C. Detalhes da ocorrência do Chaco no sudoeste de 
Mato Grosso do Sul, Brasil. Adaptado de Olson et al. (2001). D. Chaco arborizado. 
E. Chaco Florestado. F. Carandazal. G. Campo. 

 
Fonte: T. F. S. Sinani (A-F), P. R. Souza (G). 

Determinadas formações chaquenhas podem constituir arbustais, dominado por 

plantas caducifólias, micrófilas e espinescentes, associadas a solos salinos, e muitas vezes 

com inclusões de florestas de galeria (HUECK, 1972; SILVA et al., 2000). Outras formações 

têm porte florestal, onde prevalecem espécies endêmicas do gênero Schinopsis Engl. 
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Determinadas formações chaquenhas podem constituir arbustais, 
dominado por plantas caducifólias, micrófilas e espinescentes, associadas 
a solos salinos, e muitas vezes com inclusões de florestas de galeria (HUE-
CK, 1972; SILVA et al., 2000). Outras formações têm porte florestal, onde 
prevalecem espécies endêmicas do gênero Schinopsis Engl. (quebracho-
-vermelho), que dominam as florestas chaquenhas juntamente com As-

pidosperma quebracho-blanco Schltdl. (quebracho-branco), Tabebuia nodosa 
(Griseb.) Griseb. (labão) e muitas espécies de Vachellia Wight & Arn. Mill. 
e Bulnesia Gay (LEWIS et al., 1990; PENNINGTON et al., 2000). 

No Brasil, a ocorrência de formações chaquenhas com seus ele-
mentos florísticos característicos são relatados há mais de quatro déca-
das, em distintos estudos (HUECK, 1972; CABRERA; WILLINK, 1980; 
BRASIL, 1982; PRANCE; SCHALLER, 1982; IBGE, 1992; PRADO et 

al., 1992; SARTORI et al., 2018; MORALES et al., 2019). Alguns sub-
tipos vegetacionais característicos de Chaco são reconhecidos, como o 
carandazal, quebrachal e o “algarrobal”. Além destas formações, é consta-
tada uma considerável riqueza de espécies típicas do Chaco que ocorrem 
tanto na pequena extensão do Chaco sensu stricto em território brasileiro, 
quanto na flora do Pantanal (HUECK, 1972; SARTORI et al., 2018). 

Formações tipicamente chaquenhas recobrem 9,31% do Pantanal, 
e estão presentes em cinco das 11 sub-regiões pantaneiras, sendo elas Pa-
raguai, Abobral, Miranda, Porto Murtinho e Nabileque (SILVA; CAPU-
TO, 2010). No Brasil, o Pantanal recebe influência florística do Chaco 
úmido em toda a área da planície situada ao oeste da serra da Bodoque-
na e à margem esquerda do rio Paraguai (BRASIL, 1982; ADÁMOLI, 
1987). Porém, as florestas de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, 
são as únicas formações brasileiras reconhecidas como pertencentes ao 
Chaco sensu stricto, por reunir cerca de 70% das espécies características do 
Domínio Chaquenho, sendo contínua com ele e pertencendo ao limite 
oriental do Chaco (BRASIL, 1982; PRADO et al., 1992; PRADO, 1993).
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Segundo a classificação da UNESCO (1973), as formações cha-
quenhas podem ser reconhecidas como florestas subtropicais estacionais 
espinhentas. As formações de Chaco no Brasil, designadas como Sava-
na-Estépica pelo IBGE (1992) podem ser subdivididas conforme o es-
trato e o componente florístico predominante em subgrupos, tais como: 
1. Savana Estépica Florestada, 2. Savana Estépica Arborizada, 3. Savana 
Estépica Parque e 4. Savana Estépica Gramíneo-Lenhosa (IBGE, 1992) e 
em 1. Savana Estépica Arbórea Densa, 2. Savana Estépica Arbórea Aber-
ta, 3. Savana Estépica Parque e 4. Savana Estépica Gramíneo-Lenhosa 
(BRASIL, 1982). Dados florísticos são escassos para a Savana Estépica 
Gramíneo-Lenhosa (BRASIL, 1982; IBGE, 1992) que corresponde ao 
campo nativo e portanto, não são abordados no capítulo.

Neste capítulo é apresentado um panorama das formações chaque-
nhas, em território brasileiro, do ponto de vista florístico. Deste modo, pre-
tende-se fornecer uma contribuição referente aos táxons confirmados para 
as formações chaquenhas no Brasil quanto a ocorrência em fitofisionomias, 
a distribuição geográfica, o nível de ameaça das espécies nativas e o registro 
de espécies exóticas. Para isso, são compilados dados de riqueza, tipos de fi-
tofisionomias, distribuição dos táxons, do número de espécies com o status 
de conservação avaliado e identificação de espécies não nativas. Cada abor-
dagem fornecida seguiu critérios de acordo com literatura pertinente. Para 
as fitofisionomias Savana Estépica Florestada, Arborizada e Parque (IBGE, 
1992) serão adotados termos locais como chaco arborizado, florestado e ca-
randazal (Figura 1D-G), respectivamente. Uma lista completa das espécies 
e respectivas famílias pode ser acessada (http://dx.doi.org/10.0.23.196/m9.
figshare.13146335) como um suplemento às informações deste capítulo. 

Riqueza, fitofisionomias e distribuição geográfica

Neste capítulo confirmamos a ocorrência de 556 espécies (alguns 
exemplos podem ser vistos nas Figuras 2, 3 e 4), incluídas em 317 gê-
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neros e 80 famílias. Leguminosae (118), Poaceae (66), Malvaceae (36), 
Asteraceae (32) e Euphorbiaceae (24) agregam as famílias mais represen-
tativas. Mimosa (21) é o gênero mais representativo, seguido de Croton 

(12), Paspalum (11) e Cyperus (10). Os demais gêneros apresentam me-
nos de dez espécies cada. Dentre as fitofisionomias, no chaco arborizado 
ocorrem 363 espécies, no chaco florestado 253 espécies e no carandazal 
124. Nestas fitofisionomias são verificadas que 174 espécies têm relato de 
ocorrência exclusiva para o chaco arborizado, 66 para o chaco florestado 
e 54 para o carandazal. No chaco florestado geralmente ocorrem Aspidos-

perma quebracho-blanco e Schinopsis balansae Engl. Tais espécies também 
são registradas no chaco arborizado assim como espécies de Prosopis e 
Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms. Dentre os registros de 
ocorrência, Prosopis affinis Spreng. e Parkinsonia praecox foram exclusivas 
do chaco arborizado. Prosopis alba Griseb., Prosopis nigra Hieron., Prosopis 

rubriflora Hassl. e Prosopis ruscifolia foram encontrados no chaco arbo-
rizado e florestado. Espécies de Leguminosae são indicadoras de chaco 
florestado, a exemplo de Libidibia paraguariensis, e de chaco arborizado, 
como Mimosa hexandra, Parkinsonia praecox e Prosopis rubriflora (BAP-
TISTA et al., 2020). No carandazal, formação monodominante de Coper-

nicia alba, o estrato herbáceo-subarbustivo tem um total de 114 espécies 
registradas (AMADOR et al., 2012), o que representa elevada riqueza. 

As formações chaquenhas brasileiras agregam elementos do do-
mínio chaquenho, das Florestas Tropicais Sazonalmente Secas (STDFs), 
do Cerrado e dos Andes, além do Pampa. Não obstante, é importante 
destacar gêneros como Prosopis, que tem como principal centro de diver-
sidade áreas da América do Sul que incluem o Chaco (MORALES et al., 
2019), e está representado por cinco táxons no Chaco brasileiro. Dentre 
as espécies registradas no Chaco brasileiro há espécies que se distribuem 
também na Argentina, Bolívia e Paraguai (PRADO et al., 1992; PEÑA-
-CHOCARRO et al., 2006), a exemplo de Tabebuia nodosa, Schinopsis ba-

lansae, Aspidosperma quebracho-blanco, Capparicordis tweediana (Eichler) 
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Iltis & Cornejo, Anisocapparis speciosa (Griseb.) Cornejo & Iltis, Prosopis 

ruscifolia, Aspidosperma triternatum Rojas Acosta, dentre outras.

Figura 2: Exemplos de espécies de Leguminosae confirmadas para o Chaco 
do Brasil. (A) Discolobium pulchellum, inflorescência. (B e C) Prosopis rubriflora, 

árvores e inflorescência. (D e E) Indigofera spicata, inflorescência e frutos. 
(F) Mimosa hexandra, inflorescência. (G e H) Parkinsonia praecox, árvore e 

inflorescência. (I-K) Prosopis ruscifolia, galha, inflorescência e frutos.

Fonte: A. L. B. Sartori (A), A. Spielmann (B e J),
P. R. Souza (C-E, G-I e K), T. R. F. Sinani (F).
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brasileiro há espécies que se distribuem também na Argentina, Bolívia e Paraguai (PRADO et 

al., 1992; PEÑA-CHOCARRO et al., 2006), a exemplo de Tabebuia nodosa, Schinopsis 

balansae, Aspidosperma quebracho-blanco, Capparicordis tweediana (Eichler) Iltis & 

Cornejo, Anisocapparis speciosa (Griseb.) Cornejo & Iltis, Prosopis ruscifolia, Aspidosperma 

triternatum Rojas Acosta, dentre outras. 

Figura 2. Exemplos de espécies de Leguminosae confirmadas para o Chaco do 
Brasil. (A) Discolobium pulchellum, inflorescência. (B e C) Prosopis rubriflora, 
árvores e inflorescência. (D e E) Indigofera spicata, inflorescência e frutos. (F) 
Mimosa hexandra, inflorescência. (G e H) Parkinsonia praecox, árvore e 
inflorescência. (I-K) Prosopis ruscifolia, galha, inflorescência e frutos. 

 
Fonte: A. L. B. Sartori (A), A. Spielmann (B e J), P. R. Souza (C-E, G-I e K), T. R. F. Sinani (F). 

Quanto à distribuição geográfica, dentre os 556 táxons de Angiospermas coletados em 

áreas de formações chaquenhas no Brasil, 157 têm distribuição Pantropical, 96 ocorrem 

exclusivamente na região Neotropical, 242 possuem distribuição ampla Sul-Americana e 52 

possuem distribuição exclusiva e/ou predominante em formações chaquenhas. Os táxons 

desta última categoria ocorrem geralmente nas formações chaquenhas do Paraguai, Bolívia e 
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Quanto à distribuição geográfica, dentre os 556 táxons de An-
giospermas coletados em áreas de formações chaquenhas no Brasil, 157 
têm distribuição Pantropical, 96 ocorrem exclusivamente na região 
Neotropical, 242 possuem distribuição ampla Sul-Americana e 52 pos-
suem distribuição exclusiva e/ou predominante em formações chaque-
nhas. Os táxons desta última categoria ocorrem geralmente nas for-
mações chaquenhas do Paraguai, Bolívia e Argentina. Estes são táxons 
endêmicos do Chaco e no Brasil são restritos às formações chaquenhas 
do Mato Grosso do Sul. Porto Murtinho é o município com a maior 
extensão de formações chaquenhas e com maior riqueza e diversidade 
de espécies de Angiospermas do Chaco. Contudo, muitas espécies têm 
registros nos municípios de Corumbá, Ladário, Miranda e Bodoquena, 
em formações chaquenhas ocupando áreas menos extensas. É relevan-
te destacar que não são raras citações de ocorrência de táxons de for-
mações tipicamente chaquenhas no Brasil (SARTORI et al., 2018) para 
o Pantanal (BFG, 2018). Embora as formações de Chaco ocorram em 
áreas sobretudo ao sul do Pantanal, torna-se bastante impreciso se re-
ferir a uma espécie endêmica do domínio chaquenho para o Pantanal. 
Para o melhor entendimento dos padrões de distribuição dos táxons 
com distribuição restrita em formações chaquenhas no Brasil deve ser 
considerado todo o Chaco com informações dos ambientes preferen-
ciais das espécies.
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Figura 3: Exemplos de espécies de Cactaceae e Bromeliaceae 
confirmadas para o Chaco do Brasil. (A) Stetsonia coryne. (B) Opuntia 

elata. (C) Cereus cf. stenogonus. (D) Cleistocactus baumannii. (E) Opuntia 

retrorsa. (F-G) Bromelia balansae, inflorescência e planta. 

Fonte: A. Spielmann (A e B), P. R. Souza (C-G).
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Argentina. Estes são táxons endêmicos do Chaco e no Brasil são restritos às formações 

chaquenhas do Mato Grosso do Sul. Porto Murtinho é o município com a maior extensão de 

formações chaquenhas e com maior riqueza e diversidade de espécies de Angiospermas do 

Chaco. Contudo, muitas espécies têm registros nos municípios de Corumbá, Ladário, Miranda 

e Bodoquena, em formações chaquenhas ocupando áreas menos extensas. É relevante destacar 

que não são raras citações de ocorrência de táxons de formações tipicamente chaquenhas no 

Brasil (SARTORI et al., 2018) para o Pantanal (BFG, 2018). Embora as formações de Chaco 

ocorram em áreas sobretudo ao sul do Pantanal, torna-se bastante impreciso se referir a uma 

espécie endêmica do domínio chaquenho para o Pantanal. Para o melhor entendimento dos 

padrões de distribuição dos táxons com distribuição restrita em formações chaquenhas no 

Brasil deve ser considerado todo o Chaco com informações dos ambientes preferenciais das 

espécies. 

Figura 3. Exemplos de espécies de Cactaceae e Bromeliaceae confirmadas para o 
Chaco do Brasil. (A) Stetsonia coryne. (B) Opuntia elata. (C) Cereus cf. stenogonus. 
(D) Cleistocactus baumannii. (E) Opuntia retrorsa. (F-G) Bromelia balansae, 
inflorescência e planta.  

 
Fonte: A. Spielmann (A e B), P. R. Souza (C-G). 

As 52 espécies com distribuição restrita no Chaco brasileiro são representadas por 17 

famílias botânicas e correspondem a 9,5% dos táxons amostrados de Angiospermas. 

Leguminosae se destaca com 14 táxons, seguida por Cactaceae e Apocynaceae, com nove e 

seis táxons, respectivamente. Capparaceae e Polygonaceae estão representadas cada uma por 

três espécies de distribuição restrita. Espécies de distribuição restrita ao Chaco foram mais 

comuns no chaco arborizado, totalizando 16 exclusivas desta fitofisionomia, com prevalência 

As 52 espécies com distribuição restrita no Chaco brasileiro são 
representadas por 17 famílias botânicas e correspondem a 9,5% dos tá-
xons amostrados de Angiospermas. Leguminosae se destaca com 14 tá-
xons, seguida por Cactaceae e Apocynaceae, com nove e seis táxons, res-
pectivamente. Capparaceae e Polygonaceae estão representadas cada uma 
por três espécies de distribuição restrita. Espécies de distribuição restrita 
ao Chaco foram mais comuns no chaco arborizado, totalizando 16 exclu-
sivas desta fitofisionomia, com prevalência de árvores e arbustos (45%), 
seguidos por ervas e subarbustos (38%) e em menor número, as trepadei-
ras e lianas (cerca de 6%). Espécies de distribuição restrita são reduzidas 
no chaco florestado (três) e no carandazal (uma). No entanto, 25 espécies 
de distribuição restrita ocorrem no chaco arborizado e florestado.
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Determinadas espécies confirmadas para as formações chaque-
nhas do Brasil ocorrem em apenas mais uma região brasileira além do 
Centro-Oeste. Ocorrências nas regiões Centro-Oeste e Sul podem ser 
exemplificadas com Aspidosperma quebracho-blanco, Tillandsia duratii Vis. 
e Frailea cataphracta (Dams) Brion & Rose, no Rio Grande do Sul (RS), 
geralmente para o Espinilho. Exemplos de Poaceae confirmadas nas for-
mações chaquenhas incluem representantes de Andropogon, Chloris, Era-

grostis, Panicum e Aristida. Parte destes gêneros compõem os campos de 
planalto do Sul, exceto Aristida, presente no Pampa do RS (FIASCHI; 
PIRANI, 2009). Nas regiões Centro-Oeste e Norte e Centro-Oeste e 
Nordeste podem ser citadas como exemplos Physocalymma scaberrimum 
Pohl e Pectis gardneri Baker, respectivamente. 

Figura 4: Exemplos de espécies lenhosas confirmadas para o Chaco 
do Brasil. (A) Tabebuia nodosa, flores. (B) Capparicordis tweediana, flor. 
(C e D) Salta triflora, flores e caule. (E) Schinopsis balansae, ramo. (F e 

G) Aspidosperma triternatum, fruto e ramo. 

Fonte: P. R. Souza (A-G).
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de árvores e arbustos (45%), seguidos por ervas e subarbustos (38%) e em menor número, as 

trepadeiras e lianas (cerca de 6%). Espécies de distribuição restrita são reduzidas no chaco 

florestado (três) e no carandazal (uma). No entanto, 25 espécies de distribuição restrita 

ocorrem no chaco arborizado e florestado. 

Determinadas espécies confirmadas para as formações chaquenhas do Brasil ocorrem 

em apenas mais uma região brasileira além do Centro-Oeste. Ocorrências nas regiões Centro-

Oeste e Sul podem ser exemplificadas com Aspidosperma quebracho-blanco, Tillandsia 

duratii Vis. e Frailea cataphracta (Dams) Brion & Rose, no Rio Grande do Sul (RS), 

geralmente para o Espinilho. Exemplos de Poaceae confirmadas nas formações chaquenhas 

incluem representantes de Andropogon, Chloris, Eragrostis, Panicum e Aristida. Parte destes 

gêneros compõem os campos de planalto do Sul, exceto Aristida, presente no Pampa do RS 

(FIASCHI; PIRANI, 2009). Nas regiões Centro-Oeste e Norte e Centro-Oeste e Nordeste 

podem ser citadas como exemplos Physocalymma scaberrimum Pohl e Pectis gardneri Baker, 

respectivamente. 

Figura 4. Exemplos de espécies lenhosas confirmadas para o Chaco do Brasil. (A) 
Tabebuia nodosa, flores. (B) Capparicordis tweediana, flor. (C e D) Salta triflora, 
flores e caule. (E) Schinopsis balansae, ramo. (F e G) Aspidosperma triternatum, 
fruto e ramo.  

 
Fonte: P. R. Souza (A-G). 

Dentre os táxons de STDFs (PRADO, 2000) registrados em formações chaquenhas 

brasileiras podem ser incluídas Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm (Leguminosae), 

Pterogyne nitens Tul. (Leguminosae), Calycophyllum multiflorum Griseb. (Rubiaceae), 
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Dentre os táxons de STDFs (PRADO, 2000) registrados em for-
mações chaquenhas brasileiras podem ser incluídas Amburana cearensis 

(Allemão) A.C.Sm (Leguminosae), Pterogyne nitens Tul. (Leguminosae), 
Calycophyllum multiflorum Griseb. (Rubiaceae), Diplokeleba floribun-

da N.E. Br. (Sapindaceae), Schinopsis brasiliensis Engl. (Anacardiaceae), 
dentre outros. Como alguns exemplos de táxons do domínio fitogeo-
gráfico do Chaco encontram-se vários representantes de leguminosas, 
como Prosopis affinis, P. alba, P. nigra, P. rubriflora, P. ruscifolia, Arachis 

lignosa (Chodat & Hassl.) Krapov. & W.C.Greg., A. microsperma Krapov., 
W.C.Greg. & Valls, Bauhinia hagenbeckii Harms, Chloroleucon chacoense 

(Burkart) Barneby & J.W.Grimes, Dolichopsis paraguariensis (Benth.) 
Hassl., Libidibia paraguariensis (D.Parodi) G.P.Lewis e Mimosa centurionis 
Barneby. E como possível representante das formações andino-chaque-
nho (MORALES et al., 2019) e que ocorre nas formações chaquenhas 
brasileiras vale destacar Vachellia aroma (Gillies ex Hook. & Arn.) Seigler 
& Ebinger.

Plantas exóticas e invasoras: uma ameaça a 
conservação do Chaco Brasileiro

A introdução de espécies exóticas pode ser considerada a segun-
da maior ameaça à biodiversidade do Chaco brasileiro, atrás apenas da 
perda de habitat. Uma espécie é considerada exótica quando ocorre fora 
de sua área de distribuição natural (VERMEIJ, 1996; MAGNUSSON, 
2006), e é denominada introduzida quando sua ocorrência está ligada 
a ações humanas, de forma acidental ou intencional (PYSEK, 1998; PI-
VELLO, 2011). Algumas dessas espécies conseguem se adaptar e se es-
tabelecem localmente, sendo reconhecidas como espécies naturalizadas 
(WILLIAMSON; FITTER, 1996). Uma espécie exótica naturalizada 
pode ainda atingir o status de invasora quando sua população, além de 
se estabelecer na nova localidade, amplia sua área de ocorrência, substi-
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tuindo espécies nativas (RICHARDSON et al., 2000; MORO et al., 2012). 
Uma visão geral sobre a biologia da invasão pode ser obtida em FRANK 
(2019). Nem todas as espécies exóticas, quando introduzidas, são con-
sideradas invasoras, mas uma vez que atingem esse status passam a ser 
responsáveis por uma série de impactos que ameaçam o ecossistema (PI-
VELLO, 2011; SAMPAIO; SCHIMIDT, 2013).

No Chaco brasileiro, das 556 espécies registradas, 19 (3,45%) são 
consideradas exóticas (Tabela 1). Cinco delas constam na lista de espé-
cies exóticas e invasoras do Brasil (I3N BRASIL, 2020), ou seja, possuem 
potencial de substituição de espécies nativas. Levantamentos locais rea-
lizados na Argentina apontam proporções semelhantes (DE LLAMAS; 
BRUNO, 2006; TRILLO et al., 2007; GIMÉNES et al., 2007). No entanto, 
considerando toda a extensão de Chaco no país, a proporção de espécies 
exóticas é maior do que no Brasil. Por exemplo, das 458 espécies regis-
tradas no Chaco seco argentino, 46 (10,04%) são consideradas exóticas, 
e no Chaco úmido argentino, das 751 espécies, 64 (8,5%) são exóticas 
(GANDUGLIA; ZANETTA; FAGGI, 2016). Dentre as razões que po-
dem explicar o número absoluto mais baixo de espécies exóticas no Cha-
co brasileiro, destacam-se sua extensão menor quando comparado ao 
argentino, e pesquisas voltadas as invasões e registro da naturalização de 
espécies no Chaco argentino (SPEZIAEL; EZCURRA, 2009; GIORGIS 
et al., 2011; GANDUGLIA; ZANETTA; FAGGI, 2016).
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Tabela 1: Espécies exóticas do Chaco brasileiro, Mato Grosso do Sul, Brasil. 
Hábito de crescimento: E = Erva, S = Subarbusto, L = Liana. Fitofisionomia 

de registro: A = Arborizado, F = Florestado, C = Carandazal.

*Espécies Exóticas e Invasoras; **Espécies naturalizadas. Fonte: Elaboração dos autores.
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sua extensão menor quando comparado ao argentino, e pesquisas voltadas as invasões e 

registro da naturalização de espécies no Chaco argentino (SPEZIAEL; EZCURRA, 2009; 

GIORGIS et al., 2011; GANDUGLIA; ZANETTA; FAGGI, 2016). 

Tabela 1. Espécies exóticas do Chaco brasileiro, Mato Grosso do Sul, Brasil. Hábito de 
crescimento: E = Erva, S = Subarbusto, L = Liana. Fitofisionomia de registro: A = 
Arborizado, F = Florestado, C = Carandazal. 
Família Espécie Hábito Fitofisionomia 
Commelinaceae Commelina benghalensis L. E, S A 
 Commelina diffusa Burm.f. E, S A 
 Murdannia nudiflora (L.) Brenan E F, A 
Cucurbitaceae Momordica charantia L.* L - 
Cyperaceae Cyperus iria L. E, S A 
Leguminosae Stylosanthes hamata (L.) Taub. E, S A 
Lamiaceae Plectranthus barbatus Andr. E A 
Malvaceae Sida rhombifolia L. E, S A 
Nyctaginaceae Boerhavia erecta L. E, S A 
Poaceae Chloris barbata Sw. E, S A 
 Cynodon dactylon (L.) Pers.* E A 
 Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd E - 
 Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult. E A 
 Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler E - 
 Hyparrhenia rufa (Nees) Stap* E A, C 
 Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs* E, S F, A 
 Melinis repens (Willd.) Zizka* E - 
 Urochloa adspersa (Trin.) R.D.Webster** E F, A, C 
Portulacaceae Portulaca oleracea L E, S A 
*Espécies Exóticas e Invasoras; **Espécies naturalizadas. Fonte: Elaboração dos autores. 

Todas as espécies exóticas registradas para o Chaco brasileiro, exceto as que não 

tiveram fitofisionomia determinada, tiveram referência para o chaco arborizado, apenas três 

foram registradas no chaco florestado e duas no carandazal. Apesar do chaco arborizado ser a 

única fitofisionomia que recebeu atenção em relação às espécies exóticas (KOCHANOVSKI, 

2013), é possível que seja mais vulnerável à invasão por ser uma formação aberta, sob 

constante pressão antrópica, com prevalência de espécies herbáceas e subarbustivas. Este 

aspecto é preocupante pois, as espécies nativas presentes no chaco arborizado estão entre as 

mais relacionadas às formações de Chaco sensu stricto. Por outro lado, menor número de 

espécies exóticas de ervas e subarbustos para o chaco florestado está relacionado a baixa 

riqueza do estrato herbáceo-subarbustivo, na fitofisionomia, onde predominam árvores e 

arbustos. Embora os carandazais detenham estrato herbáceo e subarbustivo bastante 

representativo ocorrem em áreas que são sazonalmente inundáveis, o que pode conferir 

vantagens às espécies nativas (HART, 1990), geralmente tolerantes a alagamentos. 

Em termos de conversão em pastagens e lavouras, os campos nativos de Chaco no 

Brasil são as formações mais ameaçadas e, atualmente são dificilmente localizadas. Todas as 

espécies consideradas exóticas possuem hábito herbáceo e/ou subarbustivo, exceto 

Momordica charantia L., que é uma trepadeira. Commelina benghalensis L. e Urochloa 

Todas as espécies exóticas registradas para o Chaco brasileiro, exce-
to as que não tiveram fitofisionomia determinada, tiveram referência para 
o chaco arborizado, apenas três foram registradas no chaco florestado e 
duas no carandazal. Apesar do chaco arborizado ser a única fitofisionomia 
que recebeu atenção em relação às espécies exóticas (KOCHANOVSKI, 
2013), é possível que seja mais vulnerável à invasão por ser uma formação 
aberta, sob constante pressão antrópica, com prevalência de espécies her-
báceas e subarbustivas. Este aspecto é preocupante pois, as espécies nati-
vas presentes no chaco arborizado estão entre as mais relacionadas às for-
mações de Chaco sensu stricto. Por outro lado, menor número de espécies 
exóticas de ervas e subarbustos para o chaco florestado está relacionado a 
baixa riqueza do estrato herbáceo-subarbustivo, na fitofisionomia, onde 
predominam árvores e arbustos. Embora os carandazais detenham estrato 
herbáceo e subarbustivo bastante representativo, ocorrem em áreas que 
são sazonalmente inundáveis, o que pode conferir vantagens às espécies 
nativas (HART, 1990), geralmente tolerantes a alagamentos.
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Em termos de conversão em pastagens e lavouras, os campos na-
tivos de Chaco no Brasil são as formações mais ameaçadas e, atualmen-
te são dificilmente localizadas. Todas as espécies consideradas exóticas 
possuem hábito herbáceo e/ou subarbustivo, exceto Momordica charantia 
L., que é uma trepadeira. Commelina benghalensis L. e Urochloa adspersa 
(Trin.) R.D.Webster estão entre as espécies com maior Valor de Im-
portância no estrato herbáceo do chaco arborizado (KOCHANOVSKI, 
2013). Também verificado no chaco arborizado, Megathyrsus maximus 

(Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs apresenta elevado potencial invasor 
e prevalece em vegetações de chaco argentino (RIFFEL; ELIZALDE, 
2008; AVILA et al., 2014). A dominância dessas espécies constitui outro 
problema, pois não se sabe a dimensão em que as plantas exóticas subs-
tituíram a vegetação nativa dos campos naturais. Estudo desenvolvido 
em campos rupestres indica que a perturbação alterou substancialmente 
a composição de espécies, mesmo após 15 anos de suspensão do impac-
to antrópico (CONCEIÇÃO et al., 2015). Na ecorregião Pampeana, por 
exemplo, os campos nativos estão entre as áreas com maior influência 
de espécies exóticas, com até um terço das espécies nativas substituídas 
(FAGGI; CAGNONI, 1987, 1991; CHICHIZOLA, 1993). Tais aspectos 
tornam urgente a localização dos campos nativos remanescentes e o re-
conhecimento de suas espécies.

Mesmo que a presença de espécies exóticas, por si só, não sig-
nifique que espécies nativas estão sendo substituídas, sua ocorrência 
pode ser utilizada como um parâmetro que avalia o grau de distúrbio 
antropogênico (HILL et al., 2002). Os desafios consequentes da ocupação 
humana nas áreas chaquenhas de Porto Murtinho fazem com que espé-
cies nativas cuja distribuição é restrita, tornem-se ameaçadas de extinção 
devido à crescente expansão da fronteira agropecuária. A ampliação dos 
estudos para identificar a flora e monitorar as populações das espécies 
nativas e exóticas com potencial invasivo ou não, é uma demanda urgen-
te em termos de conservação.
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Status de conservação

Espécies ameaçadas de extinção correspondem aquelas com alto 
risco de desaparecimento na natureza em futuro próximo, conforme 
consta no Inciso I do Art. 3° da Instrução Normativa nº 6, de 23 de setem-
bro de 2008 do Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2008). A prin-
cipal iniciativa global para quantificar os riscos de extinção entre espécies 
animais e vegetais é a Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União 
Internacional para Conservação da Natureza – IUCN (International 
Union for Conservation of Nature, 2020). Os componentes de avaliação 
do risco de extinção da IUCN são baseados nos critérios: declínio, alcance 
geográfico e tamanho da população. Os táxons que atendem a no mínimo 
a um critério podem ser classificados em uma das categorias de amea-
ça: Vulnerável (VU), Em Perigo (EN) ou Criticamente em Perigo (CR). 
Adicionalmente, a elaboração de listas de espécies ameaçadas segundo os 
critérios de avaliação da IUCN deve ser incentivada, a exemplo da lista do 
Centro Nacional de Conservação da Flora (CNCFlora).

Com base nas listas da IUCN e CNCFlora, observamos que das 556 
espécies registradas para o Chaco brasileiro, 450 (82%) ainda não foram 
avaliadas conforme os critérios da IUCN ou apresentam dados insuficien-
tes para avaliação (Figura 5). Dentre as espécies avaliadas, 90 (20%) estão 
classificadas como menos preocupante (LC), quatro (< 1%) como Quase 
Ameaçada (NT) e apenas cinco (1%) espécies estão incluídas em alguma 
categoria de ameaça. Adicionalmente, na lista de ameaçadas da CNCFlora 
constam dez espécies em alguma categoria de ameaça (1,8%). Este valor 
certamente não reflete a realidade, uma vez que 52 táxons foram conside-
rados endêmicos do Chaco e, no Brasil são restritos ao Mato Grosso do 
Sul, o que com base nos critérios de alcance geográfico deveriam ser inclu-
ídos na lista de espécies ameaçadas. Além disso, é constatada discordância 
na classificação de Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. que é conside-
rada Em Perigo pela IUCN e Quase Ameaçada pelo CNCFlora (Tabela 2). 
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Figura 5: Número de espécies registradas no Chaco do Brasil conforme 
categorias da IUCN (2020) e CNCFlora (2020).

Tabela 2: Status de conservação de espécies do Chaco brasileiro 
em categorias conforme IUCN (2020) e CNCFlora (2020).

Fonte: Elaboração dos autores.

*espécies de distribuição restrita. Fonte: Elaboração dos autores.
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Quase 
Ameaçada 

Prosopis alba Griseb.* Eryngium ebracteatum Lam. 

Pterogyne nitens Tul. Handroanthus impetiginosus (Mart. ex DC.) 
Mattos 

Aspidosperma triternatum Rojas Acosta*  Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. 
Frailea cataphracta (Dams) Brion & Rose. Phyllostylon rhamnoides (J.Poiss.) Taub. 

Vulnerável 

Frailea schilinzkyana (K.Schum.) Brion & Rose* Neptunia pubescens Benth. 
Chloroleucon chacoense (Burkart) Barneby & 
J.W.Grimes* Thryallis laburnum S.Moore* 

Libidibia paraguariensis (D.Parodi) G.P.Lewis* Trichilia stellato-tomentosa Kuntze 
*espécies de distribuição restrita. Fonte: Elaboração dos autores. 

A Estratégia Global de Conservação de Plantas (GSPC) tem como meta avaliar o 

status de conservação de todas as espécies até o ano de 2020 (CBD, 2012), especialmente na 

região neotropical onde encontra-se a maior biodiversidade e lacuna no conhecimento das 

espécies (MEYER et al., 2015). Neste sentido devemos nos concentrar nas iniciativas 

nacionais propostas pela Estratégia Nacional para Conservação de Espécies Ameaçadas de 

Extinção, amparada pela Portaria nº 444, de 26 de novembro de 2018 (BRASIL, 2018), que 

visa a inclusão até 2022 de todas as espécies de plantas em alguma medida de conservação.  

O principal referencial utilizado em Mato Grosso do Sul, pelo Instituto do Meio 

Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) e algumas Secretarias municipais de Meio 

Ambiente é a Resolução SEMADE nº 9 de 13 de maio de 2015 (SECRETARIA DE ESTADO 

DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2015). Esta Resolução 

contém itens necessários ao licenciamento e apresenta as espécies consideradas ameaçadas no 

Estado (conforme § 4º do artigo 52 da Resolução). Dentre as espécies ocorrentes no Chaco, 

apenas Astronium urundeuva (M. Allemão) Engl., Schinopsis brasiliensis e Genipa 

americana L. estão contempladas na referida Resolução. Contudo, as duas primeiras possuem 

ampla distribuição e no momento de incluir a compensação vegetal, não são as mais 

características do domínio. Deste modo, observa-se que IUCN e CNCFlora têm contribuído 

de modo mais efetivo para o estabelecimento de critérios para a classificação de espécies 

ameaçadas do Chaco, se comparados a Resolução Estadual. Assim, se faz necessária a 

inclusão de espécies endêmicas do Chaco em alguma categoria para que ações eficazes de 

conservação possam ser adotadas. 

O passo inicial para se desenvolver uma listagem abrangente de espécies ameaçadas 

do Chaco brasileiro é reconhecê-lo como uma área que reúne um conjunto único de espécies 

no Brasil. Este processo tem sido impedido devido a junção do Chaco ao Pantanal, como 

ocorreu mais recentemente no livro “Áreas prioritárias para conservação e uso sustentável da 

flora brasileira ameaçada de extinção” (LOYOLA et al., 2014). Esta abordagem faz com que 

a região de Porto Murtinho, que agrega os maiores remanescente de Chaco em território 

brasileiro, não seja reconhecida como prioridade à conservação. Áreas de Chaco brasileiro 
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A Estratégia Global de Conservação de Plantas (GSPC) tem como 
meta avaliar o status de conservação de todas as espécies até o ano de 
2020 (CBD, 2012), especialmente na região neotropical onde encon-
tra-se a maior biodiversidade e lacuna no conhecimento das espécies 
(MEYER et al., 2015). Neste sentido devemos nos concentrar nas inicia-
tivas nacionais propostas pela Estratégia Nacional para Conservação de 
Espécies Ameaçadas de Extinção, amparada pela Portaria nº 444, de 26 
de novembro de 2018 (BRASIL, 2018), que visa a inclusão até 2022 de 
todas as espécies de plantas em alguma medida de conservação. 

O principal referencial utilizado em Mato Grosso do Sul, pelo 
Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) e algu-
mas Secretarias municipais de Meio Ambiente é a Resolução SEMADE 
nº 9 de 13 de maio de 2015 (SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2015). Esta Re-
solução contém itens necessários ao licenciamento e apresenta as espé-
cies consideradas ameaçadas no Estado (conforme § 4º do artigo 52 da 
Resolução). Dentre as espécies ocorrentes no Chaco, apenas Astronium 

urundeuva (M. Allemão) Engl., Schinopsis brasiliensis e Genipa americana L. 
estão contempladas na referida Resolução. Contudo, as duas primeiras 
possuem ampla distribuição e no momento de incluir a compensação 
vegetal, não são as mais características do domínio. Deste modo, obser-
va-se que IUCN e CNCFlora têm contribuído de modo mais efetivo para 
o estabelecimento de critérios para a classificação de espécies ameaçadas 
do Chaco se comparados a Resolução Estadual. Assim, se faz necessária a 
inclusão de espécies endêmicas do Chaco em alguma categoria para que 
ações eficazes de conservação possam ser adotadas.

O passo inicial para se desenvolver uma listagem abrangente de 
espécies ameaçadas do Chaco brasileiro é reconhecê-lo como uma área 
que reúne um conjunto único de espécies no Brasil. Este processo tem 
sido impedido devido a junção do Chaco ao Pantanal, como ocorreu 
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mais recentemente no livro “Áreas prioritárias para conservação e uso 
sustentável da flora brasileira ameaçada de extinção” (LOYOLA et al., 
2014). Esta abordagem faz com que a região de Porto Murtinho, que 
agrega os maiores remanescente de Chaco em território brasileiro, não 
seja reconhecida como prioridade à conservação. Áreas de Chaco brasi-
leiro deixam de ser passíveis de compensação ambiental, especialmente 
ao considerarmos apenas sete espécies classificadas como ameaçadas e 
nenhuma de distribuição restrita ao domínio. O Chaco brasileiro possui 
importante contribuição para biodiversidade, é fonte de serviços ecos-
sistêmicos, possui papel cultural e potencial socioeconômico (BORTO-
LOTTO et al., 2019; MAMEDE et al., 2019) e, no entanto, permanece 
negligenciado ou tratado como uma extensão do Pantanal. As áreas de 
Chaco no Brasil não estão protegidos por Unidade de Conservação e ine-
xiste legislação específica que resguarde a biodiversidade local. Aliado a 
isso, a carência de listagens de espécies ameaçadas revela-se apenas mais 
um dos grandes obstáculos para sua conservação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Táxons de distribuição restrita em formações chaquenhas no Brasil 
geralmente são endêmicas do Chaco. Não são raras citações destes táxons 
para o Pantanal, o que dificulta o reconhecimento de elementos florísti-
cos do Chaco em território brasileiro e dos padrões de distribuição asso-
ciados. Os elementos florísticos e as fitofisionomias do Chaco precisam 
ser considerados quanto às suas particularidades. Uma lacuna expressiva 
sobre o status de conservação das espécies nativas precisa ser preenchida e 
é sugerido que a Resolução SEMADE Nº 9 DE 13/05/2015 seja atualizada 
e revisada constantemente por especialistas no assunto, de modo a con-
templar as particularidades do Chaco. Adicionalmente, espécies exóticas 
com potencial invasivo precisam ser identificadas e monitoradas para 
auxiliar na conservação de espécies nativas. Por fim, uma ação conjunta 
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com os tomadores de decisão é necessária, para a definição de estratégias 
que visam a conservação em favor da biodiversidade, pautadas sobretudo 
nas singularidades presentes no domínio em território brasileiro.
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CAPÍTULO 5

ESTRUTURA DA VEGETAÇÃO SOB
A INFLUÊNCIA DO MICRORRELEVO

EM FLORESTAS DE CHACO

Daly Roxana Castro Padilha1; Suzana Maria Salis2; 
Geraldo Alves Damasceno Junior3

RESUMO

O Chaco constitui um mosaico de ambientes no centro-sul do 
continente sul-americano. Dentre esses ambientes destacam-se as flo-
restas de Chaco que são uma fisionomia que se caracteriza como transi-
ção entre as formações savânicas e florestais e é caracterizado pela ocor-
rência de microrrelevos conhecidos como tacurus. Este estudo objetivou 
analisar a influência de microrrelevos sobre a estrutura da vegetação de 
florestas de Chaco em território brasileiro. O estudo foi conduzido em 
três remanescentes de floresta de Chaco, localizadas na fazenda Santa 
Vergínia, no município de Porto Murtinho. Em cada remanescente fo-
ram amostrados 40 pontos pelo método dos quadrantes centrados, ao 
longo de 4 transectos totalizando 120 pontos. Foram mensurados todos 
os indivíduos com circunferência à altura de 1,30 m sobre o nível do solo 

1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus do Pantanal, CEP 79304-902, 
Corumbá, MS, Brasil
2 Embrapa Pantanal, Laboratório de Botânica e Herbário CPAP, CEP 79320-900 Corum-
bá, MS, Brasil
3 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Instituto de Biociências, Laboratório de 
Ecologia Vegetal e Programa 
* Autor para correspondência: daly.padilha@ufms.br



100

igual ou superior a 15 cm. Foram anotadas a posição de cada indivíduo 
amostrado se estava sobre tacurus ou se estava em depressões do ter-
reno. Foram registradas 53 espécies distribuídas entre 47 gêneros e 24 
famílias. O índice de diversidade de Shannon (H’) foi de 3,433, já o índice 
de equabilidade de Pielou (J’) estimado foi de 0,865. Dentre as espécies 
com maior valor de importância Phyllostylon rhamnoides, Anadenanthera 

colubrina, Muellera nudiflora, Gymnanthes discolor, Diplokeleba floribunda e 
Ptilochaeta densiflora estiveram associadas aos tacurus enquanto Coccoloba 

guaranitica, Machaonia acuminata e Aspidosperma sp. foram mais frequen-
tes nas depressões do terreno. O dossel das áreas de tacuru teve média de 
10 m de altura. Os principais componentes do dossel nos tacurus foram 
Phyllostylon rhamnoides, Parapiptadenia rigida, Anadenanthera colubrina, 

Diplokeleba floribunda, Aspidosperma sp. e Muellera nudiflora. No sub-bos-
que dos tacurus a altura mediana esteve em torno de 5 m e a máxima de 8 
m, de modo geral, tendo como espécies características: Cynophalla retusa, 

Myrcia cf. multiflora, Gymnanthes discolor e Adelia membranifolia.

Palavras-chave – Microrrelevos, estrutura da vegetação, floresta seca, 
distribuição das espécies.

INTRODUÇÃO

O Chaco constitui-se num extenso mosaico de ambientes ao lon-
go de 1.000.000 km2 no centro-sul do continente sul-americano, entre 
os paralelos 18° S e 31° S, ocupando uma vasta planície que vai do Norte 
da Argentina (62,19%), passando pelo Sudeste da Bolívia (11,61%), Oeste 
do Paraguai (25,43%) e finalmente estendendo-se até uma pequeníssima 
porção marginal no Centro-Oeste do Brasil (0,77%), conforme Prado 
et al. (1992) e TNC et al. (2005).

O Chaco não é homogêneo, a existência de gradientes de tempe-
ratura e umidade e tipos de depósitos geológicos caracterizam regiões 
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diferentes. A precipitação média anual, que diminui de 1300 a 300 mm 
no sentido leste-oeste, define, neste mesmo sentido, as sub-regiões do 
Chaco em: Chaco Úmido, Subúmido, Chaco Semiárido, Chaco Serrano 
e Chaco Árido (NAUMANN, 2006). O gradiente pluviométrico condi-
ciona os sistemas hidrográficos chaquenhos, os quais têm em comum a 
trajetória de suas águas de oeste a leste, pois seguem o declive geral da 
planície (RAMELLA; SPICHIGER, 1989). Assim, o Chaco Úmido, por 
exemplo, é uma região de alta atividade hidrológica devido ao gradiente 
climático e pela convergência das águas do oeste chaquenho, além da 
influência exercida pelo rio Paraguai (RAMELLA; SPICHIGER, 1989).

Na Argentina, a vegetação apresenta uma relação direta com o 
gradiente de precipitação, havendo um empobrecimento florístico e es-
trutural à medida que a precipitação diminui, no sentido leste-oeste, com 
uma diminuição no número de estratos, na altura do dossel, na densida-
de das plantas, no número de espécies e nas formas de vida (CABIDO 
et al., 1993). O clima subtropical cálido e as chuvas que vão desde 750 
a 1.300 mm anuais determinam que o Chaco Úmido tenha uma maior 
diversidade biológica (NAUMANN, 2006).

No Chaco Úmido as comunidades vegetacionais, em geral, podem 
se distribuir ao longo de um gradiente de elevação topográfica, que tam-
bém está relacionado a um gradiente de umidade (LEWIS, 1991). Nas 
porções mais elevadas do gradiente topográfico estão extensas florestas 
de Schinopsis balansae (“quebrachal”) e o “bosque fuerte”, nesta ordem, 
(LEWIS, 1991; RAMELLA; SPICHIGER, 1989) ou Bosques densos 
mistos ou Mixed dense forest (LEWIS et al., 1994, 1997) ou ainda 
conhecidos como Austro-Brazilian Transitional Forest (PRADO, 
1993), ambas florestas apresentam alta heterogeneidade (LEWIS, 
1991). Todo este mosaico vegetacional é comum na porção sul do 
Chaco Leste, sendo denominado de Cuña Boscosa (“Santa Fe Forest 
Wedge) (LEWIS et al., 1997).
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As florestas de Schinopsis balansae possuem um microrrelevo, o 
qual desempenha um papel muito importante na heterogeneidade estru-
tural da floresta (BARBERIS et al., 1998, 2002, 2005; MARINO; PEN-
SIERO, 2003). O microrrelevo é caracterizado por desníveis de até 55 
cm entre áreas (manchas) convexas e áreas planas ou plano-côncavas, 
distanciadas dezenas de metros entre si, expondo uma cobertura lenhosa 
descontínua. Essas lacunas podem ser grandes e cobertas por um sub-
-bosque graminóide ou por bromélias nas partes sombreadas (BARBE-
RIS et al., 1998, 2002).

Nas florestas de Schinopsis balansae, as manchas convexas possuem 
um solo com boa drenagem, enquanto as manchas côncavas podem per-
manecer até 4-5 meses inundadas (MERELES et al., 2020). A composi-
ção florística é diferente entre as manchas convexas (solo bem drenado) 
e as manchas côncavas (solo úmido), além de uma maior densidade de 
plantas e espécies lenhosas nas manchas convexas (BARBERIS et al., 
1998, 2002, 2005; LEWIS, 1991). Segundo Barberis et al. (1998), o mi-
crorrelevo e a umidade são os fatores mais determinantes na distribuição 
das espécies lenhosas nessas florestas.

No Brasil, a região chaquenha, que é uma extensão do Chaco 
Úmido paraguaio, é classificada como Savana-Estépica, e está dividida 
em subgrupos: Savana Estépica Florestada (Chaco florestado), Savana 
Estépica Arborizada (Chaco arborizado), Savana Estépica Parque e Sava-
na Estépica Gramíneo-lenhosa (IBGE, 2012), sendo na região de Porto 
Murtinho/MS onde se encontram as únicas florestas caracteristicamen-
te chaquenhas presentes em território brasileiro (PRADO, 1993).

Assim como nas florestas de Schinopsis balansae, nas florestas de 
Chaco de Porto Murtinho, também há microrrelevos, denominados lo-
calmente de “tacurus”, que nada mais são do que pequenas elevações do 
terreno (formato convexo). Porém, diferentemente das florestas de Schi-

nopsis balansae, as florestas de Porto Murtinho apresentam em seu inte-
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rior tacurus alternando-se ininterruptamente com depressões (porções 
do terreno de formato côncavo) (Figura 1). Durante o período chuvoso, 
nestas depressões ocorre alagamento por alguns dias, formando-se sobre 
eles uma lâmina d’água.

Estimativas para a área ocupada pelo Chaco (Savana Estépica) no 
Brasil são escassas. Até o ano de 2012, foi estimado uma área em torno 
de 312 km2 para suas formações florestais em Porto Murtinho, sendo 
descritas apenas como pequenas manchas de vegetação mista de Chaco 
Florestado e Chaco Arborizado (TAKATORI et al., 2017). Mas dados 
de 2016 mostram que cerca de 34% das áreas naturais de Porto Murti-
nho já foram descaracterizadas, principalmente para uso como pastagem 
(PEREIRA et al., 2019). Há mais de 10 anos são feitos alertas sobre a 
preocupante fragmentação da vegetação chaquenha na região de Porto 
Murtinho, bem como sobre a necessidade de criação de áreas de proteção 
para o Chaco no Brasil (ABDON et al., 2007; DA SILVA et al., 2008), 
pois abrigam as únicas florestas característicamente chaquenhas no país 
(PRADO, 1993).

A relação entre o microrrelevo e a estrutura da vegetação em flo-
restas de Chaco tem sido pouco estudada, sendo mais investigada nas 
florestas de Schinopsis balansae, na Argentina (ex.: BARBERIS et al., 1998, 
2002, 2005; LEWIS, 1991; MARINO; PENSIERO, 2003), e alguns temas 
apenas voltados para a estrutura de outras florestas chaquenhas (ex.: BO-
NINO; ARAUJO, 2005; LEWIS et al., 1994). 

No Chaco brasileiro, a estrutura da vegetação já foi trabalhada por 
Nunes (2006), os demais estudos direcionaram-se para outras temáticas, 
como mapa pedológico (FERNANDES et al., 2007) ou florística, taxo-
nomia, fenologia, anatomia e genética (ex.: ALVES; SARTORI, 2009; 
CARVALHO; SARTORI, 2015; CARVALHO et al., 2016; FREITAS et 

al., 2013; GODOY, 2016; MERELES et al., 2020; NOGUCHI et al., 2009; 
PRADO et al., 1992; SARTORI et al., 2018; SILVA, 2011; SOUZA-LI-
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MA et al., 2017). Assim, neste capítulo apresentamos uma análise da in-
fluência de microrrelevos sobre a estrutura da vegetação de florestas de 
Chaco em território brasileiro. Os resultados poderão servir como dados 
que subsidiem estratégias para a conservação dessas florestas.

Tacurus

As áreas de estudo são remanescentes que, na década de 1980, 
estiveram sujeitas às perturbações antrópicas (entrada de gado e quei-
madas) (Figura 1A). Em seu interior apresentam microrrelevos, deno-
minados localmente de “tacurus”, que nada mais são do que pequenas 
elevações do terreno no formato convexo (até 50 cm de altura), podendo 
ser arredondados ou alongados (em torno de 16 m2), com textura granu-
lométrica média (54% de areia e 27% de argila) e sobre os quais podem 
ocorrer bromélias.

Estes tacurus se alternam, ininterruptamente, com porções do 
terreno com menor relevo, depressões, com formato côncavo (Figura 
1B, C e D) ou com terrenos planos (Figura 1E), com textura argilosa (42 
% de areia e 39% de argila) e onde não há presença de bromélias, mas po-
dem ocorrer gramíneas muito esparsamente e o dossel permanece contí-
nuo. Seja o terreno no formato de depressão ou plano, durante o período 
chuvoso, ocorre alagamento por alguns dias nestas porções do terreno, 
formando-se sobre eles uma lâmina d’água de cerca de 5 cm, podendo 
chegar em alguns lugares a 20 cm (Figura 1D e F). Designamos como 
tacuru toda área com elevação do terreno, e onde não ocorre alagamento 
e como depressão toda área que apresenta formato côncavo ou plana, 
onde ocorre alagamento (Figura 1B e C).
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Figura 1: A) Floresta de Chaco estudada, remanescente Ximbuva, município de 
Porto Murtinho/MS, Brasil. B) Tacuru (T) e Depressão (D) com lâmina d’água 
após a chuva, em Piúva A. C) Tacurus muito próximos, separados pela depressão 
(terreno em formato côncavo), em Ximbuva. D) Depressão, (terreno em formato 
côncavo) formando um canal por onde correm as águas após a chuva, em Piúva A. 
E) Depressão (terreno em formato plano) com predomínio de Coccoloba guaranitica, 
em Ximbuva (X). F) Depressão (terreno em formato plano) alagada após a chuva, 
com presença de gramíneas, em Piúva B.

Fonte: Imagens dos autores.
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Composição de espécies e relação
com microrrelevos

Foram registradas 53 espécies distribuídas entre 47 gêneros e 24 
famílias. O índice de diversidade de Shannon (H’) foi de 3,433, já o índice 
de equabilidade de Pielou (J’) foi de 0,865. Quanto às famílias, Fabaceae 
foi a mais representada, com 10 espécies (19% do total de espécies), se-
guida de Polygonaceae com cinco espécies (9%) e Malvaceae com quatro 
espécies (8%). As três famílias concentraram 36% do total de espécies.

Pela análise da DCA, observou-se ao longo do eixo 1 (r2= 0,87) 
a ordenação dos microrrelevos, mantendo-se agrupados os tacurus dos 
remanescentes de um lado do diagrama e as depressões agrupadas do 
outro lado do diagrama, ou seja, houve uma separação entre tacurus e 
depressões, sendo observadas mais espécies associadas aos tacurus do 
que às depressões (Figura 2). Considerando-se apenas as espécies de 
maior densidade, observou-se que Anadenanthera colubrina, Muellera nu-

diflora, Gymnanthes discolor, Diplokeleba floribunda, Ptilochaeta densiflora e 
Phyllostylon rhamnoides associaram-se mais aos tacurus (mais de 80% dos 
seus indivíduos), enquanto Coccoloba guaranitica, Machaonia acuminata 

e Aspidosperma sp. associaram-se mais às depressões (mais de 70% dos 
seus indivíduos).
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Figura 2: Ordenação pela Análise de Correspondência Distendida (DCA) das seis 
unidades amostrais (TAC-PA, TAC-PB e TAC-XI= tacurus de Piúva A, Piúva 
B e Ximbuva, respectivamente; DEP-PA, DEP-PB e DEP-XI= depressões dos 
mesmos remanescentes) baseada na distribuição de 25 espécies (com mais de 5 
indivíduos). Os dados foram transformados para constante 1 + transformação 
logarítmica na base 10. Eixo 1, r2= 0,87; eixo 2, r2= 0,08. (As três primeiras letras 
correspondem ao gênero e as três últimas ao epíteto da espécie, exemplos: Asp pyr= 

Aspidosperma pyrifolium, Bro gau= Brosimum gaudichaudii, Cor sp.= Cordia sp., Mel 

lep= Melicoccus lepidopetalus, Sen pol= Senegalia polyphylla, Han hep= Handroanthus 

heptaphyllus, as demais espécies constam na Figura 3).

Fonte: Elaboração dos autores.
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Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Figura 3. Espécies amostradas nos remanescentes de florestas de Chaco brasileiro, 
ordenados segundo o Valor de Importância (VI) %. O VI derivou da somatória dos 
percentuais de densidade, frequência e dominância. Ao lado das barras empilhadas 
estão os percentuais de indivíduos presentes nos tacurus (T) e depressões (D), para cada 
espécie. 
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lado das barras empilhadas estão os percentuais de indivíduos presentes 
nos tacurus (T) e depressões (D), para cada espécie.

Fonte: Elaboração dos autores.
Fonte: Elaboração dos autores. 
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Estrutura Horizontal da Vegetação

A densidade total de árvores nos remanescentes de floresta de 
Chaco, considerando-os conjuntamente, foi de 1.235 indivíduos ha-1, 
sendo as espécies que mais contribuíram: Phyllostylon rhamnoides, Di-

plokeleba floribunda, Anadenanthera colubrina, Cynophalla retusa (espécies 
muito associadas ao tacuru pela DCA), Parapiptadenia rigida e Myrcia cf. 
multiflora (presentes proporcionalmente em ambos microrrelevos) e Coc-

coloba guaranitica (quase que exclusiva das depressões). A somatória de 
suas densidades relativas foi de 46% do total. Estas espécies também se 
destacaram quanto à frequência, somando 43% da frequência total (Figu-
ra 3). Já a dominância total foi de 25 m2 ha-1, sendo as maiores contribuin-
tes novamente: P. rhamnoides, D. floribunda, A. colubrina e C. guaranitica, 
com 28% da dominância total (Figura 3).

Pelo Valor de Importância (VI), o qual considera a contribuição 
das espécies quanto à densidade, frequência e dominância, as espécies 
mais importantes ecologicamente nos remanescentes foram Phyllostylon 

rhamnoides, Coccoloba guaranitica, Diplokeleba floribunda, Anadenanthera 

colubrina, Cynophalla retusa, Parapiptadenia rigida e Myrcia cf. multiflora. 

Estas espécies somaram juntas 41% do VI total (Figura 3).

Estrutura Diamétrica da Vegetação

A distribuição diamétrica geral das espécies presentes tanto nos 
tacurus quanto nas depressões seguiu o modelo de curva decrescente 
(formato de “J” invertido), onde se observa uma redução no número de 
árvores das menores classes diamétricas em direção às maiores classes 
diamétricas. Além disso, observou-se que nos tacurus a comunidade 
atingiu à amplitude da classe “55”, a qual engloba os indivíduos com 55 
cm de diâmetro ou mais. Nas depressões a comunidade atingiu a ampli-
tude da classe “25,00 - 34,9cm” (Figura 4A).
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A distribuição diamétrica das cinco espécies de maior Valor de 
Importância, não seguiu o modelo do formato de “J” invertido (Figura 
4B a F), apenas C. retusa aproximou-se deste modelo. Nos tacurus, Anade-

nanthera colubrina apresentou descontinuidades em sua distribuição (Fi-
gura 4B). Na primeira amplitude de classe de diâmetro (5 – 9,9 cm), um 
número de indivíduos que nas classes subsequentes, sendo apenas maior 
que na última classe diamétrica (25), da qual naturalmente já é de se es-
perar um menor número de indivíduos em relação às classes anteriores. 
Nas depressões, esta espécie não teve representatividade suficiente para 
uma distribuição diamétrica.

Nos tacurus também, Diplokeleba floribunda apresentou um de-
créscimo, menos acentuado, no número de indivíduos nas menores am-
plitudes de classes de diâmetro em direção às maiores amplitudes (Figura 
4D). Ela também não teve representatividade suficiente para uma distri-
buição diamétrica nas depressões.

 Phyllostylon rhamnoides apresentou um decréscimo no número de 
indivíduos, porém, com uma queda abrupta no número de indivíduos 
da terceira classe diamétrica (15-19,9cm) para a quarta (20-24,9cm). Já 
nas depressões, mesmo com poucos indivíduos, a distribuição diamétri-
ca de P. rhamnoides seguiu sutilmente o padrão “J” invertido (Figura 4F). 
Agora nas depressões, Coccoloba guaranitica também apresentou descon-
tinuidades ao longo de todas as amplitudes de classes de diâmetros. Ela 
não teve representatividade suficiente para uma distribuição diamétrica 
nos tacurus (Figura 4E).
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Figura 4: A- Distribuição diamétrica geral (conjuntamente os três 
remanescentes) das espécies com mais de cinco indivíduos ocorrentes 
em tacurus ou depressões dos remanescentes de Floresta de Chaco, 
em Porto Murtinho, MS. B à F - Distribuição das cinco espécies com 
maiores índices de Valor de Importância (VI).

Fonte: Elaboração dos autores.

Estrutura Vertical da Vegetação

Os remanescentes apresentaram dossel com altura mediana em 
torno de 10 m, chegando a uma altura máxima de 15 m e um sub-bos-
que com altura mediana em torno de 5 m e máxima de 8 m, apenas dois 
indivíduos ultrapassaram esta faixa, um com altura máxima de 18 m e 
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Figura 5: Estrutura vertical das espécies amostradas, com mais de cinco 
indivíduos, nos tacurus (A) e depressões (B) dos remanescentes de Florestas 
de Chaco brasileiro. Cada linha é limitada pelas alturas mínima e máxima da 
espécie, intermediando a mediana, todas representadas por (•).
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Aspectos gerais da composição de espécies

Entre as áreas de Chaco no Brasil, a riqueza de 53 espécies nos 
remanescentes é muito superior à de 23 espécies, registrada para outra 
floresta em Porto Murtinho (PRADO et al., 1992), porém, os referidos 
autores não descreveram sua metodologia (tipo de amostragem e crité-
rio de inclusão de indivíduos na amostragem) e a área de estudo, o que 
dificulta uma real comparação entre as florestas. A riqueza esteve mais 
próxima à de outras áreas, também em Porto Murtinho, 47 e 49 espécies, 
respectivamente, em Chaco Arborizado (Savana Estépica Arborizada) e 
em remanescentes de Chaco, sem descrição de suas fitofisionomias (res-
pectivamente, NUNES 2006; NOGUCHI et al., 2009). Provavelmente 
esta proximidade na riqueza esteja relacionada a uma maior semelhança 
quanto às fitofisionomias das áreas.

Numa comparação com outras sub-regiões do Chaco, observa-se 
que a riqueza de espécies dos remanescentes também é maior do que 
a de florestas do Chaco Semiárido (33 espécies), na Argentina (GIME-
NEZ et al., 2007). Em outra área da mesma sub-região Gimenez et al. 
(2011) registraram uma riqueza incomum (46 espécies), provavelmente 
relacionado ao tamanho da área que os autores trabalharam (0,95 ha). O 
principal fator para a diferença na riqueza deve estar relacionado as con-
dições climáticas das regiões de estudo. O Chaco Semiárido possui níveis 
de precipitação anual média entre 500 – 700 mm (NAUMANN, 2006), 
enquanto nos remanescentes aqui estudados é de 1.200 mm. Segundo 
Cabido et al. (1993) a vegetação apresenta uma relação direta com o gra-
diente de precipitação, havendo um empobrecimento florístico à medida 
que a precipitação diminui no sentido leste-oeste, no Chaco.

Entre as florestas de Chaco Úmido e Subúmido, os remanescentes 
também são mais ricos floristicamente que os “bosques densos mistos”, as 
florestas de Schinopsis balansae e os bosques de três quebrachos (LEWIS et 

al. 1994; MARINO; PENSIERO 2003; TORELLA et al., 2011, respecti-
vamente). Mas são menos ricos que as florestas de Schinopsis balansae do 
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Paraguai, onde se registraram 63 espécies, pertencentes a 59 gêneros e 27 
famílias. Por outro lado, tem diversidade próxima a dessa floresta, H’= 3, 
69 (MERELES et al., 2020).

Florestas de Chaco Úmido e Florestas estacionais brasileiras são 
florestas secas com semelhanças principalmente quanto à sazonalidade e 
deciduidade. Estas florestas ocorrem em áreas onde a precipitação anu-
al vai de 1.007 à 1.403 mm, com um período seco e frio (abril-setem-
bro) e outro quente e chuvoso (outubro-maio), uma clara sazonalidade 
(IVANAUSKAS; RODRIGUES, 2000; NAUMANN, 2006; RAMELLA; 
SPICHIGER, 1989; SALIS et al., 2004), e possuem mais de 50% dos indi-
víduos decíduos no período de déficit hídrico (IBGE, 1992).

A riqueza de espécies dos remanescentes é mais similar à riqueza 
das florestas estacionais deciduais brasileiras, como a estudada por Iva-
nauskas e Rodrigues (2000) em Piracicaba/SP, onde se registraram 54 
espécies. Por outro lado, a riqueza das florestas deciduais de Corumbá/
MS variou entre 34 e 71 espécies (respectivamente, LIMA et al., 2010; 
SALIS et al., 2004). Esta diferença provavelmente está relacionada à me-
todologia usada. Salis et al. (2004), por exemplo, utilizaram como critério 
de inclusão um PAP ≥ 9 cm, pelo qual puderam obter uma maior riqueza 
florística.

Fabaceae, a família mais rica em espécies nos remanescentes, 
também tem boa representatividade em florestas de Schinopsis balansae 

(MARINO; PENSIERO 2003), no Chaco brasileiro (NUNES, 2006; NO-
GUCHI et al., 2009), em florestas deciduais brasileiras (IVANAUSKAS; 
RODRIGUES 2000; LIMA et al., 2010), e em bosque seco semidecíduo 
boliviano (USLAR et al., 2003). Neste aspecto, Fabaceae é a família de 
maior representatividade em florestas secas neotropicais (GENTRY, 
1995) e em florestas tropicais sazonalmente secas da região leste da Amé-
rica do Sul, incluindo-se, então, florestas tropicais decíduas e semidecí-
duas e a Caatinga (OLIVEIRA-FILHO et al., 2006).



115

Aspectos gerais da estrutura da Vegetação

A separação de grupos pela DCA mostra a influência dos micror-
relevos (tacurus e depressões) sobre a estrutura da vegetação. Muitas es-
pécies arbóreas são bem-sucedidas nos tacurus (ex.: Diplokeleba floribun-

da, Phyllostylon rhamnoides e Anadenanthera colubrina), enquanto poucas 
têm maior sucesso nas depressões (ex.: Coccoloba guaranitica). Barberis et 

al. (1998, 2002, 2005) também observaram a influência do microrrelevo 
(50 cm de desnível) sobre a estrutura das florestas de Schinopsis balansae. 
Nas manchas convexas, onde a drenagem é melhor, houve maior riqueza 
de espécies e densidade de plantas, e um dossel mais fechado. Nos rema-
nescentes também foi observado esse mesmo padrão.

Diferentemente do observado nos remanescentes, Barberis et al. 
(2002) comentam o predomínio de espécies arbóreas nas manchas côn-
cavas da floresta de Schinopsis balansae, o que difere das depressões do 
presente estudo (Figura 5), onde ocorrem mais arbustos. Este fato pode 
estar relacionado à diferenças na unidade de amostragem. Nos remanes-
centes, os tacurus e as depressões se alternam no interior de uma mesma 
mancha vegetacional, já nas florestas de Schinopsis balansae, os microrre-
levos se alternam entre manchas diferentes, distanciando-se em dezenas 
de metros, ou seja, apresentando uma cobertura lenhosa descontínua, 
formando lacunas que podem ser grandes e cobertas por um sub-bosque 
de gramíneas ou por bromélias em partes sombreadas (BARBERIS et al., 
1998, 2002; LEWIS et al., 1997).

A menor riqueza de espécies nas depressões, provavelmente po-
der ter relação com a tolerância das plantas à presença de água e/ou ao 
enraizamento. Indivíduos de Coccoloba guaranitica, por exemplo, apre-
sentam troncos ocos e raízes superficiais e adventícias (observações de 
campo). Talvez sejam um tipo de resposta às condições adversas presen-
tes nos solos das depressões, como a submissão das raízes à condições 
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de anoxia, durante o período chuvoso. Com a falta de oxigênio no solo 
apenas as espécies tolerantes a tal condição conseguiriam se desenvolver 
sobre as depressões, já que o solo argiloso não permite uma boa dre-
nagem, acumulando-se água com facilidade nele, enquanto nos tacurus 
(solo de textura média) há uma melhor drenagem.

A ocorrência de um Planossolo, com um horizonte B plânico, 
de alto teor de argila, imperfeitamente ou mal drenado, com mudança 
textural abrupta em relação ao horizonte A (FERNANDES et al., 2007) 
também pode estar contribuindo negativamente para o enraizamento 
das plantas, pois no tacuru a espessura do solo pode ser mais favorável ao 
desenvolvimento das árvores do que aquela sobre a depressão.

Barberis et al. (2005) observaram uma heterogeneidade nos pa-
râmetros químicos do solo e também a associaram à heterogeneidade 
na estrutura e composição da floresta. Para Barberis et al. (1998), que 
avaliaram o grau de umidade do solo nos microrrelevos (bem drenados 
a alagados), concluíram que ele é o principal fator responsável pelas di-
ferenças entre manchas côncavas e convexas, quanto a distribuição das 
espécies lenhosas sobre o terreno.

Há poucas informações ecológicas sobre as espécies presentes 
nos remanescentes para um melhor entendimento de suas distribuições 
sobre os microrrelevos. Sabe-se que Diplokeleba floribunda predomina 
em porções elevadas de florestas temporariamente inundáveis no Cha-
co Úmido paraguaio (MERELES, 1993). Por outro lado, esta espécie, 
juntamente com Phyllostylon rhamnoides, são abundantes em “bosques 
de ribera” (mata ciliar) no Paraguai, os quais permanecem inundados a 
maior parte do ano (MERELES, 1993). Entretanto, a referida autora não 
especifica em que posição do microrrelevo essas espécies se posicionam. 
Apesar das depressões do presente estudo apresentarem apenas alaga-
mentos de curta duração, ainda assim é possível que a umidade do solo 
tenha alguma relação com a distribuição espacial das espécies sobre os 
microrrelevos nos remanescentes.
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A densidade total de 1.235 indivíduos ha-1 nos remanescentes 
é muito maior que a de florestas do Chaco Seco (132 a 156 indivíduos 
ha-1), na província de Córdoba/Argentina (BONINO; ARAÚJO, 2005), 
sabendo-se que também há uma relação direta entre a diminuição da 
densidade da vegetação e a precipitação média anual, como observado 
por Cabido et al. (1993) na Argentina. A densidade também é um pou-
co maior que a de florestas de Chaco Subúmido Central, na Província 
do Chaco/Argentina (TORRELLA et al., 2011). Apesar dos referidos 
autores não especificarem a densidade total de indivíduos com DAP ≥ 
5 cm, como na presente metodologia, observa-se pelo seu diagrama de 
frequência de classes de DAP X densidade que esses valores (em torno de 
1.000 indivíduos ha-1) são próximos aos aqui observados.

A densidade dos remanescentes também é superior a de florestas 
de Schinopsis balansae do Chaco Úmido argentino e paraguaio (80 a 904 
indivíduos ha-1) (MARINO; PENSIERO, 2003; MERELES et al., 2020). 
Esta diferença pode ser devida principalmente ao solo, pois o grau/perí-
odo de inundação é muito maior (meses) nessas florestas enquanto nos 
remanescentes é de apenas alguns dias. Além disso, nas florestas de Schi-

nopsis balansae do Chaco paraguaio Diplokeleba floribunda e Phyllostylon 

rhamnoides estão entre as 10 espécies de maior valor de importância (VI), 
destacando-se em quase todos os parâmetros (MERELES et al., 2020).

A densidade total nos remanescentes de florestas de Chaco está 
mais próxima à das florestas estacionais deciduais aluviais (916 à 1.020 
ind ha-1) levantadas por Lima et al. (2010) e Salis et al. (2004), respectiva-
mente. Talvez esta semelhança tenha alguma relação com a fisionomia 
das áreas, por também estarem sujeitas a um clima sazonal (precipita-
ção), característico da região.

Entre as áreas de Chaco, observa-se dominâncias semelhantes en-
tre os remanescentes e um Chaco Arborizado em Porto Murtinho e uma 
floresta do Chaco Subúmido Central (NUNES, 2006, TORRELLA et al., 
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2011), mas é menor quando comparada com algumas florestas decíduas 
de Piracicaba/SP e Corumbá/MS (respectivamente, 29,7 e 32,14 m2 h-1. 
(IVANAUSKAS; RODRIGUES, 2000; LIMA et al., 2010).

Numa comparação entre as espécies de maior Valor de Importância 
(VI) de florestas do Chaco Úmido-Subúmido, observa-se que enquanto nos 
remanescentes destacam-se Phyllostylon rhamnoides, Coccoloba guaranitica, Di-

plokeleba floribunda, Anadenanthera colubrina, Cynophalla retusa, Parapiptade-

nia rigida e Myrcia cf. multiflora, nas florestas de Chaco Subúmido Central, na 
Província do Chaco/Argentina destacam-se Schinopsis balansae, Aspidosper-

ma quebracho-blanco, Prosopis kuntzei, Ziziphus mistol, Caesalpinia paraguarien-

sis (sinônimo de Libidibia paraguariensis (D.Parodi) G.P.Lewis) e Schinopsis 

lorentzii (TORRELLA et al., 2011). Espécies de alto VI neste estudo, como 
Phyllostylon rhamnoides e Gymnanthes discolor e Anadenanthera colubrina tam-
bém apresentam expressivos VIs em florestas deciduais de Corumbá/MS 
(LIMA et al., 2010; SALIS et al., 2004).

A distribuição diamétrica geral no formato J invertido, tanto para 
os tacurus quanto para as depressões (Figura 5), evidencia o balanço po-
sitivo entre recrutamento e mortalidade nas florestas de Chaco estuda-
das, isto é, um grande recrutamento de indivíduos jovens e o estabele-
cimento de populações com diâmetros maiores. Já a irregularidade na 
distribuição diamétrica das espécies mais importantes pode ter origens 
distintas. No caso de Anadenanthera colubrina pode ser devida ao seu 
caráter heliófito (LORENZI, 2002), pois uma maior necessidade de luz 
para se estabelecer associada à formação de clareiras, ao longo dos anos, 
pode ter promovido maior crescimento da população em algumas das 
classes diamétricas (Figura 5B).

Nas florestas de Schinopsis balansae do Chaco paraguaio (MERELES 
et al., 2020), 72% da comunidade está representada na primeira classe 
diamétrica (DAP ≥ 10 cm). Este é o mesmo percentual presente nos 
remanescentes, considerando tacurus e depressões conjuntamente, já 
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que Mereles et al. (2020), também não fez distinção da microtopografia 
em seu estudo.

Apesar de Phyllostylon rhamnoides também não seguir o padrão 
J invertido (Figura 4F), ainda assim a regeneração é visível em sua po-
pulação, pois apresenta predomínio de indivíduos nas menores classes 
diamétricas, ou seja, indivíduos jovens. Esta espécie tem caráter umbró-
filo na fase jovem (WENZEL; HAMPEL, 1998), o que poderia indicar a 
ausência de perturbações recentes nestas florestas, pois o predomínio de 
indivíduos jovens indicaria ausência de clareiras. Além disso, o caráter 
heliófito de Anadenanthera colubrina (LORENZI, 2002) pode ter contri-
buído para o recrutamento de P. rhamnoides, pois um maior crescimento 
da população de A. colubrina, em algumas das classes diamétricas (Figura 
4B), por ser heliófita, contribuiu para o desenvolvimento de P. rham-

noides em sua fase jovem (Figura 4B), ao poder promover um ambiente 
mais sombreado para essa espécie.

A descontinuidade na distribuição diamétrica em Coccoloba gua-

ranitica, não necessariamente representa um problema na regeneração 
da espécie (Figura 4E). Apesar dela também aumentar sua frequência 
em florestas perturbadas (POTT; POTT, 1994), a descontinuidade na 
distribuição diamétrica pode estar mais relacionada ao grande número 
de perfilhamentos basais (ramificações acima ou no nível do solo) nos 
seus espécimes, o que acaba aumentando o seu diâmetro. Interessante 
se faz um estudo mais aprofundado da ecofisiologia desta espécie, para 
entender o comportamento dela nas depressões.

O dossel e o sub-bosque dos remanescentes (10 - 15 m; 5 – 8 m, 
respectivamente) estão dentro da faixa registrada (8 - 17 m, e 3 - 8 m, 
respectivamente) para as florestas do Chaco Seco (RAMELLA; SPI-
CHIGER, 1989) e para as florestas chaquenhas transicionais do Cha-
co-Cerrado “florestas de Diplokeleba floribunda-Phyllostylon rhamnoides”, 
em Santa Cruz/Bolívia (FUENTES; NAVARRO, 2000). O dossel ain-
da está dentro da faixa registrada para florestas de Schinopsis balansae do 
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Chaco Úmido argentino (8 - 12 m) (MARINO; PENSIERO, 2003), mas 
um pouco abaixo do registrado para esta mesma fisionomia no Para-
guai (MERELES et al., 2020). Trata-se de uma floresta mais densa, com 
4 estratos bem definidos, predominando o estrato de 10-15 m (35% das 
árvores), seguido do estrato de 15-20 (28% das árvores) (MERELES et 

al., 2020).

Diplokeleba floribunda e Phyllostylon rhamnoides são espécies que 
também dominam no dossel de florestas do Chaco paraguaio, as “Flores-
tas de Palolanza” (NAVARRO et al., 2006). São florestas de transição que 
crescem em solos aluviais razoavelmente bem drenados ou pouco drena-
dos. Diplokeleba floribunda é conhecida como “Palopiedra” e P. rhamnoides 
como “Palolanza”, ambas consideradas como elementos chaquenhos de 
tendência mesofítica, penetrando nas florestas da Chiquitania em conta-
to com o Chaco (NAVARRO et al., 2006). Além do destaque destas espé-
cies, Anadenanthera colubrina também se destaca em dossel de floresta de 
serrania chaquenha (RAMELLA; SPICHIGER, 1989).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os remanescentes de Chaco de Porto Murtinho são florestas de 
elevada riqueza florística entre as florestas de Chaco, bem como de alta 
diversidade de espécies. Além disso, a estrutura vegetacional da comu-
nidade é influenciada pela presença de microrrelevos. A composição 
florística e a estrutura diferem entre tacurus e depressões, como exem-
plo, pela abundância de algumas espécies (ex.: Anadenanthera colubrina, 

Diplokeleba floribunda e Phyllostylon rhamnoides) nos tacurus e de outras 
espécies (Coccoloba guaranitica, Machaonia acuminata e Aspidosperma sp.) 
nas depressões. Nos tacurus, o dossel apresenta-se mais denso, enquanto 
nas depressões há mais arbustos compondo o sub-bosque.

Dada a relevante importância dos microrrelevos na composição 
estrutural da vegetação das florestas de Chaco estudadas, bem como do 
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fato de se localizarem em uma região que recebe intenso desmatamen-
to para o cultivo de pastagem, reforça-se a necessidade de medidas de 
proteção e conservação dessa formação. Esses estudos devem avaliar o 
caráter edáfico do microrrelevo, bem como a anatomia e a fisiologia das 
espécies que neles ocorrem, para melhor compreensão da relação dessas 
espécies com sua distribuição sobre os tacurus e depressões.
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CAPÍTULO 6

CHACO: CENTRO DE DIVERSIDADE 
DE Araujia (ASCLEPIADOIDEAE, 

APOCYNACEAE)

Raquel Carvalho1; Maria Ana Farinaccio2*

RESUMO

O gênero Araujia (Asclepiadoidea, Apocynaceae) tem como seu 
centro de diversidade o Chaco. Este gênero é representado por 12 espécies 
herbáceas de hábito volúvel, látex leitoso, folhas semi-suculentas, flores 
vistosas, frutos ovóides e sementes comosas. Neste capítulo abordamos 
a circunscrição atual de Araujia, características morfológicas e anatômica 
de especialização das espécies de Araujia para sobreviver em ambientes 
caracterizados por forte sazonalidade da água e exposição a alta irradia-
ção da luz solar. Ainda, destacamos a importância destas espécies para as 
comunidades tradicionais da região chaquenha que as utilizam como ali-
mento, e para fins medicinal e artesanal, além da importância ecológica de 
Araujia. Apresentamos uma prancha que ressalta as características mor-
fológicas das flores, frutos e folhas de Araujia, além de mapas de distribui-

1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Programa de Pós-graduação em Biotec-
nologia, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Alimentos e Nutrição, Campo Grande, 
MS, Brasil
2 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Herbário COR/Laboratório de Botânica, 
Campus do Pantanal, Corumbá, MS, Brasil/ Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul, Programa de Pós-graduação em Biologia Vegetal, Campo Grande, MS, Brasil 

* Autor para correspondência: maria.farinaccio@ufms.br
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ção das 12 espécies nos diferentes países e suas respectivas províncias/
estados. Além disso, evidenciamos a importância deste gênero para o bio-
ma do Chaco e sua alta representatividade no Chaco brasileiro de Mato 
Grosso do Sul. O Brasil e a Bolívia compartilham o mesmo número de 
espécies, nove, já no Paraguai e Argentina ocorrem 10 espécies de Araujia.

Palavras-chave – Biodiversidade, etnobotânica, flora, Morrenia, tasi.

INTRODUÇÃO

Apocynaceae é uma família de angiospermas que ocorre predomi-
nantemente em regiões tropicais e subtropicais, com menor representa-
ção em regiões temperadas. Esta família está representada por 378 gêne-
ros e 5350 espécies (ENDRESS et al., 2018) ao redor do mundo, no Brasil, 
por 92 gêneros e 959 espécies (FLORA DO BRASIL 2020, em constru-
ção), e no Mato Grosso do Sul, por 39 gêneros e 122 espécies (FARI-
NACCIO; SIMÕES, 2018). Incluída em Apocynaceae, Asclepiadoideae é 
reconhecida como a subfamília com mais representantes, sendo o Brasil 
o seu centro de diversidade (FLORA DO BRASIL 2020, em construção).

As Asclepiadoideae apresentam flores altamente elaboradas e 
complexas. Apesar de possuírem todas as peças florais, comumente en-
contradas nas demais flores, a sinorganização que ocorre entre esses ór-
gãos leva à formação de estruturas que não estão presentes em nenhum 
outro grupo de angiospermas (ENDRESS, 1994). Fusões pós genitais, 
iniciais ou tardias, ocorrem e, através da sinorganização da corola e do 
androceu, surge a corona, assim como a sinorganização do androceu e 
gineceu leva à formação do ginostégio, do polinário e do trilho condutor, 
uma verdadeira armadilha para os insetos visitantes, uma vez que esses 
prendem ali parte do seu corpo ou cabeça e, para se livrarem, necessaria-
mente, precisam remover um polinário (Figura 1). Morfologicamente, 
Araujia Brot. (Figura 1A-P), membro da subtribo Oxypetalinae, apre-
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senta-se ainda mais especializado, podendo exibir um ginostégio rostra-
do, simulando um estigma (Figura 1A, E, H, N, O).

O gênero compreende 12 espécies e tem seu centro de diversi-
dade na região do Chaco (RAPINI; PEREIRA; GOYDER, 2011; Tabela 
1, figura 2). Das 12 espécies, seis ocorrem no Chaco de Mato Grosso do 
Sul, o estado brasileiro com maior número de espécies de Araujia (FARI-
NACCIO; SIMÕES, 2018; Tabela 1, figura 2). Elas estão distribuídas nas 
áreas chaquenhas de Porto Murtinho ou em áreas de transição Pantanal-
-Chaco do município de Corumbá e Porto Murtinho.

Em Asclepiadoideae, o número básico e predominante de cro-
mossomos é x = 11. Estudos em Araujia revelaram 2n = 20 para Araujia 

sericifera (ALBERS; MEVE, 2001), A. odorata, A. stormiana, A. stuckertiana 
e A. variegata (FARINACCIO et al., 2016).

O gênero Araujia

A circunscrição de Araujia, como conhecida hoje, é recente (RA-
PINI et al, 2011). Este gênero era anteriormente reconhecido como dois 
gêneros independentes: Araujia com quatro espécies e Morrenia Lindl. 
com oito espécies (GOYDER, 2003). Ambos eram considerados grupos 
taxonômicos próximos, mas podiam ser reconhecidos pela morfologia 
de suas flores. De acordo com Goyder (2003), a corola envolve o ginos-
tégio em Araujia (Figura 1A, E, H, J), enquanto que em Morrenia o gi-
nostégio é geralmente mais exposto (Figura 1D, F, L, M, O); além disso, 
a corola e a corona em Araujia são mais carnosas que em Morrenia. No 
entanto, Araujia e Morrenia, se reconhecidos separadamente, não são 
monofiléticos (FARINACCIO, 2008). Dessa forma, Rapini et al. (2011) 
propõem a sinonimização desses dois gêneros em um grupo de tamanho 
razoável e integridade geográfica. Assim estabelecido, Araujia engloba 
12 espécies distribuídas por toda região chaquenha (Tabela 1, Figura 2).
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Figura 1: Espécies de Araujia. (A-B) A. angustifolia. (A) Flor. (B) Hábito volúvel, 
evidenciando as folhas. (C) A. brachystephana. Fruto. (D) A. hassleriana. Flor. (E) 
A. megapotamica. Flor. (F-G) A. odorata. (F) Flor. (G) Fruto aberto, evidenciando 
as sementes. (H-I) A. plumosa. (H) Flor. (I) Ramo. (J-K) A. sericifera. (J) Flor. (K). 

Hábito. (L) A. stormiana. Flor. (M-N) A. stuckertiana. (M) Flor. (N) Fruto. (O-P) A. 

variegata. (O) Flor. (P) Folhas, evidenciando látex. 

Fonte: M. A. Farinaccio (A-B, D, F-I, L-P), G. A. Dettke (C-E-J), G. Heiden (K).
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Fonte: M. A. Farinaccio (A-B, D, F-I, L-P), G. A. Dettke (C-E-J), G. Heiden (K). 

 

Tabela 1. Espécies de Araujia e locais de ocorrência (países e estados/províncias). 
Espécie País Estado/Província 
Araujia angustifolia Argentina Corrientes, La Pampa 
(Hook. & Arn.) Steud. Brasil Mato Grosso, Rio Grande do Sul 
Araujia brachystephana (Griseb.) Fontella 
& Goyder Argentina Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, 

Salta, San Luis, Tucumán 
 Bolívia Cabezas, Cordillera, Santa Cruz 
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Tabela 1: Espécies de Araujia e locais de ocorrência (países e estados/províncias).

Fonte: elaboração dos autores.
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Fonte: M. A. Farinaccio (A-B, D, F-I, L-P), G. A. Dettke (C-E-J), G. Heiden (K). 

 

Tabela 1. Espécies de Araujia e locais de ocorrência (países e estados/províncias). 
Espécie País Estado/Província 
Araujia angustifolia Argentina Corrientes, La Pampa 
(Hook. & Arn.) Steud. Brasil Mato Grosso, Rio Grande do Sul 
Araujia brachystephana (Griseb.) Fontella 
& Goyder Argentina Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, 

Salta, San Luis, Tucumán 
 Bolívia Cabezas, Cordillera, Santa Cruz 
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 Brasil Rio Grande do Sul 
 Paraguai Boquerón, Caaguazú 
Araujia hassleriana (Malme) Fontella & 
Goyder 

Paraguai 
Brasil 

Alto Paraguay, Concepción 
Mato Grosso do Sul 

Araujia herzogii Argentina Chaco, Córdoba, Jujuy 
(Schltr.) Fontella & Goyder Bolívia Santa Cruz 
 Paraguai Alto Paraguay, Boquerón 
Araujia megapotamica Argentina Corrientes, La Pampa, Santa Fé 
(Spreng.) G. Don Brasil Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina 
 Uruguai Durazno 

Araujia odorata (Hook. & Arn.) Fontella 
& Goyder Argentina 

Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, 
Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, 
Salta, San Juan, Santiago del Estero, 
Tucumán 

 Bolívia Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Santa 
Cruz, Tarija 

  Cochabamba 
 Brasil Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul 

 Paraguai 
Alto Paraguay, Boquerón, Central, Chaco, 
Concepción, Cordillera, Itapuá, Presidente 
Hayes, San Pedro 

Araujia plumosa Schltr. Argentina Catamarca, Corrientes, Formosa Jujuy, 
Misiones, Salta, Tucumán 

 Bolívia Chuquisaca, Franz Tamayo, La Paz, Santa 
Cruz, Tarija 

 Brasil Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, 
São Paulo 

 Paraguai Amambay, Caaguazú, Central, Chaco, 
Guairá, Paraguarí, San Pedro 

Araujia scalae (Hicken) Fontella & 
Goyder Paraguai Presidente Hayes 

Araujia sericifera Brot. Argentina Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, La 
Pampa, Misiones, Santa Fe 

 Bolívia Santa Cruz 

 Brasil 
Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
São Paulo 

 Paraguai Alto Paraná, Boquerón, Presidente Hayes 
 Uruguai Durazno 
Araujia stormiana Argentina Chaco, Formosa, Salta, Santa Fé 
Morong Brasil Mato Grosso do Sul 
 Paraguai Alto Paraguay, Boquerón, Presidente Hayes 
Araujia stuckertiana Argentina Córdoba, Chaco, Salta 
(Kurtz ex Heger) Fontella & Goyder Bolívia Santa Cruz, Tarija 
 Brasil Mato Grosso do Sul 
 Paraguai Alto Paraguay, Boquerón 
Araujia variegata Argentina Chaco, Corrientes, Jujuy, Salta 
(Griseb.) Fontella & Goyder Bolívia Chuquisaca, Santa Cruz 
 Brasil Mato Grosso do Sul 

 Paraguai Alto Paraguay, Central, Nueva Asunción, 
Boquerón, Paraguarí, Presidente Hayes 

Fonte: elaboração dos autores. 
 

Figura 2. Mapa de distribuição das espécies de Araujia. (A) A. angustifolia. (B) A. 
brachystephana. (C) A. hassleriana. (D) A. herzogii. (E) A. megapotamica. (F) A. 
odorata. (G) A. plumosa. (H) A. scalae. (I) A. sericifera. (J) A. stormiana. (K) A. 
stuckertiana. (L) A. variegata. Biomas: 1=Cerrado; 2=Chaco; 3=Mata Atlântica. 
4=Pantanal. Países: AR=Argentina; BR=Brasil; BO=Bolívia; PA=Paraguai; 
UR=Uruguai. 
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Figura 2: Mapa de distribuição das espécies de Araujia. (A) A. 

angustifolia. (B) A. brachystephana. (C) A. hassleriana. (D) A. herzogii. 
(E) A. megapotamica. (F) A. odorata. (G) A. plumosa. (H) A. scalae. (I) 

A. sericifera. (J) A. stormiana. (K) A. stuckertiana. (L) A. variegata. 
Biomas: 1=Cerrado; 2=Chaco; 3=Mata Atlântica. 4=Pantanal. Países: 
AR=Argentina; BR=Brasil; BO=Bolívia; PA=Paraguai; UR=Uruguai.

Fonte: dados dos autores.
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Fonte: dados dos autores. 

As espécies de Araujia são plantas volúveis, herbáceas, de crescimento rápido e látex 

leitoso (Figura 1B, I, K, P). As folhas são discolores e possuem coléteres em sua base e essas 

espécies apresentam flores vistosas, maiores que a maioria das Asclepiadoideae. Elas são 

carnosas, esbranquiçadas, cremes, esverdeadas, rosadas ou vináceas, perfumadas ou não. A 

corola é campanulada a rotácea, as lacínias são patentes (Figura 1). A corona é simples com 

cinco segmentos livres carnosos, pode ser inclusa na corola como em A. megapotamica 

(Figura 1E) e A. sericifera (Figura 1J) ou mais evidente como em A. odorata (Figura 1F) e A. 
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 As espécies de Araujia são plantas volúveis, herbáceas, de cresci-
mento rápido e látex leitoso (Figura 1B, I, K, P). As folhas são discolo-
res e possuem coléteres em sua base e essas espécies apresentam flores 
vistosas, maiores que a maioria das Asclepiadoideae. Elas são carnosas, 
esbranquiçadas, cremes, esverdeadas, rosadas ou vináceas, perfumadas 
ou não. A corola é campanulada a rotácea, as lacínias são patentes (Figu-
ra 1). A corona é simples com cinco segmentos livres carnosos, pode ser 
inclusa na corola como em A. megapotamica (Figura 1E) e A. sericifera (Fi-
gura 1J) ou mais evidente como em A. odorata (Figura 1F) e A. variegata 

(Figura 1O). O ginostégio é estipitado com ápice rostrado, pouco — e.g. 
e A. plumosa (Figura 1H) e A. stormiana (Figura 1L) — profundamente 
bífido, — e.g. A. angustifolia (Figura 1A) e A. stuckertiana (Figura 1M) —, 
ou incluso — e.g. A. odorata (Figura 1F) e A. sericifera (Figura 1J).

No geral, os representantes do gênero possuem uma morfologia 
adaptada a ambientes caracterizados por forte sazonalidade da água e 
exposição a alta irradiação da luz solar, como o Chaco. Carvalho et al. 
(2017) observaram que a morfologia e anatomia foliar apresentam re-
levante informação taxonômica a este gênero, bem como adaptações 
importantes ao ambiente chaquenho. Dessa forma, os representantes 
de Araujia possuem folhas semisuculentas, com predominância para o 
formato triangular ou sublinear (Figurar 1B, I). Ainda, os estômatos e 
tricomas nas folhas de Araujia se concentram na face abaxial. Esta é outra 
característica comum em plantas que crescem em condições xéricas, pro-
tegendo-as de transpiração excessiva, uma vez que a superfície adaxial 
fica mais exposta ao sol concordando com Fahn (1986). Além disso, os 
autores observaram que estas espécies apresentam cutícula ornamentada 
(CARVALHO et al., 2017), a qual fornece proteção contra a perda de 
água e o excesso de irradiação da luz solar (WILKINSON, 1979).

Os frutos de Araujia são folículos ovoides, podendo ser tubercu-
lado, como em A. brachystephana (Figura 1B), característica diagnóstica 
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dessa espécie; ou lisos a pouco rugosos, como nas demais espécies (Figu-
ra 1N). Eles possuem sementes comosas, ou seja, elas possuem um tufo 
de tricomas longos e sedosos no topo (Figura 1G), adaptadas a dispersão 
através do vento (anemocoria). D’Agostino et al. (2012) observaram que 
as sementes de A. brachystephana e A. odorata possuem condições rigo-
rosas para germinar (entre 15º a 25ºC, no escuro), o que sugere que as 
sementes de Araujia possuem um tipo de dormência. No entanto, Vali-
notte (2018) obteve alta taxa de germinação (90%) de A. sericifera após 
tratamento padrão de claro-escuro e temperatura média de 18,6°C, sem 
necessidade de quebra de dormência.

O sistema subterrâneo de Araujia foi estudado por Guerra e Scre-
min-Dias (2018). Essas autoras observaram que A. odorata e A. stormia-

na possuem o sistema subterrâneo capaz de produzir brotos e restaurar 
partes aéreas durante a estação chuvosa, sendo esta uma estratégia de 
resistência às estações secas, aumentando sua chance de sobrevivência.

As espécies de Araujia são popularmente conhecidas como “tasi” 
e “doca” no Chaco argentino (DE la PEÑA, 1997) e são tradicionalmente 
usadas pelas populações do Chaco na medicina tradicional, para fins ar-
tesanal e, principalmente, alimentício. Quiroga et al. (2010) mencionam 
o uso das raízes de A. brachystephana e A. odorata no tratamento de dores 
de dente (odontalgia) e na promoção da lactação (galactagogue) por po-
pulações na Argentina. Quanto ao fim artesanal, é relatado o uso dos tri-
comas das sementes pela população chaquenha no enchimento de almo-
fadas, travesseiros e edredons (CALLE FERNÁNDEZ, 2011, Figura 1G).

Arenas (1999) relata o uso alimentício tradicional de A. odorata 

(Figura 1F) por diferentes populações indígenas do Paraguai e Argenti-
na. Segundo o mesmo autor, os frutos são os mais consumidos. Ainda, 
A. angustifolia e A. plumosa (Figura 1A-H) também são relatadas como 
plantas alimentícias em populações tradicionais da Argentina por Scarpa 
e Anconatani (2015), após análise documental de missões (“missiones”) 
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realizadas na segunda década do século XX. Embora estes relatos sejam 
de populações tradicionais históricas, as espécies de Araujia são utilizadas 
ainda nos dias atuais para fins alimentícios. É relatado o consumo dos 
frutos cozidos ou crus de A. brachystephana (Figura 1C), A. sericifera e A. 

odorata por populações em diferentes províncias da Argentina (MON-
TANI; SCARPA, 2016; GHIANI et al., 2018; FERNÁNDEZ; MARTÍ-
NEZ, 2019). Ainda, Montani e Scarpa (2016) descrevem A. odorata como 

“uma das poucas espécies nativas cultivadas pela população (...), já que seu con-

sumo continua vigente” (p. 70). É importante ressaltar que todas as espécies 
de Araujia são morfologicamente semelhantes em seu estado vegetativo, 
dificultando a identificação exata das mesmas pela população local. Dessa 
forma, é possível que outras espécies de Araujia, além das mencionadas 
anteriormente, ainda sejam consumidas nos dias atuais.

O consumo dos frutos de Araujia deve ser limitado, uma vez que o 
látex (Figura 1P) presente na planta toda, inclusive nos frutos, pode cau-
sar irritações na mucosa, pele e machucar a boca (MONTANI; SCAR-
PA, 2016). Isso se deve à presença de enzimas proteolíticas (PRIOLO et 

al., 2001; CAVALLI et al., 2003; OBREGÓN et al., 2006) e lipases (Di 
SANTO MEZTLER et al., 2014) no látex destas espécies. Essas enzimas 
têm sido amplamente estudadas como biocatalisadores na formação de 
ligações peptídicas e em pesquisas com finalidade de melhorar sua capa-
cidade nessas reações (QUIROGA et al., 2011; MORCELLE et al., 2013; 
OBREGÓN et al., 2015). 

Além do interesse etnobotânico por populações do Chaco, espé-
cies de Araujia também possuem interesse ecológico na região. A poli-
nização das flores de Araujia é provavelmente feita por representantes 
noturnos de Lepidoptera (ELORZA; SÁNCHEZ; VESPERINAS, 2004). 
Ainda, foi observado por De la Peña e Pensiero (2017) o consumo de 
diferentes partes de A. brachystephana por sete espécies de pássaros em 
diferentes províncias da Argentina. Também, foi relatado o uso dos tri-
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comas das sementes por pássaros para a construção de seus ninhos (VA-
LINOTTE, 2018; Figura 1H). De maneira geral, os usos e aplicações de 
Araujia são mais referidos por populações da Argentina e não há relatos 
sobre usos das espécies de Araujia no Brasil.

Embora, A. sericifera possua importância tradicional e ecológica 
para a região do Chaco, ela é uma espécie invasora em outros continentes 
(WEBER, 2017; SANTA CRUZ; CORDERO, 2018). Por conta de suas 
flores grandes e vistosas, sendo as maiores do gênero (Figura 1K, L), per-
fumadas e de floração prolongada, A. sericifera é utilizada como ornamen-
tal em muitos países, e, devido a fácil dispersão de suas sementes e cres-
cimento rápido, essa espécie se espalhou para áreas de preservação e de 
cultivo (ELORZA et al., 2004). Somando-se a isso, A. sericifera, por conta 
de seu hábito volúvel, densa folhagem e frutos pesados, sufoca arbustos 
e árvores nativas, podendo causar quebra de galhos, interferindo em seu 
desenvolvimento e impedindo sua regeneração natural (WEBER, 2017).

Araujia sericifera é comumente conhecida como erva cruel (cruel 

weed) ou planta de mariposa (mothplant) nos países em que é invasora. Isso 
se dá pelo fato de que mariposas, borboletas e abelhas podem ficar presas 
pela probóscide no trilho condutor da flor quando buscam por recursos 
(DUNN; HAWKESWOOD, 2017), evidenciando que espécies que se 
encontram fora de sua área de distribuição natural oferecem ameaça às 
espécies nativas, bem como à vida humana, aos ecossistemas ou habitats.

Quanto a distribuição, a Tabela 1 evidencia a ocorrência concen-
trada de Araujia em todo o território chaquenho, 50% delas são encon-
tradas nas formações chaquenhas da Argentina, Bolívia, Brasil e Para-
guai. As demais espécies são encontradas em formações chaquenhas de 
três ou dois países e, somente A. scale é exclusiva do Paraguai. No Brasil, 
Mato Grosso do Sul é o estado que apresenta maior número de espécies 
e todas em formações chaquenhas, assim sugerimos considerar o gênero 
Araujia como indicador do Chaco.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É importante ressaltar que o conhecimento da representatividade 
do gênero Araujia na região chaquenha de Mato Grosso do Sul (MS, 
Brasil) é recente e só foi possível com os projetos de pesquisa implemen-
tados nesta região nos últimos anos, possibilitando expedições de coletas 
e visitas a herbários de países que compreendem a região chaquenha. Nas 
expedições de coletas realizadas, específicas para a família Apocynaceae, 
novos registros de Araujia foram obtidos, elevando o número total de 
espécies em MS (FARINACCIO; SIMÕES, 2018). Assim, o número total 
de espécies de Araujia para o Brasil foi atualizado para nove. Somente 
A. herzogii e A. scalae, não ocorrem no Brasil, sendo a última conhecida 
apenas pelo material tipo, não havendo novos registros desta espécie. 
Assim, existe a possibilidade de A. scalae estar extinta na natureza. Dessa 
forma, podemos concluir que a ocorrência de nove espécies no Mato 
Grosso do Sul é uma representatividade elevada, destacando a relevân-
cia e diversidade do Chaco no Brasil para Araujia. Apesar do território 
reduzido do Chaco brasileiro, o Brasil compartilha o mesmo número de 
espécies que a Bolívia, e somente uma espécie a menos, que no Paraguai 
e Argentina, esses países apresentam 10 espécies (Figura 2).

Para finalizar, apesar da circunscrição de Araujia estar bem defi-
nida e apoiada por resultados filogenéticos, durante o desenvolvimento 
deste capítulo, verificamos que não existem estudos sobre a biologia flo-
ral e polinização dessas espécies, tão pouco de genética de população. As-
sim, sugerimos o desenvolvimento desses estudos com esse importante 
componente das formações chaquenhas, o gênero Araujia.
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CAPÍTULO 7

RIQUEZA, DISTRIBUIÇÃO E DISTINÇÃO 
TAXONÔMICA DE LEGUMINOSAS 

ARBÓREAS E ARBUSTIVAS NO CHACO

Giovani Carlos Andrella¹*; Ângela Lúcia Bagnatori Sartori2

RESUMO

Leguminosae é uma das famílias mais representativas no Chaco. 
Dois setores são considerados para o Chaco, conforme a precipitação. 
Neste capítulo as leguminosas arbóreas e arbustivas, em setores do Cha-
co sob distintos regimes de precipitação, são abordadas quanto à riqueza, 
aos padrões de distribuição, à distinção taxonômica e ao setor com maior 
filtragem de espécies. Os dados foram obtidos do Global Biodiversity Infor-

mation Facility (GBIF) e compilados para a elaboração do checklist. Nes-
te estudo confirmamos 295 espécies e 80 gêneros distribuídos em cinco 
subfamílias. Caesalpinioideae e Papilionoideae apresentam maior rique-
za, com 199 e 62 táxons, respectivamente. Mimosa L. (50 táxons), Senna 
Raf. (29 táxons), Prosopis L. (27 táxons) e Bauhinia L. (20 táxons) são os 
mais representativos. Gêneros confirmados no Chaco possuem elevada 
riqueza e diversificação em florestas secas. Três gêneros são restritos ao 
setor seco no Chaco. Mimosa e Calliandra com registros em florestas se-
cas, possuem maior riqueza em locais de elevada umidade no Chaco. En-

1 Universidade Estadual de Campinas, Programa de Pós-Graduação em Biologia Vegetal, 
Departamento de Biologia Vegetal, Campinas, SP, Brasil
2 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Instituto de Biociências, Laboratório de 
Sistemática Vegetal, Campo Grande, MS, Brasil 
* Autores para correspondência: giovani.andrella@gmail.com, albsartori@gmail.com
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contramos padrões para distribuição de táxons. Táxons de distribuição 
ampla ou restrita estão fortemente ameaçados devido à redução de seus 
ambientes preferenciais.

Palavras-chave – biogeografia, Fabaceae, Leguminosae, precipitação.

INTRODUÇÃO

Leguminosae possui distribuição cosmopolita (DRYFLOR, 2017) 
com representantes na maioria dos ecossistemas, onde geralmente lide-
ra em riqueza de espécies. Além disso, a família possui como centro de 
diversidade as florestas secas (DOYLE; LUCKOW, 2003). Nas forma-
ções sazonalmente secas da América do Sul as leguminosas se destacam 
não somente em diversidade (LIMA; TOZZI; MANSANO, 2015) mas 
também em riqueza, como verificado no Cerrado, Caatinga e Chaco 
(FELFILI et al., 2007; NOGUCHI; NUNES; SARTORI, 2009; SARTORI 
et al., 2018; WEISER; GODOY, 2001). Na estrutura das comunidades 
vegetais do Chaco, Leguminosae representa um componente essencial 
(RAMELLA; SPICHIGER, 1989; SPICHIGER et al., 1991). Ainda, a fa-
mília apresenta alto grau de endemismo, com cerca de 17% das espécies 
restritas ao Chaco (MORALES et al., 2019).

Leguminosae agrega um conjunto de características que estão re-
lacionadas ao seu surgimento em florestas estacionais deciduais e que 
favorecem o seu estabelecimento, tais como folhas compostas, testa da 
semente enrijecida, longos períodos de dormência e viabilidade de se-
mentes, frutos e sementes adaptados à dispersão pelo vento ou fatores 
abióticos (LEWIS; SCHRIRE; MACKINDER, 2005), além da capacida-
de de armazenamento e fixação de nitrogênio, fator este de relevância 
quando considerada a amplitude de distribuição da família (SPRENT, 
2007). Tais características podem ser responsáveis pelos altos limites de 
tolerância apresentado pelo grupo, contribuindo com o aumento dos 
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níveis de riqueza, dominância e endemismo de espécies em áreas de flo-
restas secas.

O Chaco é uma ecorregião que possui cerca de 1,080,000 km² 
(OLSON et al., 2001) e é considerada a segunda maior formação de flo-
restas secas da América do Sul (OAKLEY; PRADO, 2011; PENNING-
TON; PRADO; PENDRY, 2000; PRADO; GIBBS, 1993; WERNECK et 

al., 2011). A pluviosidade no Chaco forma um gradiente de leste a oeste, 
sendo que nas proximidades da cordilheira dos Andes são verificados 
valores inferiores a 400mm/ano e no sudeste do Paraguai os valores che-
gam a 1500mm/ano. Dois setores são considerados no Chaco: o setor 
seco corresponde às áreas com médias pluviométricas de até 700mm/
ano (ADAMOLI et al., 1990; PENNINGTON; PRADO; PENDRY, 2000; 
PRADO, 1993) e inclui grandes extensões do Paraguai, parte da Argenti-
na e Bolívia; o setor úmido com mais de 1200mm/ano de pluviosidade/
ano, inclui a Argentina e a borda oeste do Brasil.

Nas últimas décadas as formações chaquenhas têm sido gradati-
vamente devastadas com o avanço da pecuária e agricultura em toda a 
sua extensão, o que tem colocado em risco a biodiversidade. Uma área de 
80.000km² foi estimada para o Chaco brasileiro, na década de 60 (HUE-
CK, 1966) e posteriormente, nos anos 2000 os estudos estimam 8.000 
km² de área (ABDON et al., 2007), ou seja, áreas discrepantes em termos 
de extensão o que sugere que a ecorregião tem recebido alto nível de de-
gradação. Além disso, na Argentina, país que concentra a maior área de 
Chaco, este tipo de vegetação vem sendo devastada em ritmo crescente 
(GASPARRI; GRAU, 2009).

Neste capítulo as leguminosas arbóreas e arbustivas, em setores 
do Chaco sob distintos regimes de precipitação, são abordadas quan-
to à riqueza, aos padrões de distribuição, à distinção taxonômica e ao 
setor com maior filtragem de espécies. Três setores são considerados: 
seco entre 358.8mm/ano a 700mm/ano, semiúmido entre 701mm/ano 
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e 1200mm/ano e úmido de 1201mm/ano a 1541mm/ano, conforme a 
pluviosidade média anual. Os dados climáticos foram obtidos a partir do 
banco de dados www.worldclim.org, onde foram utilizados dados das 
médias de precipitação anual entre os anos de 1970 a 2000. Uma lista 
completa das espécies e respectivas subfamílias está disponível (http://
dx.doi.org/ 10.0.23.196/m9.figshare.13259954) como um suplemento às 
informações deste capítulo. 

Riqueza, padrões de distribuição, distinção 
taxonômica e filtragem de leguminosas 

arbóreas e arbustivas no Chaco

Em termos de riqueza, foram confirmados 295 táxons de legumi-
nosas arbóreas e arbustivas (exemplos nas Figuras 1 e 2), distribuídos em 
80 gêneros e cinco subfamílias. Caesalpinioideae detém a maior riqueza 
com 199 táxons (69%), seguida por Papilionoideae com 62 táxons (21%). 
Dentre os gêneros confirmados se destacam em riqueza Mimosa (50 tá-
xons), Senna (28), Prosopis (27) e Bauhinia (20). A diversidade de Legu-
minosae no Chaco já foi demonstrada em outros estudos (CARVALHO; 
SARTORI, 2015; LIMA; TOZZI; MANSANO, 2015; MORALES et al., 
2019; NOGUCHI; NUNES; SARTORI, 2009). Leguminosae é a maior 
família arbórea do mundo em número de espécies (BEECH et al., 2017) e 
a que mais contribui para a riqueza da flora nos neotrópicos (GENTRY, 
1988). O Chaco detém a maior riqueza de espécies de leguminosas lenho-
sas nas florestas sazonalmente secas da América do Sul, com 515 espécies 
(LIMA; TOZZI; MANSANO, 2015). Entretanto, o delineamento adotado 
em trabalhos anteriores para o Chaco difere da delimitação considerada 
no presente estudo, visto que, as regiões próximas da Amazônia, Pantanal 
e Cerrado foram amostradas como pertencentes ao Chaco (LIMA; TO-
ZZI; MANSANO, 2015). Este aspecto difere da delimitação reconhecida 
neste trabalho para a ecorregião do Chaco, onde registramos 295 táxons. 
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Figura 1: Espécies de Leguminosae arbóreas e arbustivas confirmadas para o 
Chaco. (A). Prosopis alba, inflorescência. (B e C). Prosopis rubriflora, inflorescência 

e frutos. (D). Prosopis ruscifolia, frutos imaturos. (E-F). Vachellia caven, 
inflorescência e fruto. (G). Amburana cearensis, frutos imaturos (H-I). Muellera 

nudiflora, flores e frutos. (J e K). Sesbania virgata, flores e frutos maduros.

Fonte: T. R. F. Sinani (A, D-F, H, J, K), A. Spielmann (B-C), 
P. R. Souza (C, G), A. L. B. Sartori (I).
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Fonte: T. R. F. Sinani (A, D-F, H, J, K), A. Spielmann (B-C), P. R. Souza (C, G), A. L. B. Sartori (I). 

 

Figura 2. Espécies de Leguminosae arbóreas e arbustivas confirmadas para o Chaco. 
(A). Cenostigma pluviosum, frutos maduros. (B). Cenostigma marginatum, frutos 
maduros. (C). Libidibia paraguariensis, frutos maduros. (D). Senna pendula, fruto 
imaturo. (E-F). Parkinsonia praecox, inflorescência e frutos maduros. (G-H). 
Parkinsonia aculeata, ramos e flor. (I). Chloroleucon tenuiflorum, fruto maduro. (J). 
Microlobius foetidus, frutos maduros evidenciando as sementes. (K). Mimosa 
glutinosa, frutos maduros (L). Mimosa hexandra, frutos imaturos.  
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Figura 2: Espécies de Leguminosae arbóreas e arbustivas confirmadas para o 
Chaco. (A). Cenostigma pluviosum, frutos maduros. (B). Cenostigma marginatum, 
frutos maduros. (C). Libidibia paraguariensis, frutos maduros. (D). Senna pendula, 
fruto imaturo. (E-F). Parkinsonia praecox, inflorescência e frutos maduros. (G-

H). Parkinsonia aculeata, ramos e flor. (I). Chloroleucon tenuiflorum, fruto maduro. 
(J). Microlobius foetidus, frutos maduros evidenciando as sementes. (K). Mimosa 

glutinosa, frutos maduros (L). Mimosa hexandra, frutos imaturos. 

Fonte: P. R. Souza (A, D, E, L), F. M. Alves (G-H), T. R. F. Sinani (B, C, F, I, J, K).
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Fonte: P. R. Souza (A, D, E, L), F. M. Alves (G-H), T. R. F. Sinani (B, C, F, I, J, K). 

O setor semiúmido, com 246 táxons, foi o que apresentou maior riqueza de 

leguminosas, seguido pelo setor úmido, com 174 táxons e o setor seco, com 123 táxons. 

Caesalpinioideae possui ampla distribuição em todos os setores (Figura 3A) sendo também a 

mais rica nos setores seco (78% das espécies), semiúmido (67%) e úmido (64%) (Figura 3A). 

Papilionoideae apresentou maior riqueza de espécies nos setores semiúmido e úmido (Figura 

3B). Cercidoideae possui distribuição relativamente uniforme em todos os setores do Chaco, 

com baixa riqueza (Figura 3C). Detarioideae ocorre em áreas mais úmidas do Chaco, sendo 

que no setor seco representa 2% dos táxons, 4% no setor semiúmido e 5% no setor úmido 

(Figura 3D). Em relação a subfamília Dialioideae, está presente apenas nos setores semiúmido 

e úmido, com baixa riqueza (Figura 3E). Nos locais mais úmidos do Novo Mundo é 

verificada maior riqueza e diversidade de plantas quando comparados às regiões mais secas 

(GENTRY, 1988). Nos setores úmidos e semiúmidos do Chaco constatamos que 

Leguminosae detém maior riqueza de espécies. Este aspecto é verificado para a família em 

florestas do Novo Mundo e da África, o que sugere adaptações dos seus representantes à 

climas adversos (GENTRY, 1988; PENNINGTON et al., 2001). 

Figura 3. Mapas de distribuição de subfamílias de Leguminosae nos setores seco 
(vermelho) semiúmido (verde) e úmido (azul) do Chaco. A. Caesalpinioideae. B. 
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O setor semiúmido, com 246 táxons, foi o que apresentou maior 
riqueza de leguminosas, seguido pelo setor úmido, com 174 táxons e o 
setor seco, com 123 táxons. Caesalpinioideae possui ampla distribuição 
em todos os setores (Figura 3A) sendo também a mais rica nos setores 
seco (78% das espécies), semiúmido (67%) e úmido (64%) (Figura 3A). 
Papilionoideae apresentou maior riqueza de espécies nos setores semi-
úmido e úmido (Figura 3B). Cercidoideae possui distribuição relativa-
mente uniforme em todos os setores do Chaco, com baixa riqueza (Figu-
ra 3C). Detarioideae ocorre em áreas mais úmidas do Chaco, sendo que 
no setor seco representa 2% dos táxons, 4% no setor semiúmido e 5% no 
setor úmido (Figura 3D). Em relação a subfamília Dialioideae, está pre-
sente apenas nos setores semiúmido e úmido, com baixa riqueza (Figura 
3E). Nos locais mais úmidos do Novo Mundo é verificada maior riqueza 
e diversidade de plantas quando comparados às regiões mais secas (GEN-
TRY, 1988). Nos setores úmidos e semiúmidos do Chaco constatamos 
que Leguminosae detém maior riqueza de espécies. Este aspecto é ve-
rificado para a família em florestas do Novo Mundo e da África, o que 
sugere adaptações dos seus representantes a climas adversos (GENTRY, 
1988; PENNINGTON et al., 2001).
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Figura 3: Mapas de distribuição de subfamílias de Leguminosae 
nos setores seco (vermelho) semiúmido (verde) e úmido (azul) do 
Chaco. A. Caesalpinioideae. B. Papilionoideae. C. Cercidoideae, 

D. Detarioideae. E. Dialioideae.

Fonte: Elaboração dos autores.
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Papilionoideae. C. Cercidoideae, D. Detarioideae. E. Dialioideae. 

 
Fonte: Elaboração dos autores. 

Os gêneros Mimosa, Senna, Prosopis e Bauhinia além de elevada riqueza também são 

amplamente distribuídos no Chaco. Gêneros com ocorrência em todos os setores incluem 

Mimosa, Senegalia, Senna, Prosopis, Vachellia e Bauhinia (Figura 4A-F). Quando excluídos 

os gêneros amplamente distribuídos e de maior riqueza, observamos maior número de táxons 

nos setores semiúmido e úmido de Inga, Calliandra e Machaerium (Figura 4G-I). No setor 

seco é verificada maior riqueza de espécies apenas para os gêneros que foram desmembrados 

de Caesalpinia nos últimos trabalhos de filogenia (GAGNON et al., 2016), como Cenostigma 

(3 táxons), Denisophytum (1) e Erythrostemon (5) (Figura 5A). 

Figura 4. Mapas de distribuição de gêneros de Leguminosae no Chaco. A-F: 
amplamente distribuídos. G-I: restritos aos setores semiúmido e úmido. A. Mimosa. 
B. Prosopis. C. Senna. D. Vachellia. E. Senegalia. F. Bauhinia. G. Inga. H. 
Machaerium. I. Calliandra. 
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Os gêneros Mimosa, Senna, Prosopis e Bauhinia além de elevada 
riqueza também são amplamente distribuídos no Chaco. Gêneros com 
ocorrência em todos os setores incluem Mimosa, Senegalia, Senna, Pro-

sopis, Vachellia e Bauhinia (Figura 4A-F). Quando excluídos os gêneros 
amplamente distribuídos e de maior riqueza, observamos maior número 
de táxons nos setores semiúmido e úmido de Inga, Calliandra e Machae-

rium (Figura 4G-I). No setor seco é verificada maior riqueza de espécies 
apenas para os gêneros que foram desmembrados de Caesalpinia nos úl-
timos trabalhos de filogenia (GAGNON et al., 2016), como Cenostigma (3 
táxons), Denisophytum (1) e Erythrostemon (5) (Figura 5A). 
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Figura 4: Mapas de distribuição de gêneros de Leguminosae no 
Chaco. A-F: amplamente distribuídos. G-I: restritos aos setores 

semiúmido e úmido. A. Mimosa. B. Prosopis. C. Senna. D. Vachellia. 

E. Senegalia. F. Bauhinia. G. Inga. H. Machaerium. I. Calliandra.

Fonte: Elaboração dos autores.
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Fonte: Elaboração dos autores. 

Prosopis e Mimosa, apesar de amplamente distribuídos e de representarem dois dos 

gêneros mais ricos no Chaco, diferem quanto à riqueza em relação aos setores. Prosopis é 

mais rico no setor seco (23 táxons), diminuindo o número de espécies no setor semiúmido 

(17) e úmido (8). Mimosa, no setor seco possui menor riqueza (14 táxons) se comparado aos 

setores semiúmido (44) e úmido (30). Dentre os 80 gêneros confirmados, seis apresentam 

distribuição restrita e poucos registros, como: Apurimacia, Otholobium, Prosopidastrum, 

Ramorinoa, Sophora e Zuccagnia (Figura 5B-C). Caesalpinioideae s.l é a mais diversa no 

Chaco. Esta subfamília em proposta de classificação recente agrega o clado Mimosóide 
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Prosopis e Mimosa, apesar de amplamente distribuídos e de repre-
sentarem dois dos gêneros mais ricos no Chaco, diferem quanto à rique-
za em relação aos setores. Prosopis é mais rico no setor seco (23 táxons), 
diminuindo o número de espécies no setor semiúmido (17) e úmido (8). 
Mimosa, no setor seco possui menor riqueza (14 táxons) se comparado 
aos setores semiúmido (44) e úmido (30). Dentre os 80 gêneros confir-
mados, seis apresentam distribuição restrita e poucos registros, como: 
Apurimacia, Otholobium, Prosopidastrum, Ramorinoa, Sophora e Zuccagnia 

(Figura 5B-C). Caesalpinioideae s.l é a mais diversa no Chaco. Esta sub-
família em proposta de classificação recente agrega o clado Mimosóide 
(LPWG, 2017), com gêneros como Prosopis e Mimosa de maior riqueza 
na ecorregião. Espécies de Leguminosae têm a capacidade para a fixação 
de nitrogênio atmosférico devido a associação com bactérias. As carac-
terísticas morfológicas das leguminosas garantem possivelmente o su-
cesso ecológico em relação às demais que não nodulam, o que permite a 
ocupação de ambientes desfavoráveis (WINK; MOHAMED, 2003). No 
Chaco, representantes da subfamília Caesalpinioideae podem possuir a 
capacidade para a fixação de nitrogênio.

Embora Papilionoideae seja a subfamília mais rica de Legumi-
nosae com cerca de 13.000 espécies no mundo (LEWIS; SCHRIRE; 
MACKINDER, 2005), esta não foi a mais diversa no Chaco. A amostra-
gem de árvores e arbustos deve ter contribuído para esse resultado, ao 
considerarmos o elevado número de espécies herbáceas, subarbustivas 
e trepadeiras que integram a subfamília. Detarioideae e Dialioideae pre-
valecem em locais mais úmidos. Em Detarioideae, os gêneros Hymenaea, 

Copaifera, e Guibourtia ocorrem em florestas tropicais principalmente nas 
Florestas Amazônica, Atlântica (PINTO et al., 2017; RIBEIRO; CAR-
DOSO; LIMA, 2015) e Florestas secas, a exemplo de Guibourtia (PINTO 
et al., 2017). No caso de Dialioideae, a subfamília possui distribuição mais 
restrita às florestas tropicais, com maior riqueza na Floresta Amazônica 
(ZIMMERMAN et al., 2017). Vale ressaltar que as espécies principal-
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mente de Dialioideae, ocorrem no setor semiúmido, em regiões limítro-
fes a outras formações como o Cerrado e o Pantanal. Cercidoideae, re-
presentada basicamente pelo gênero Bauhinia, possui ampla distribuição 
com representantes nos três setores do Chaco.

Dentre os gêneros mais representativos, confirmamos a ocorrên-
cia daqueles que são típicos de áreas secas, como Prosopis, Mimosa, Sene-

galia e Vachellia. Prosopis com centro de diversidade na América do Sul, 
possui a maior riqueza de espécies em formações chaquenhas, confor-
me verificado para a Argentina, Bolívia e Paraguai (CATALANO et al., 
2008). Mimosa possui distribuição relacionada às regiões mais secas, com 
elevada riqueza na Caatinga, por exemplo (GRIZ; MACHADO, 2001; 
MACHADO; BARROS; SAMPAIO, 1997). Além disso, o gênero tem 
alta diversificação na região central do Brasil (Cerrado), com adaptações 
a climas secos e quentes (BARNEBY, 1991; GRETHER; CAMARGO-
-RICALDE; MARTINEZ-BERNAL, 1996; SIMON; PROENÇA, 2000; 
VILLIERS, 2002). Isso demonstra que apesar de constituir um gênero 
típico de regiões secas, a sua diversificação também ocorreu em locais 
de umidade mais elevada (SIMON et al., 2011), conforme observado nos 
distintos setores do Chaco. 
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Figura 5: Mapa de distribuição de gêneros e diagrama de riqueza de táxons de 
Leguminosae nos setores seco (vermelho) semiúmido (verde) e úmido (azul) 
Chaco. A: distribuição de gêneros restritos ao setor seco. B-C: distribuição 

de gêneros com restrição na distribuição, riqueza e abundância. D: diagrama 
de riqueza de táxons (n) e espécies exclusivas de Leguminosae (r) dos três 

setores; linha contínua representa 146 táxons compartilhados; linha pontilhada 
60 táxons e; linha tracejada 90 táxons; setas indicam táxons compartilhados 

entre os três setores. A. Arquita, Cenostigma, Denisophytum e Erythrostemon. B. 
Apurimacia, Prosopidastrum e Ramorinoa. C. Otholobium, Sophora e Zuccgania.

Fonte: Elaboração dos autores.
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Arquita, Cenostigma, Denisophytum e Erythrostemon. B. Apurimacia, 
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Fonte: Elaboração dos autores. 

Dentre os seis gêneros distribuídos amplamente em todos os setores, quatro deles 

(Mimosa, Prosopis, Senegalia e Vachellia) pertencem ao clado Mimosóide, incluídos em 

Caesalpinioideae. Verificamos a ocorrência de Inga, Calliandra e Machaerium 

principalmente nos setores úmido e semiúmido. Inga possui ampla diversificação em florestas 

úmidas como as Florestas Atlântica e Amazônica (PENNINGTON, 1997), assim como 

Machaerium (FILARDI et al., 2013). Desta forma, observamos que a ocorrência de Inga e 

Machaerium no setor com níveis de precipitação que podem alcançar 1500mm/ano é 
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Dentre os seis gêneros distribuídos amplamente em todos os se-
tores, quatro deles (Mimosa, Prosopis, Senegalia e Vachellia) pertencem ao 
clado Mimosóide, incluídos em Caesalpinioideae. Verificamos a ocor-
rência de Inga, Calliandra e Machaerium principalmente nos setores úmi-
do e semiúmido. Inga possui ampla diversificação em florestas úmidas 
como as Florestas Atlântica e Amazônica (PENNINGTON, 1997), assim 
como Machaerium (FILARDI et al., 2013). Desta forma, observamos que 
a ocorrência de Inga e Machaerium no setor com níveis de precipitação 
que podem alcançar 1500mm/ano é corroborada com os registros de 
ocorrência de seus ambientes preferenciais. As espécies de Calliandra 

se encontram em regiões mais úmidas, no caso os setores semiúmido e 
úmido, que têm contato com o Cerrado (SOUZA et al., 2013; PRADO 
et al., 1992). Calliandra é diversa em savanas sob baixa e média altitudes, 
principalmente em florestas ribeirinhas. De forma geral, a distribuição 
destes três gêneros sugere que formações vegetacionais limítrofes ao 
Chaco influenciam na sua florística.

De todos os gêneros analisados, com exclusão dos 37 citados 
anteriormente, o padrão de distribuição destes não responde às nossas 
premissas, ou seja, não possuem padrões de distribuição nos distintos 
setores do Chaco aqui abordados; 24 gêneros possuem predileção por 
áreas úmidas e 3 por áreas secas. Nos setores de maior riqueza, semiú-
mido e úmido, ocorrem 271 táxons. Dentre estes, 54% dos táxons são 
compartilhados. Nos setores seco e úmido é verificado o menor com-
partilhamento de táxons. Dos 238 táxons registrados, apenas 25% são 
compartilhados. Já entre os setores seco e semiúmido, dos 270 táxons, 
35% são compartilhados. O setor semiúmido possui 55 táxons exclusivos 
(22%), seguido do setor úmido com 25 táxons (14%) e o setor seco com 
24 (20%) (Figura 5D).

Táxons com baixa riqueza e com número reduzido de registros de 
ocorrência podem ou não ser endêmicos do Chaco. Apurimacia dolicho-
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carpa, Zuccagnia punctata e Ramorinoa girolae são endêmicas do Chaco ar-
gentino e com distribuição restrita, sendo que as duas últimas pertencem 
a gêneros monoespecíficos. Prosopis possui alta diversificação e espécies 
endêmicas no Chaco. Prosopis rubriflora é um exemplo de endemismo no 
Chaco, com registros somente no Paraguai e Brasil. Por outro lado, de-
terminados gêneros tiveram poucos registros, como Arquita, Otholobium, 

Sophora e Prosopidastrum. Os baixos registros de ocorrência refletem na 
restrição ou em lacunas dos dados de distribuição geográfica dos táxons, 
que podem ser resultantes da diminuição crescente de áreas chaquenhas 
além da dificuldade no acesso a determinadas regiões do Chaco, como 
regiões de altitude elevada (MORALES et al., 2019). O Chaco tem sido 
impactado nas últimas décadas o que tem contribuído para a redução 
de suas áreas e dos elementos de sua biodiversidade. Na Argentina, por 
exemplo, é verificada a maior degradação do Chaco (GRAU et al., 2015) 
sobretudo na região subtropical (GASPARRI; GRAU, 2009). No Brasil, 
a extensão do Chaco parece ter sido drasticamente reduzida entre a déca-
da de 60 e os anos 2000 (ABDON et al., 2007; HUECK, 1966).

Dentre todos os setores, menor riqueza e compartilhamento de 
espécies são constatados no setor seco. Entretanto, este setor conjun-
tamente com o semiúmido, compartilham 95 táxons. Em contraste, os 
setores seco e úmido apresentam menor compartilhamento (60 táxons). 
Os setores semiúmido e úmido compartilham o maior número de espé-
cies (154 táxons) e acumulam os valores mais elevados de precipitação, 
sobretudo se comparados ao setor seco, com índices inferiores a 260mm/
ano. O conjunto de leguminosas confirmadas, sob diferentes regimes de 
precipitação, possui expressiva variação de traços como tipos de frutos e 
síndromes de dispersão. Possivelmente estes traços devem indicar o efei-
to da precipitação sobre a variação de atributos das comunidades vege-
tais com implicações funcionais (MOLES et al., 2014). No entanto, estes 
aspectos requerem estudos adicionais.
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O setor seco, apesar de menor riqueza, possui considerável re-
gistro de espécies exclusivas (20%). O setor semiúmido é considerado 
o mais diverso em termos taxonômicos e possui o maior número de 
espécies exclusivas, por outro lado o setor úmido, apresenta proporcio-
nalmente menor número de espécies exclusivas dentre todos os setores. 
Além da maior pluviosidade as áreas de Chaco consideradas como setor 
semiúmido correspondem aquelas que fazem contato direto com ou-
tras formações vegetacionais. Este aspecto sugere que a flora deste se-
tor recebe influência de formações como Cerrado e Pantanal (COSTA; 
CUNHA; COSTA, 2010; LEHN; ALVES; DAMASCENO JUNIOR, 
2008). Determinadas espécies do setor semiúmido não ocorrem nas 
outras regiões do Chaco, como o setor seco, onde a precipitação é mui-
to baixa e provavelmente funciona como um filtro para espécies mais 
adaptadas às regiões úmidas. O dado encontrado para o setor úmido 
possivelmente está relacionado ao grande compartilhamento de espé-
cies entre este setor e o setor semiúmido. Além disso, o setor úmido 
recebe menos influência de outras formações vegetacionais. A florística 
do Pampa é altamente influenciada por espécies do Chaco (CABRERA; 
WILLINK, 1973). Entretanto, a composição florística deste local inclui 
predominantemente espécies herbáceas, das famílias Asteraceae e Poa-
ceae. Sendo assim, o Pampa e o Chaco compartilham espécies, porém 
com baixa riqueza de Leguminosae.

A distinção taxonômica para a comunidade de leguminosas ar-
bóreas e arbustivas do Chaco corresponde a 2,31. Para o setor seco en-
contramos o valor de 2,18, para o semiúmido 2,49 e para o úmido 2,41 
(Tabela 1). Resultado da distinção taxonômica verificado para as legu-
minosas arbóreas e arbustivas do Chaco (Δ* 2,31) é menor que aqueles 
obtidos para todos os hábitos de crescimento da ecorregião (Δ* 3.47) e de 
áreas secas sul-americanas, como as Florestas sazonais (Δ* 3.54) (LIMA; 
TOZZI; MANSANO, 2015). Possivelmente se leguminosas de outros 
hábitos fossem incluídas a distinção taxonômica seria aumentada, po-
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rém distante dos valores obtidos para o Cerrado hipersazonal (Δ*4.05) e 
Cerrado não alagável (Δ*4.06) (SILVA; BATALHA, 2006).

Tabela 1: Valores de distinção taxonômica para Leguminosae no Chaco como 
o todo, e para os diferentes setores (seco, semiúmido e úmido) separadamente.

Fonte: Elaboração dos autores.
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Tabela 1. Valores de distinção taxonômica para Leguminosae no Chaco como o todo, e 
para os diferentes setores (seco, semiúmido e úmido) separadamente. 

Distinção 
taxonômica 

Setores 
Chaco Setor seco Setor semiúmido Setor úmido 

Δ *  2,31 2,18 2,49 2,41 
Fonte: Elaboração dos autores. 

Os valores encontrados de distinção taxonômica revelam que, estes, quando 

comparados às outras formações anteriormente citadas, apontam para uma maior filtragem de 

espécies no Chaco, ou seja, apesar da diversidade de espécies nesta região ser menor, estas 

apresentam características morfológicas, anatômicas e fisiológicas que as garantem maior 

sucesso na ocupação de áreas de Chaco (CORNWELL; SCHWILK; ACKERLY, 2006). 

Ainda, quando analisamos estes valores entre os setores do Chaco, observamos que no 

semiúmido é menor a filtragem de espécies, quando considerada também a diversidade 

taxonômica. As plantas do Chaco talvez se adaptem melhor às condições intermediárias, no 

caso o setor semiúmido (Δ * 2,49), em que o valor de distinção taxonômica ultrapassa o valor 

para toda a ecorregião, assim como do setor úmido (2,41). No setor seco observamos uma 

maior filtragem, ou seja, as condições climáticas adversas da região, com valores de 

precipitação abaixo de 300mm/ano possivelmente beneficiem alguns táxons que possuem 

determinadas adaptações favoráveis ao seu estabelecimento. 

Considerações finais 

O reconhecimento de setores no Chaco, segundo valores médios de precipitação anual, 

evidencia a especificidade de grupos taxonômicos por locais secos, semiúmidos e úmidos, 

aspectos que favorecem o entendimento dos padrões de distribuição das leguminosas no 

Chaco. Neste sentido é relevante destacar que gêneros tidos como característicos de áreas 

secas, no Chaco não apenas apresentam ampla distribuição, mas também elevada riqueza de 

espécies em locais com maior precipitação. Neste sentido, embora determinados gêneros 

sejam característicos de áreas secas, sua diversificação se expandiu para áreas mais úmidas. 

Por fim, o Chaco embora detenha áreas com baixos índices de precipitação, tem dois terços de 

seu território em áreas submetidas a elevada quantidade de chuva, o que confere a ecorregião 

uma heterogeneidade florística única. 

Espécies endêmicas têm sido impactadas devido a diminuição de suas áreas 

preferenciais, o que tem resultado na perda ou redução de suas populações. A crescente 

diminuição de áreas nativas de Chaco substituídas por áreas para pastagem e agricultura tem 

colocado em risco a diversidade da ecorregião. 

Referências 

Os valores encontrados de distinção taxonômica revelam que, 
estes, quando comparados às outras formações anteriormente citadas, 
apontam para uma maior filtragem de espécies no Chaco, ou seja, ape-
sar da diversidade de espécies nesta região ser menor, estas apresentam 
características morfológicas, anatômicas e fisiológicas que as garantem 
maior sucesso na ocupação de áreas de Chaco (CORNWELL; SCHWILK; 
ACKERLY, 2006). Ainda, quando analisamos estes valores entre os se-
tores do Chaco, observamos que no semiúmido é menor a filtragem de 
espécies, quando considerada também a diversidade taxonômica. As 
plantas do Chaco talvez se adaptem melhor às condições intermediárias, 
no caso o setor semiúmido (Δ * 2,49), em que o valor de distinção taxo-
nômica ultrapassa o valor para toda a ecorregião, assim como do setor 
úmido (2,41). No setor seco observamos uma maior filtragem, ou seja, 
as condições climáticas adversas da região, com valores de precipitação 
abaixo de 300mm/ano possivelmente beneficiem alguns táxons que pos-
suem determinadas adaptações favoráveis ao seu estabelecimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O reconhecimento de setores no Chaco, segundo valores médios 
de precipitação anual, evidencia a especificidade de grupos taxonômicos 
por locais secos, semiúmidos e úmidos, aspectos que favorecem o entendi-
mento dos padrões de distribuição das leguminosas no Chaco. Neste sen-
tido é relevante destacar que gêneros tidos como característicos de áreas 
secas, no Chaco não apenas apresentam ampla distribuição, mas também 
elevada riqueza de espécies em locais com maior precipitação. Neste sen-
tido, embora determinados gêneros sejam característicos de áreas secas, 
sua diversificação se expandiu para áreas mais úmidas. Por fim, o Chaco 
embora detenha áreas com baixos índices de precipitação, tem dois terços 
de seu território em áreas submetidas a elevada quantidade de chuva, o 
que confere a ecorregião uma heterogeneidade florística única.

Espécies endêmicas têm sido impactadas devido a diminuição de 
suas áreas preferenciais, o que tem resultado na perda ou redução de suas 
populações. A crescente diminuição de áreas nativas de Chaco substi-
tuídas por áreas para pastagem e agricultura tem colocado em risco a 
diversidade da ecorregião.
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CAPÍTULO 8

MADEIRA DE LEGUMINOSAE: ANATOMIA

Geisiely Pedrosa de Freitas Paini1; Carina de Araujo2; 
Suziele Galdino Batista3; Ana Paula Sales de Araujo Franco1; 

Rosani do Carmo de Oliveira Arruda3*

RESUMO

Neste capítulo apresentamos a caracterização anatômica do lenho 
de Bauhinia hagenbeckii Harms (Cercidoideae), Enterolobium contortisili-

quum (Vell.) Morong., Mimosa hexandra Micheli, M. sensibilis Griseb., 
Prosopis rubriflora Hassler e Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) 
Hawkins (Lindl) (Caesalpinioideae). Os resultados evidenciaram carac-
terísticas comuns à família, tais como, porosidade difusa; vasos solitá-
rios ou em grupos, placa de perfuração simples, pontoações guarnecidas; 
parênquima axial paratraqueal, confluente formando faixas; raios com 
1-5 células de largura, parênquima radial uni, bi, ou trisseriados, cons-
tituídos por células quadradas e/ou procumbentes. O comprimento das 
fibras libriformes varia entre 500 e 2000µm. Cristais prismáticos ocor-
rem formando séries no sistema axial. Grãos amido foram detectados 
nos parênquimas axial e radial. Identificamos atributos que podem ser 
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3 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Instituto de Biociências, Laboratório de 
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empregados no reconhecimento das espécies, bem como outros possi-
velmente relacionados com as condições ambientais em que são encon-
tradas as espécies avaliadas.

Palavras-chave – anatomia, Fabaceae, madeira, taxonomia.

INTRODUÇÃO

A variedade de usos das leguminosas é ampla, sendo emprega-
das na indústria madeireira (angelim, jacarandá, pau-ferro), na extração 
de fitofármacos (mulungu, cumaru, fedegoso), na alimentação humana 
e animal (amendoim, algarobo, feijões, baru ou cumbaru, jatobá, soja, 
Stylosanthes), na obtenção de corantes (índigo, brasilina) e de adesivos 
(acácia negra). O barbatimão (Stryphnodendron adstringens), uma espécie 
muito utilizada na medicina popular como cicatrizante, anti-inflamató-
ria e antihemorrágica, apresenta 30-35% de taninos extraíveis na casca 
(MORI et al., 2003), podendo ser racionalmente explorada como um re-
curso econômico do Cerrado.

No Brasil, as Leguminosae são tidas como a família mais abun-
dante, com cerca de 2.848 espécies nativas (BFG, 2020), das quais mais 
de 1.500 são endêmicas. No Chaco de Porto Murtinho, estudos florísti-
cos indicam que Leguminosae é reconhecida como a família com maior 
riqueza (SARTORI et al., 2018), estimando-se uma diversidade de 515 
espécies (SINANI et al., 2019).

Nas florestas tropicais, marcadas pela megadiversidade de espé-
cies, a identificação, parte integrante da classificação da madeira, é mui-
tas vezes difícil porque a anatomia de muitas espécies não é conhecida 
(WHEELER; BAAS, 1998). Em espécies lenhosas das maiores forma-
ções florestais do Brasil, tais como, Cerrado, Mata Atlântica, Floresta 
Amazônica e Caatinga, a estrutura anatômica do lenho tem se tornado 
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conhecida ratificando a riqueza da biodiversidade vegetal, fornecendo 
referências importantes para o seu uso racional, com a adoção de me-
didas adequadas para manejo e conservação (ALVES; ANGYALOSSY-
-ALFONSO, 2000; MARCATI et al., 2001; LIMA; OLIVEIRA; RODRI-
GUES, 2009). No Chaco, algumas espécies de Leguminosae apresentam 
estratégias fisiológicas e reprodutivas essenciais para sua permanência 
no ambiente, através da formação de gemas nas raízes, recurso que pode 
ser essencial para a regeneração após eventos de fogo ou de remoção da 
vegetação (SILVA; YULE; SCREMIN-DIAS, 2020).

Considerando-se a importância das descrições anatômicas em 
abordagens taxonômicas, filogenéticas e ecológicas, bem como a escassez 
de informações desse aspecto a respeito de plantas do Chaco Brasileiro, 
trazemos aqui a caracterização da anatomia da madeira de seis espécies 
de Leguminosae.

Análise macroscópica

Quanto à coloração, as madeiras avaliadas apresentaram-se rela-
tivamente semelhantes, com cores claras (Fig. 1). A madeira de Bauhinia 

hagenbeckii, Mimosa hexandra e M. sensibilis apresenta cor amarelada (Fig. 
1A-C). Em Prosopis rubriflora o alburno é bege-amarelado e o cerne é 
marrom (Fig. 1D). Enterolobium contortisiliquum apresenta madeira ama-
relo claro e Parkinsonia praecox é verde-claro brilhante (Fig. 1E). Na por-
ção externa, a casca de Bauhinia hagenbeckii, Mimosa hexandra e Prosopis 

rubriflora é espessa, notadamente nas duas últimas, em que se verificam 
as espessas camadas do ritidoma (Fig. 1B, 1D). Camadas de crescimento 
distintas foram visualizados em todas as espécies analisadas. Poros e raios 
puderam ser observados em Bauhinia hagenbeckii, Mimosa hexandra, Pro-

sopis rubriflora e Parkinsonia praecox. 
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Figura 1: Secções transversais da madeira de espécies de Fabaceae do Chaco: 
macroscopia. A. Bauhinia hagenbeckii; B. Mimosa hexandra; C. Mimosa sensibilis; 

D. Prosopis rubriflora E. Parkinsonia praecox. Barras: A, B, C, D, E= 1 cm. 

Fonte: Imagens Paulo Robson de Souza.
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Figura 1. Secções transversais da madeira de espécies de Fabaceae do Chaco: 
macroscopia. A. Bauhinia hagenbeckii; B. Mimosa hexandra; C. Mimosa sensibilis; 
D. Prosopis rubriflora E. Parkinsonia praecox. Barras: A, B, C, D, E= 1 cm.  

 
Fonte: Imagens Paulo Robson de Souza. 

Resultados similares quanto à ocorrência de camadas de crescimento distintas foram 

citados para Bauhinia rufa, Copaifera langsdorffii, Dimorphandra mollis, Anadenanthera 

falcata e Stryphnodendron adstringens, leguminosas do Cerrado (MARCATI et al., 2006). 

Em Parkinsonia praecox e em Bauhinia hagenbeckii verificamos tendência à formação de 

lenho com anel semiporoso, característica identificada em Parkinsonia mexicana 

(RODRIGUEZ et al., 2016). Sonsin et al. (2015), também mencionam a presença de camadas 

de crescimento (bem ou mal definidas) em Fabaceae de Cerrado e de mata de galeria. 

Prosopis pallida, encontrada em florestas secas no Peru, igualmente apresenta nítida 

diferenciação entre cerne e alburno; a formação anual das camadas de crescimento permitiu 

através de análises dendrocronológicas avaliar a influência do El Niño naquela região 

(LÓPEZ et al., 2005). Nossos resultados contrastam com os citados para leguminosas da 

Amazônia que apresentam madeira com camadas de crescimento pouco distintas ou 

Resultados similares quanto à ocorrência de camadas de cresci-
mento distintas foram citados para Bauhinia rufa, Copaifera langsdorffii, 

Dimorphandra mollis, Anadenanthera falcata e Stryphnodendron adstringens, 
leguminosas do Cerrado (MARCATI et al., 2006). Em Parkinsonia prae-

cox e em Bauhinia hagenbeckii verificamos tendência à formação de lenho 



169

com anel semiporoso, característica identificada em Parkinsonia mexica-

na (RODRIGUEZ et al., 2016). Sonsin et al. (2015), também mencionam 
a presença de camadas de crescimento (bem ou mal definidas) em Fa-
baceae de Cerrado e de mata de galeria. Prosopis pallida, encontrada em 
florestas secas no Peru, igualmente apresenta nítida diferenciação entre 
cerne e alburno; a formação anual das camadas de crescimento permitiu 
através de análises dendrocronológicas avaliar a influência do El Niño 

naquela região (LÓPEZ et al., 2005). Nossos resultados contrastam com 
os citados para leguminosas da Amazônia que apresentam madeira com 
camadas de crescimento pouco distintas ou indistintas (CHIPAIA et al., 
2015), indicando o efeito de condições ambientais marcantes nas madei-
ras das Leguminosas no Chaco, da mesma forma como verificado em 
outras formações vegetais submetidas a condições sazonais.

Análise anatômica da madeira: aspectos 
mais relevantes (Tabela 1)

Vasos

Na maior parte das espécies avaliadas a porosidade é do tipo difu-
sa (Fig. 2A-D), com exceção de Bauhinia hagenbeckii e Parkinsonia prae-

cox na qual identificamos tendência à formação de anel semiporoso (Fig. 
3A, 3E). Com relação ao agrupamento, observam-se vasos solitários e 
agrupados, formando grupos de 2-5 elementos; vasos solitários ocor-
rem predominantemente em Mimosa hexandra (Fig. 3C); em Parkinsonia 

praecox vasos solitários são comparativamente mais escassos (Fig. 3E). O 
número médio de vasos/mm2 varia: 2 em Enterolobium contortisiliquum; 
19 em Prosopis rubriflora; 23 em Parkinsonia praecox; 50 em Mimosa sen-

sibilis e 54 em M. hexandra; e 86 em Bauhinia hagenbeckii, a mais porosa. 
Os vasos ocorrem em fileiras radiais em Mimosa hexandra, M. sensibilis 

e Parkinsonia praecox (Fig. 3C-E), e sem arranjo em Bauhinia hagenbe-

ckii, Prosopis rubriflora (Fig. 3A-B), e Enterolobium contortisiliquum (Fig. 
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3F,4A). Os vasos têm contorno circular, com diâmetro tangencial mé-
dio de 48±16µm em Bauhinia hagenbeckii a 187±74µm em Enterolobium 

contortisiliquum. As paredes celulares dos elementos de vaso são muito 
espessas, especialmente em Prosopis rubriflora (Fig. 4B), nas duas espé-
cies de Mimosa (Fig.4C-D), e em Bauhinia hagenbeckii (Fig. 4G). Os ele-
mentos de vaso mais longos foram observados em Enterolobium contorti-

siliquum 365±63µm e, os mais curtos, nas Mimosa (113±29µm). A placa 
de perfuração é simples, localizada na extremidade do elemento traque-
al ou em posição oblíqua (Fig. 5A). As pontoações intervasculares são 
areoladas, guarnecidas, podendo variar quanto à forma em circulares, 
em Mimosa sensibilis (Fig. 5D), poligonais, em Parkinsonia praecox (Fig. 
5B-C), hexagonais, em Mimosa hexandra (Fig. 5E), ou ovais, em Prosopis 

rubriflora (Fig. 5F), com disposição alterna e tamanho variando entre 
8,0±1,0µm em Enterolobium contortisiliquum e 6,0±1,0µm em Mimosa 

sensibilis. As pontoações vaso-raio são similares em tamanho e forma às 
observadas entre vasos. 
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Figura 2: Anatomia da madeira de espécies de Fabaceae do Chaco 
evidenciando o tipo de porosidade. A. Mimosa hexandra B. Prosopis rubriflora; 
C. Bauhinia hagenbeckii; D. Mimosa sensibilis; E. Parkinsonia praecox. (F) Sem 
arranjo. F. Enterolobium contortisiliquum. Barras: A, B, C, D, E, F= 0,5 mm.

Fonte: Elaboração dos autores.
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Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Figura 3. Secções transversais do lenho evidenciando disposição de vasos. (A-B) 
Padrão dendrítico. A. Bauhinia hagenbeckii, note a tendência à formação de anel 
semiporoso (ponta de seta); B. Prosopis rubriflora; (C-E) Padrão radial. C. Mimosa 
hexandra; D. Mimosa sensibilis; E. Parkinsonia praecox; F. Enterolobium 
contortisiliquum. Barras: A, B, C, D= 200 µm; E, F= 100µm 
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Figura 3: Secções transversais do lenho evidenciando disposição de vasos. 
(A-B) Padrão dendrítico. A . Bauhinia hagenbeckii, note a tendência à formação 
de anel semiporoso (ponta de seta); B. Prosopis rubriflora; (C-E) Padrão radial. 

C. Mimosa hexandra; D. Mimosa sensibilis; E. Parkinsonia praecox; F. Enterolobium 

contortisiliquum. Barras: A, B, C, D= 200 μm; E, F= 100μm

Fonte: Elaboração dos autores.
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Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Figura 4. Secções transversais evidenciando parênquima axial. (A-E) Parênquima 
paratraqueal confluente. A. Enterolobium contortisiliquum; B. Prosopis rubriflora. 
C. Mimosa hexandra; D. Mimosa sensibilis; E. Parkinsonia praecox; F. Detalhe de 
fibras gelatinosas (setas pretas) em Parkinsonia praecox; G. Parênquima axial 
paratraqueal escasso (ponta de seta) em Bauhinia hagenbeckii. EV: Elemento de 
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Figura 4: Secções transversais evidenciando parênquima axial. (A-E) 
Parênquima paratraqueal confluente. A. Enterolobium contortisiliquum; B. 

Prosopis rubriflora. C. Mimosa hexandra; D. Mimosa sensibilis; E. Parkinsonia 

praecox; F. Detalhe de fibras gelatinosas (setas pretas) em Parkinsonia 
praecox; G. Parênquima axial paratraqueal escasso (ponta de seta) em 

Bauhinia hagenbeckii. EV: Elemento de vaso, FG: Fibra gelatinosa, FI: Fibra 
gelatinosa, PA: Parênquima axial, Ponta de setas brancas: Parênquima 

radial. Barras: A=500 μm, B, C, D, E, G= 100 μm, F=10 μm.

Fonte: Elaboração dos autores.
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vaso, FG: Fibra gelatinosa, FI: Fibra gelatinosa, PA: Parênquima axial, Ponta de 
setas brancas: Parênquima radial. Barras: A=500 µm, B, C, D, E, G= 100 µm, F=10 
µm. 

 
Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Figura 5. Anatomia da madeira de espécies de Fabaceae do Chaco: Elemento de 
vaso e pontoações intervasculares. (A-C). Parkinsonia praecox. A. Elemento de vaso 
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Figura 5: Anatomia da madeira de espécies de Fabaceae do Chaco: 
Elemento de vaso e pontoações intervasculares. (A-C). Parkinsonia praecox. 

A. Elemento de vaso com placa de perfuração simples; B. Pontoações 
guarnecidas (setas pretas); C. Detalhe das pontoações guarnecidas em 
MEV; D. Pontoações circulares em Mimosa sensibilis; E. Pontoações 

hexagonais em Mimosa hexandra (pontilhado preto); F. Pontoações ovais 
em Prosopis rubriflora. Barras: A= 50 µm, B, D, E, F= 10 µm, C= 5 µm.

Fonte: Elaboração dos autores.
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com placa de perfuração simples; B. Pontoações guarnecidas (setas pretas); C. 
Detalhe das pontoações guarnecidas em MEV; D. Pontoações circulares em Mimosa 
sensibilis; E. Pontoações hexagonais em Mimosa hexandra (pontilhado preto); F. 
Pontoações ovais em Prosopis rubriflora. Barras: A= 50 µm, B, D, E, F= 10 µm, C= 5 
µm. 

 
Fonte: Elaboração dos autores. 

Diversos atributos taxonômicos da família Leguminosae foram confirmados 

(METCALFE, CHALK 1950): vasos solitários, pequenos a médios em diâmetro tangencial 

(100-200µm), com tendência à formação de anel poroso ou semiporoso, placas de perfuração 

simples, pontoações intervasculares alternadas, pequenas, guarnecidas. De modo geral, a 

presença de vasos numerosos e estreitos, com arranjo tendendo ao radial, mais curtos, com 

pontoações intervaculares pequenas a muito pequenas, tem sido interpretada como uma 

estratégia importante para a segurança hidráulica no xilema em espécies de ambientes áridos 

(LINDORF, 1994; MOGLIA; GIMENEZ, 1998). Parte das espécies aqui avaliadas 

apresentou elementos de vaso com comprimento médio, entre 113 e 194µm, com exceção de 

Enterolobium contortisiquum com 364±63 µm, confirmando a tendência proposta para a 

segurança hídrica. Para as Leguminosas, os elementos de vaso são considerados médios a 

curtos, não ultrapassando 800µm (BRANDES, BARROS, 2008). Para Mimosa 

ophthalmocentra Mart. ex Benth. e M. tenuiflora (Willd.) Poir., encontrada na Caatinga, esse 

valor foi maior que os aqui obtidos - 197µm e 269µm, respectivamente (SILVA et al., 2011). 

Diversos atributos taxonômicos da família Leguminosae foram 
confirmados (METCALFE, CHALK 1950): vasos solitários, pequenos a 
médios em diâmetro tangencial (100-200µm), com tendência à forma-
ção de anel poroso ou semiporoso, placas de perfuração simples, pon-
toações intervasculares alternadas, pequenas, guarnecidas. De modo 
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geral, a presença de vasos numerosos e estreitos, com arranjo tendendo 
ao radial, mais curtos, com pontoações intervaculares pequenas a muito 
pequenas, tem sido interpretada como uma estratégia importante para 
a segurança hidráulica no xilema em espécies de ambientes áridos (LIN-
DORF, 1994; MOGLIA; GIMENEZ, 1998). Parte das espécies aqui ava-
liadas apresentou elementos de vaso com comprimento médio, entre 
113 e 194µm, com exceção de Enterolobium contortisiquum com 364±63 
µm, confirmando a tendência proposta para a segurança hídrica. Para as 
Leguminosas, os elementos de vaso são considerados médios a curtos, 
não ultrapassando 800µm (BRANDES, BARROS, 2008). Para Mimosa 

ophthalmocentra Mart. ex Benth. e M. tenuiflora (Willd.) Poir., encon-
trada na Caatinga, esse valor foi maior que os aqui obtidos - 197µm 
e 269µm, respectivamente (SILVA et al., 2011). Com relação ao diâ-
metro, observamos valores entre 48-78µm, excetuando-se E. contortisi-

liquum com 187±74µm. Em um estudo comparativo com indivíduos de 
E. contortisiliquum coletados nas regiões nordeste e sul do Brasil, Lima, 
Oliveira e Rodrigues (2009) encontraram valores médios entre 17µm 
(vasos menores) e 347µm (vasos maiores), indicando que nessa espécie 
os valores do diâmetro do vaso são variáveis, tendendo a altos, mes-
mo quando ocorrendo em locais propensos ao déficit hídrico. Para duas 
Mimosa da Caatinga os valores de diâmetro de vasos situaram-se entre 
108µm e 105µm (SILVA et al., 2011), maiores que os encontrados nas 
plantas do Chaco. Carlquist (1977) menciona valores de diâmetro de 
vaso similares aos aqui verificados, para espécies de leguminosas en-
contradas em áreas desérticas australianas. Vasos de diâmetros menores 
são interpretados como um traço funcional relacionado com a proteção 
dos elementos de vaso, garantindo a continuidade do fluxo, mesmo sob 
restrição hídrica. Essa característica pode ser determinante na sobre-
vivência das espécies no Chaco, e possivelmente complementada pelo 
acentuado espessamento da parede do elemento traqueal. A redução do 
diâmetro dos vasos diminui a possibilidade de cavitação, ou seja, de for-
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mação de bolhas de ar no interior das células condutoras que resultaria 
na queda do suprimento hídrico para as folhas, levando à morte das 
plantas (ZIMMERMANN, 1983; MASRAHI, 2014). A tendência de ar-
ranjo dos vasos em cadeias radiais pode ser também interpretada como 
um fator protetivo contra a formação de embolias (STEPANOVA et al., 
2013, LENS et al., 2011). O diâmetro das pontoações guarnecidas nas 
espécies aqui estudadas, embora pertencentes a subfamílias distintas, 
foi constante, situando-se entre 5-6µm, considerado pequeno (IAWA, 
1989), relativamente menores que os citados para Leguminosae, encon-
tradas em uma floresta tropical muito seca na Venezuela (LINDORF 
1994). No caso das plantas ocorrendo no Chaco, região em que estão 
submetidas a déficit hídrico em parte do ano, pontoações de pequeno 
diâmetro podem ser atributos protetores dos vasos, como demonstrado 
experimentalmente para espécies de Acer (LENS et al., 2011). A variação 
na forma e tamanho das pontoações (circulares, ovais ou hexagonais), 
aqui relatados, podem se constituir em um atributo taxonômico adicio-
nal (IAWA, 1989).

Fibras

Nas espécies aqui avaliadas foram observadas fibras libriformes 
e gelatinosas. Fibras libriformes de paredes fortemente espessadas e lú-
men reduzido foram encontradas em Mimosa hexandra, M. sensibilis e 

Prosopis rubriflora (Fig.3 A-D). O diâmetro tangencial das fibras librifor-
mes, na maior parte das espécies, é de 11µm e o diâmetro tangencial do 
lúmen é de cerca de 5µm. Mimosa sensibilis apresenta as fibras com pa-
redes mais espessas (6,0±1,0µm) e Parkinsonia praecox tem paredes mais 
delgadas (4±1,0µm, Fig. 4E). As fibras libriformes mais longas foram 
encontradas em Enterolobium contortisiliquum (1095±202 µm) e as mais 
curtas em Parkinsonia praecox (543±105µm). Fibras gelatinosas foram 
detectadas em Parkinsonia praecox (Fig. 4F). Nessa espécie, as fibras têm 
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o lúmen amplo com grãos de amido. Fibras libriformes em abundância, 
curtas, com paredes fortemente espessadas e lúmen reduzido foram ob-
servadas na maior parte das espécies aqui investigadas, considerada ca-
racterística comum para Leguminosae (METCALFE; CHALK, 1950). 
As fibras de paredes espessadas estão associadas com o peso e a densi-
dade da madeira, também conferindo estrutura para os vasos entre as 
quais se distribuem. Fibras não septadas, com reserva de amido foram 
detectadas em Parkinsonia praecox. Em Parkinsonia aculeata, fibras simi-
lares são descritas como vivas, não lignificadas, com função de reser-
va nutricional, por isso, denominadas de “fibras substitutas” (SCOTT, 
1936). Parkinsonia aculeata é considerada como tendo lenho mesomorfo, 
em função da baixa lignificação das fibras (LINDORF, 1994). Fibras ge-
latinosas são relatadas para Leguminosae ocorrendo em diversos tipos 
de ambiente, porém, podem ser formadas em função de tortuosidades 
ou pressões sobre o lenho de reação (SILVA et al., 2011). Considerando 
que as amostras de Parkinsonia praecox aqui avaliadas não foram coleta-
das em locais onde estivessem sofrendo deformidades, acreditamos que 
a ocorrência de fibras gelatinosas seja um traço relacionado com a re-
serva de água. Em indivíduos de Enterolobium contortisiliquum encontra-
dos em uma área de Caatinga, também foi detectada presença de fibras 
gelatinosas em proporção significativamente maior quando comparada 
com a população da região sul do Brasil (LIMA; OLIVEIRA; RODRI-
GUES; 2009).

Parênquima

Parênquima axial – O parênquima axial é formado por células 
com formato variado (retangulares, quadradas ou fusiformes) que po-
dem apresentar paredes finas em Enterolobium contortisiliquum (Fig.4A), 
Prosopis rubriflora (Fig. 4B) e Parkinsonia praecox (Fig. 4E) e, ou mais 
espessadas, nas duas Mimosa (Fig. 4C-D), e em Bauhinia hagenbeckii (Fig. 
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4G). O parênquima axial pode ser dos tipos apotraqueal e paratraque-
al. Parênquima apotraqueal em agregados foi identificado em Mimosa 

hexandra e em Prosopis rubriflora (Fig. 4B). Parênquima apotraqueal di-
fuso, com células fusiformes, foi observado em Enterolobium contortisili-

quum (Fig. 6F), formando séries de 2-4 células, geralmente associadas 
ao parênquima radial, e em Parkinsonia praecox (Fig. 6G). Parênquima 
do tipo axial paratraqueal foi observado em Bauhinia hagenbeckii (Fig. 
4G); em Parkinsonia praecox o parênquima axial paratraqueal confluente 
pode formar camadas estreitas (Fig. 4E). Parênquima axial paratraqueal 
confluente foi encontrado em Enterolobium contortisiliquum, Prosopis ru-

briflora, Mimosa hexandra, M. sensibilis e Parkinsonia praecox (Fig. 4A-E). 
Em Enterolobium contortisiliquum verificamos que o parênquima axial é 
relacionado com a reserva de amido (Fig. 8A-C, 8E-F). Células paren-
quimáticas contendo cristais prismáticos, formando séries cristalíferas 
dispersas no sistema axial, são observadas em todas as espécies analisa-
das (Fig. 6C, 6F). 
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Figura 6: Secções longitudinais tangencias: raios e elemento de vaso. A. Raios 
unisseriados em Bauhinia hagenbeckii; B. Raios unisseriado em Mimosa hexandra 
(ponta da seta); C. Detalhe dos cristais prismáticos nas células do parênquima 
axial em Mimosa hexandra (setas amarelas); (D-F). Raios bisseriados (ponta da 
seta). D. Mimosa sensibilis; E. Prosopis rubriflora; F. Enterolobium contortisiliquum, 

note a presença de cristais (seta amarela) e parênquima axial em série (setas 
pretas). G. Raios trisseriados em Parkinsonia praecox (ponta da seta). PP: Placa 
de perfuração, FI: Fibras, EV: elemento de vaso, PA: parênquima axial. Barras: 

A, C, D, E, G= 100 μm; F= 200 μm; C=10 μm.

Fonte: Elaboração dos autores.
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Fonte: Elaboração dos autores. 

Raios – Os raios são do tipo não estratificados, uni, bi, ou multiseriados, 

homocelulares ou heterocelulares, formados por células de paredes, em geral, espessadas. 

Raios estreitos, unisseriados predominam em Bauhinia hagenbeckii (Fig. 6A) e em Mimosa 

hexandra (Fig. 6B). Em Mimosa sensibilis, Prosopis rubriflora e Enterolobium 

contortisiliquum prevalecem raios bisseriados (Fig. 6D-F). Em M. hexandra, M. sensibilis e 
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Raios – Os raios são do tipo não estratificados, uni, bi, ou multise-
riados, homocelulares ou heterocelulares, formados por células de pare-
des, em geral, espessadas. Raios estreitos, unisseriados predominam em 
Bauhinia hagenbeckii (Fig. 6A) e em Mimosa hexandra (Fig. 6B). Em Mimo-

sa sensibilis, Prosopis rubriflora e Enterolobium contortisiliquum prevalecem 
raios bisseriados (Fig. 6D-F). Em M. hexandra, M. sensibilis e P. rubriflora 

há raios fusionados. Raios largos, de 3-5 células de largura, são observa-
dos exclusivamente em Parkinsonia praecox (Fig. 6G). Quanto à compo-
sição, os raios da maior parte das espécies avaliadas são homocelulares, 
formados por células procumbentes (Fig. 7A-F). No entanto, raios he-
terocelulares, com células marginais quadradas, e células procumbentes 
no corpo foram observados em Bauhinia hagenbeckii e Prosopis rubriflora 

(Fig 7A, E). A média do número de raios/mm2 variou entre cerca de 6/
mm2 em Bauhinia hagenbeckii, Mimosa sensibilis, Enterolobium contortisili-

quum e Parkinsonia praecox; 8/mm2 em Prosopis rubriflora, e 9/mm2 em 
Mimosa hexandra. Quanto ao comprimento, os raios mais longos foram 
observados em Bauhinia hagenbeckii (290±239µm) e os mais curtos em 
Mimosa hexandra (167±63µm). Raios contendo amido de reserva foram 
detectados em Mimosa sensibilis e Parkinsonia praecox (Fig. 8D-E).
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Figura 7: Anatomia da madeira de espécies de Fabaceae do Chaco: 
composição do raio. (A-F) Raios homocelulares. A. Bauhinia hagenbeckii; B. 

Enterolobium contortisiliquum; C. Mimosa hexandra; D. Mimosa sensibilis; E. 
Prosopis rubriflora, note os elementos de vaso estreitos (ponta de seta) entorno 
dos elementos de vaso maiores; F. Parkinsonia praecox. PA: parênquima axial, 

PR: parênquima radial. Barras: A, C, D, E, F= 100 µm; B= 200 µm.

Fonte: Elaboração dos autores.
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Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Figura 8. Detecção de amido com reagente de Lugol (positivo=coloração preta). (A-
D) Amido nas células do parênquima axial de Enterolobium contortisiliquum. A. 
Secção transversal; B. Secção longitudinal tangencial; C. Secção longitudinal 
radial; D. Ocorrência de amido no parênquima radial em Mimosa sensibilis; (E-G) 
Parkinsonia praecox. E. Secção transversal evidenciando a presença de amido nas 
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Figura 8: Detecção de amido com reagente de Lugol (positivo=coloração 
preta). (A-D) Amido nas células do parênquima axial de Enterolobium 

contortisiliquum. A. Secção transversal; B. Secção longitudinal tangencial; 
C. Secção longitudinal radial; D. Ocorrência de amido no parênquima 

radial em Mimosa sensibilis; (E-G) Parkinsonia praecox. E. Secção transversal 
evidenciando a presença de amido nas células do parênquima axial e 

radial; F. Secção longitudinal radial evidenciando as células do parênquima 
axial contendo amido; G. Detalhe dos grãos de amido em MEV (setas 
vermelhas). FI: Fibras, PR: Parênquima radial, PA: Parênquima axial. 

Barras: A, B, C, E= 200 µm; D= 100 µm, F= 50 µm, G= 10 µm.

Fonte: Elaboração dos autores.
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células do parênquima axial e radial; F. Secção longitudinal radial evidenciando as 
células do parênquima axial contendo amido; G. Detalhe dos grãos de amido em 
MEV (setas vermelhas). FI: Fibras, PR: Parênquima radial, PA: Parênquima axial. 
Barras: A, B, C, E= 200 µm; D= 100 µm, F= 50 µm, G= 10 µm. 

 
Fonte: Elaboração dos autores. 
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Nas espécies avaliadas o parênquima xilemático é predominan-
temente do tipo paratraqueal, formando faixas no sistema axial, e raios 
estreitos no radial, corroborando as informações prévias (METCAL-
FE; CHALK, 1950). A parede das células do parênquima na maior par-
te das plantas aqui investigadas é espessada. Carlquist (1984) propõe 
que paredes espessadas no parênquima minimizam os riscos de fratura 
das paredes dos vasos. Em Bauhinia hagenbeckii o raio é heterocelu-
lar, elemento que a distingue das demais. Características similares re-
ferentes aos raios foram observadas em Mimosa catharinensis Burkart, 
e em Enterolobium contortisiliquum ocorrentes em localidades distintas 
(MEDEIROS; STEFANI, 2018; LIMA; OLIVEIRA; RODRIGUES, 
2009). Embora Metcalfe, Chalk (1950) comentem que os raios podem 
ser estratificados em espécies de Prosopis, essa condição não foi obser-
vada em P. rubriflora aqui analisada, bem como em outras espécies do 
táxon, apontando que esse pode ser um atributo taxonômico relevante. 
Alguns autores têm comentado que o parênquima xilemático atua no 
transporte de água das células floemáticas em direção aos elementos 
de vaso afetados pela embolia, em um processo de repreenchimento 
(NARDINI; LO GULLO; SALEO, 2011). O parênquima radial próxi-
mo aos vasos, pode garantir o fluxo de água, e reduzir o risco à embolia 
após hidrólise do amido que, convertido em açúcares solúveis, promo-
ve a entrada de água para o interior do vaso através de modificações no 
potencial osmótico das células (MASRAHI, 2014). Além disso, o amido 
representa uma importante reserva energética para as plantas, permi-
tindo a reposição de folhas, floração e frutificação mesmo em períodos 
de restrição à aquisição de água e gás carbônico, como observado nos 
períodos secos durante o inverno no Chaco, com acentuada queda na 
umidade relativa do ar. As células de reserva de amido (parênquima ra-
dial, parênquima axial ou fibras) desempenham papel importante para 
a sobrevivência das plantas. Cristais em células com paredes fortemen-
te espessadas, também se constituem em um atributo marcante da ma-
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deira das Leguminosae (METCALFE; CHALK, 1950). A abundância 
de cristais pode, também, estar relacionada com a disponibilidade de 
cálcio no solo e condições climáticas (GASSON et al., 2009).

Tabela 3: Características quantitativas do lenho de 
seis espécies de Leguminosae do Chaco Brasileiro.

Fonte: Elaboração dos autores.
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Nas espécies avaliadas o parênquima xilemático é predominantemente do tipo 
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espessadas no parênquima minimizam os riscos de fratura das paredes dos vasos. Em 

Bauhinia hagenbeckii o raio é heterocelular, elemento que a distingue das demais. 

Características similares referentes aos raios foram observadas em Mimosa catharinensis 

Burkart, e em Enterolobium contortisiliquum ocorrentes em localidades distintas 

(MEDEIROS; STEFANI, 2018; LIMA; OLIVEIRA; RODRIGUES, 2009). Embora Metcalfe, 

Chalk (1950) comentem que os raios podem ser estratificados em espécies de Prosopis, essa 

condição não foi observada em P. rubriflora aqui analisada, bem como em outras espécies do 

táxon, apontando que esse pode ser um atributo taxonômico relevante. Alguns autores têm 

comentado que o parênquima xilemático atua no transporte de água das células floemáticas 

em direção aos elementos de vaso afetados pela embolia, em um processo de repreenchimento 

(NARDINI; LO GULLO; SALEO, 2011). O parênquima radial próximo aos vasos, pode 

garantir o fluxo de água, e reduzir o risco à embolia após hidrólise do amido que, convertido 

em açúcares solúveis, promove a entrada de água para o interior do vaso através de 

modificações no potencial osmótico das células (MASRAHI, 2014). Além disso, o amido 

representa uma importante reserva energética para as plantas, permitindo a reposição de 

folhas, floração e frutificação mesmo em períodos de restrição à aquisição de água e gás 

carbônico, como observado nos períodos secos durante o inverno no Chaco, com acentuada 

queda na umidade relativa do ar. As células de reserva de amido (parênquima radial, 

parênquima axial ou fibras) desempenham papel importante para a sobrevivência das plantas. 

Cristais em células com paredes fortemente espessadas, também se constituem em um 

atributo marcante da madeira das Leguminosae (METCALFE; CHALK, 1950). A abundância 

de cristais pode, também, estar relacionada com a disponibilidade de cálcio no solo e 

condições climáticas (GASSON et al., 2009). 

Tabela 1. Características quantitativas do lenho de seis espécies de Leguminosae do 
Chaco Brasileiro. 

Espécies 
Parâmetros Bauhinia 

hagenbeckii 
Enterolobium 
contortisiliquum 

Mimosa 
hexandra 

Mimosa 
sensibilis 

Prosopis 
rubriflora 

Parkinsonia 
praecox (Média±DP) 

Vasos 
Vasos/mm2 86,60±17,76 2,43±2,15 53,87±7,10 49,87±15,12 19,10±5,47 23,07±7,87 
Diâmetro 
tangencial do 
elemento de 
vaso (µm) 

48,47 ± 16,26 187,09±74,39 54,67±20,73 50,88±23,04 78,88±40,58 54,06±13,97 
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Comprimento 
do elemento 
de vaso (µm) 

161,60 ± 43,05 364,86±63,57 113,06±29,04 113,59±28,67 130,86±36,33 194,00±31,93 

Tamanho da 
pontoação 
intervascular 
(µm) 

6,25±1,50 7,67±1,28 5,79±0,50 5,65±0,86 6,12±0,83 7,54±1,09 

Fibras (µm) 
Comprimento 
da fibra  695,67±202,42 1095,43±202,75 600,54±141,05 569,82±157,87 921,76±214,10 542,76±105,43 

Diâmetro 
tangencial da 
fibra  

11,69±4,72 * 11,76±4,70 11,73±4,72 11,76±4,70 11,60±4,62 

Diâmetro 
tangencial do 
lúmen 

5,61±4,32 * 5,69±4,31 5,68±4,31 5,69±4,31 5,53±4,17 

Espessura da 
parede  4,5±1,43 * 4,46±1,23 6,0±1,43 4,6±130 4,15±1,16 

Raios 
Largura do 
raio (µm) 1,49±0,55 1,56±0,50 1,41±0,50 1,49±0,55 1,41±0,59 3,01±1,35 

Comprimento 
do raio (µm) 290,42±239,68 180,92±46,20 167,00±63,51 182,43±74,67 256,32±103,77 243,58±128,68 

Raios/mm2 6,10±1,18 6,05±1,43 9,50±1,50 6,23±1,43 8,03±1,35 6,87±1,70 
Fonte: Elaboração dos autores. 

Considerações finais 

A análise anatômica da madeira de seis espécies lenhosas de Leguminosae do Chaco 

brasileiro evidenciou algumas características comuns à família, tais como: camadas de 

crescimento visíveis; vasos sem um arranjo definido, solitários ou em grupos, com pontoações 

guarnecidas; parênquima axial predominantemente paratraqueal; raios frequentemente 

estreitos. Identificamos também, alguns elementos potencialmente relevantes em estudos 

taxonômicos ou filogenéticos em diferentes níveis hierárquicos, podendo ser adicionalmente 

empregados na delimitação específica, quando agregados a dados macromorfológicos. Foram 

observadas características anatômicas que do lenho podem ser importantes para a 

sobrevivência das espécies avaliadas em um ambiente submetido à forte sazonalidade 

ambiental refletida, por exemplo, na formação de camadas de crescimento, não relatada 

anteriormente para a maior parte das plantas lenhosas do Chaco Brasileiro. Atributos como 

elementos de vaso de pequeno diâmetro, com paredes espessas, dotadas de pontoações 

guarnecidas, fibras de paredes espessas, fibras de reserva, cristais em abundância, podem ser 

interpretados como estratégias funcionais que permitem a ocorrência e permanência nessa 

formação vegetal única e com características ambientais singulares. 

O estudo realizado é inédito para a maior parte das espécies selecionadas, e representa 

uma primeira abordagem descritiva para madeiras dessa importante fitofisionomia, exclusiva 

do estado de Mato Grosso do Sul, e seriamente ameaçada de desaparecimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise anatômica da madeira de seis espécies lenhosas de Legu-
minosae do Chaco brasileiro evidenciou algumas características comuns 
à família, tais como: camadas de crescimento visíveis; vasos sem um ar-
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ranjo definido, solitários ou em grupos, com pontoações guarnecidas; pa-
rênquima axial predominantemente paratraqueal; raios frequentemente 
estreitos. Identificamos também, alguns elementos potencialmente re-
levantes em estudos taxonômicos ou filogenéticos em diferentes níveis 
hierárquicos, podendo ser adicionalmente empregados na delimitação 
específica, quando agregados a dados macromorfológicos. Foram obser-
vadas características anatômicas que do lenho podem ser importantes 
para a sobrevivência das espécies avaliadas em um ambiente submetido 
à forte sazonalidade ambiental refletida, por exemplo, na formação de 
camadas de crescimento, não relatada anteriormente para a maior parte 
das plantas lenhosas do Chaco Brasileiro. Atributos como elementos de 
vaso de pequeno diâmetro, com paredes espessas, dotadas de pontoa-
ções guarnecidas, fibras de paredes espessas, fibras de reserva, cristais em 
abundância, podem ser interpretados como estratégias funcionais que 
permitem a ocorrência e permanência nessa formação vegetal única e 
com características ambientais singulares.

O estudo realizado é inédito para a maior parte das espécies sele-
cionadas, e representa uma primeira abordagem descritiva para madei-
ras dessa importante fitofisionomia, exclusiva do estado de Mato Grosso 
do Sul, e seriamente ameaçada de desaparecimento.
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CAPÍTULO 9

MICROLIQUENS NO
CHACO BRASILEIRO

Jean Marc Torres1; André Aptroot1; Adriano Spielmann1*

RESUMO

Neste capítulo apresentamos um grupo de organismos fascinan-
tes, complexos e pouco estudados no Centro-oeste do Brasil. Os micro-
liquens são fungos liquenizados usualmente pequenos, que requerem es-
tudos microscópicos e em geral são fortemente aderidos ao substrato. O 
Chaco Brasileiro é uma região pouco explorada pelos liquenólogos. No 
total foram identificadas 87 espécies em 46 gêneros, representados em 26 
famílias. Os gêneros mais representativos em número de espécies foram 
Graphis e Lecanora. Quatro gêneros e dezenove espécies são reportados 
pela primeira vez para Mato Grosso do Sul, e quatro espécies são novas 
ocorrências para o Brasil.

Palavras-chave – Ascomycota liquenizados, Brasil, liquens crostosos, 
taxonomia.

Introdução

Os liquens são sistemas complexos que se originam de uma asso-
ciação simbiótica entre fungos e algas e/ou cianobactérias, gerando um 
corpo (talo) morfologicamente novo (COUTIÑO; MONTAÑEZ, 2000; 

1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Instituto de Biociências, Laboratório de 
Botânica / Liquenologia, CEP 79070-900, Campo Grande, MS, Brasil
* Autor para correspondência: adriano.spielmann@ufms.br
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CHAPARRO; AGUIRRE, 2002; BARRENO; PÉREZ-ORTEGA, 2003; 
LIJTEROFF; LIMA; PRIERI, 2009). Os componentes da simbiose liqu-
ênica recebem seus próprios nomes funcionais: as algas verdes e ciano-
bactérias, por realizar a fotossíntese, são denominadas fotobiontes (foto 

= luz; bionte = ser vivo) e os fungos constituem os micobiontes (mico = 
fungo). Assim, se pode dizer também, que um líquen é a associação 

entre micobiontes e fotobiontes.

Atualmente são reconhecidas 19.409 espécies de fungos liqueni-
zados, 1002 gêneros e 119 famílias (LÜCKING; HODKINSON; LEA-
VITT, 2017a, 2017b). Para o Brasil, são listados cerca de 420 gêneros e 
4340 espécies (APTROOT, dados não publicados). A maioria dos fungos 
liquenizados (99.1% das espécies) pertence ao filo Ascomycota, o restante 
sendo representado por fungos do filo Basidiomycota (LÜCKING; HO-
DKINSON; LEAVITT, 2017a).

Em relação ao seu hábito de crescimento, os liquens tradicional-
mente são classificados em quatro grupos morfológicos principais: cros-
tosos, esquamulosos, foliosos e fruticosos (HONEGGER, 2008). Mas 
em relação ao seu tamanho, também são classificados artificialmente 
em macroliquens e microliquens, um conceito arbitrário que varia 
segundo cada autor. Swinscow e Krog (1988) incluíram nos macroli-
quens todos os fungos liquenizados com talo de hábito fruticoso, folioso, 
esquamuloso, e alguns de hábito crostoso do grupo Caliciales (as espé-
cies que desenvolvem apotécios estipitados) e nos microliquens todos os 
demais de hábito crostoso. Já Cáceres (2007) incluiu nos microliquens 
todas as espécies crostosas e algumas de hábito folioso e esquamuloso. 
Neste trabalho, além das espécies crostosas, incluímos também nos mi-
croliquens Flakea papillata O.E. Erikss., uma espécie de hábito esquamu-
loso de tamanho diminuto.

Estudos de liquenologia no Chaco têm sido realizados principal-
mente no nordeste da Argentina, destacando-se os trabalhos realizados 
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em liquens foliícolas (FERRARO, 1983; FERRARO; LÜCKING, 2000), 
em Parmeliaceae Bercht. & J. Presl (FERRARO, 1981), em microliquens 
(APTROOT; FERRARO; CÁCERES, 2014; FERRARO; MICHLIG, 
2011) e no campo da Ecologia (ESTRABOU, 2007; ESTRABOU et al., 
2005; ESTRABOU; QUIROGA; RODRÍGUEZ, 2014). Também foi re-
portada a flora preliminar dos liquens do extremo sul do Grande Chaco 
(ESTRABOU et al., 2006). No Chaco brasileiro, o primeiro levantamen-
to de fungo liquênico foi recentemente apresentado na dissertação de 
Torres (2018). Este estudo complementa a caracterização dos microli-
quens encontrados no Chaco brasileiro. Para representar o local de estu-
do, e as coordenadas dos 22 lugares com registros de coleta, elaborou-se 
um mapa (Figura 1).

Figura 1: Mapa de registros na região do Chaco brasileiro (Porto Murtinho 
– Mato Grosso do Sul). Em círculos verdes, os pontos de coleta, alguns com 

sobreposição entre eles. Siglas MS: Mato Grosso do Sul e PAR: Paraguai.

Fonte: Elaboração dos autores.
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Fonte: Elaboração dos autores. 

Resultados 

Foram identificados neste estudo 87 espécies e 46 gêneros de microliquens 

representados em 26 famílias (Tabela 1, Figura 2). A família com maior riqueza em número 

de gêneros foi Graphidaceae Dumort. As demais famílias estiveram representadas por um 

número baixo de gêneros. Dezoito famílias estiveram representadas por um único gênero 

(Figura 2A). Os gêneros mais representativos em número de espécies foram Graphis Adans e 

Lecanora Ach. com 10 espécies. Diversos gêneros estiveram representados por uma única 

espécie (Figura 2B). 

Figura 2. Microliquens do Chaco Brasileiro A. Famílias; B. Gêneros. 
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Resultados

Foram identificados neste estudo 87 espécies e 46 gêneros de mi-
croliquens representados em 26 famílias (Tabela 1, Figura 2). A família 
com maior riqueza em número de gêneros foi Graphidaceae Dumort. As 
demais famílias estiveram representadas por um número baixo de gê-
neros. Dezoito famílias estiveram representadas por um único gênero 
(Figura 2A). Os gêneros mais representativos em número de espécies 
foram Graphis Adans. e Lecanora Ach. com 10 espécies. Diversos gêneros 
estiveram representados por uma única espécie (Figura 2B).

Figura 2: Microliquens do Chaco Brasileiro A. Famílias; B. Gêneros.

Fonte: Elaboração dos autores.
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Fonte: Elaboração dos autores. 

 

Chave para identificação dos microliquens encontrados no Chaco brasileiro 

(Nos gêneros com somente uma espécie, foi adicionado o epíteto entre parênteses). 

1a. Talo esquamuloso, com papilas na superfície superior  ...............................  Flakea (papillata) 
1b. Talo crostoso  ...........................................................................................................................  2 

2a. Talo com apotécios, lirelas ou peritécios .................................................................................. 3 
2b. Talo sem apotécios, lirelas ou peritécios  ...............................................................................  45 

3a. Talo com lirelas ou peritécios  ..................................................................................................  4 
3b. Talo com apotécios  ..................................................................................................................  5 

4a. Talo com lirelas distintamente alongadas, ou redondas com pruína marrom no disco  .........  27 
4b. Talo com peritécios   37 

Apotécios 
5a. Apotécios imersos em verrugas talinas, ou livres e semelhantes a sorais, ou apotécios 

miriotremoides  .......................................................................................................................  6 
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Chave para identificação dos microliquens
encontrados no Chaco brasileiro

(Nos gêneros com somente uma espécie, foi 
adicionado o epíteto entre parênteses).

1a. Talo esquamuloso, com papilas na superfície superior .......Flakea (papillata)

1b. Talo crostoso ...................................................................................................2
2a. Talo com apotécios, lirelas ou peritécios ....................................................3
2b. Talo sem apotécios, lirelas ou peritécios ..................................................45

3a. Talo com lirelas ou peritécios ......................................................................4
3b. Talo com apotécios .......................................................................................5
4a. Talo com lirelas distintamente alongadas, 
ou redondas com pruína marrom no disco ....................................................27

4b. Talo com peritécios .....................................................................................37

Apotécios

5a. Apotécios imersos em verrugas talinas, ou livres 
e semelhantes a sorais, ou apotécios miriotremoides .....................................6
5b. Apotécios sésseis a proeminentes, não imersos em verrugas
talinas nem assemelhando-se a sorais, nem miriotremoides .........................8
6a. Apotécios miriotremoides, 
imersos, em formato de poro .....................................Sanguinotrema (wightii)

6b. Apotécios imersos em verrugas talinas, 
ou livres e semelhantes a sorais .........................................................................7
7a. Apotécios imersos em verrugas talinas .......................Pertusaria (flavens)

7b. Apotécios livres, semelhantes a sorais ................................ Lepra (tropica)

8a. Apotécio com margem talina contendo algas e concolor ao talo ............9
8b. Apotécio sem margem talina, com margem própria sem
algas e geralmente da mesma cor que o disco, ou margem ausente ............14
9a. Ascósporos transversalmente septados ....................................................10
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9b. Ascósporos simples, não septados .............................................................11

10a. Disco do apotécio avermelhado, K+ roxo; 
ascósporos com vários septos, incolores.....................................Haematomma

10b. Disco do apotécio marrom-escuro a preto, 
K−; ascósporos com 1 septo, marrons ................................................ Rinodina

11a. Ascósporos >30 μm compr.................................... Ochrolechia (africana)

11b. Ascósporos <20 μm compr. .....................................................................12

12a. Himênio roxo pálido. ................................................................Tephromela

12b. Himênio incolor ........................................................................................13

13a. Ascos com 8 ascósporos. ............................................................... Lecanora

13b. Ascos multisporados, com 16, 32 ou 64 ascósporos. .... Neoprotoparmelia

14a. Margem do apotécio negra, internamente 
marrom-escura ou carbonizada .......................................................................15
14b. Margem do apotécio pálida ou colorida, nunca negra, internamente 
pálida ou colorida, mas não marrom-escura nem carbonizada ...................20
15a. Ascósporos simples .....................................................................Traponora

15b. Ascósporos transversalmente septados ..................................................16

16a. Ascósporos incolores, com 3 ou mais septos transversais, 
disco do apotécio usualmente com pruína amarela ........................ Cresponea

16b. Ascósporos marrons, com 1(–3) septos transversais,  
disco do apotécio sem pruína ...........................................................................17
17a. Himênio usualmente insperso .................................................................18

17b. Himênio claro ............................................................................................19

18a. Parede dos ascósporos uniformemente delgada ......... Buellia (stellulata)

18b. Parede dos ascósporos engrossada nas laterais ....... Hafellia (curatellae)

19a. Epitécio K+ verde; conídios > 6.0 μm compr. .... Baculifera (cinereocinta)

19b. Epitécio K−; conídios <6.0 μm compr.  ........................................Cratiria

20a. Ascos com parede uniformemente delgada; himênio I+ azul tornando-se
verde sórdido ou marrom sórdido; fotobionte trentepolioide ....Coenogonium

20b. scos com parede engrossada nos ápices; himênio I− ou I+ 
persistentemente azul; fotobionte clorococoide  ...........................................21
21a. Himênio e ápices dos ascos I− .................................................Gyalideopsis

21b. Himênio e ápices dos ascos I+ azul .........................................................22
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22a. Ascósporos simples ...................................................................................23

22b. Ascósporos transversalmente septados ou muriformes .......................24

23a. Margem e disco do apotécio vermelho, K+ roxo ....Ramboldia (russula)

23b. Margem do apotécio pálido a marrom escuro,  
disco marrom a marrom-enegrecido, K− ..........................................Malmidea

24a. Ascósporos polaribiloculares (2 lóculos separados 
por 1 septo espesso com canal central) ...............................................Caloplaca

24b. Ascósporos com mais que 1 septo ...........................................................25

25a. Ascósporos estreitamente cilíndricos a aciculares,
vários septos transversais ........................................................................ Bacidia

25b. Ascósporos elipsoides ou oblongos a cilíndricos,
ários septos transversais ou muriformes ........................................................26
26a. Margem do apotécio amarelo-laranja, ascósporos elipsoides, 
om vários septos transversais ..................................... Letrouitia (domingensis)

26b. Margem do apotécio amarronzada, ascósporos
oblongos a cilíndricos, muriformes ...................................Calopadia (foliicola)

Lirelas

27a. Lirelas agregadas em estromas com
pruína marrom no disco .....................................................Glyphis (cicatricosa)

27b. Lirelas solitárias .........................................................................................28
28a. Lirelas redondas com pruína 
marrom no disco..............................................................Glyphis (scyphulifera)

28b. Lirelas distintamente alongadas ..............................................................29
29a. Himênio I+ laranja-vermelho; ascósporos com lúmen angular ..........30
29b. Himênio I−; ascósporos com lúmen lenticular a arredondado ...........32
30a. Lirelas cinza a marrom, com pruína .............. Lecanographa (lynceoides)

30b. Lirelas negras, com ou sem pruína .........................................................31
31a. Lirelas com pruína; disco himenial exposto
ascos do tipo varia ...................................................................................Alyxoria

31b. Lirelas sem pruína; disco himenial parecendo
uma rachadura, ascos de outro tipo .................................................. Opegrapha
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32a. Excípulo e hipotécio incolor a marrom-escuro, não carbonizado ......33
32b. Ao menos uma região do excípulo e/ou
hipotécio negro, carbonizado...........................................................................34
33a. Lirelas com as margens formando uma fissura que deixa
o disco oculto e imerso; talo corticado ...............Fissurina (pseudostromatica)

33b. Lirelas não fissuradas, disco exposto com pruína
marrom ou vermelho; talo ecorticado ........................Thalloloma (anguinum)

34a. Lirelas com pruína branca e espessa C+ vermelho .....Dyplolabia (afzelii)

34b. Lirelas sem pruína, ou com pruína C− ...................................................35
35a. Lirelas com uma massa de ascósporos sobre
a superfície (macédio) ..................................................Schistophoron (indicum)

35b. Lirelas sem macédio ..................................................................................36
36a. Lirelas sem pruína, ou às vezes com fina pruína branca .............Graphis

36b. Lirelas com pruína marrom ............................................................ Glyphis

Peritécios

37a. Peritécios agregados em pseudoestroma ................................................38
37b. Peritécios solitários, não agregados em pseudoestroma ......................39
38a. Ascósporos transversalmente septados ...............................Trypethelium

38b. Ascósporos muriformes ....................................Bathelium (pruinolucens)

39a. Ascósporos marrons .................................................................................40
39b. Ascósporos incolores ................................................................................41
40a. Peritécios imersos, talo rimoso-areolado .... Diploschistes (actinostomus)

40b. Peritécios sésseis a proeminentes, 
talo geralmente liso ...............................................................................Pyrenula

41a. Ascósporos com paredes grossas e lumens
em forma de diamante ............................................ Nigrovothelium (tropicum)

41b. Ascósporos com paredes delgadas e lumens
angulares a arredondados .................................................................................42
42a. Talo ecorticado ..........................................................................................43
42b. Talo com camada cortical cartilaginosa .................................................44
43a. Ascósporos muriformes; peritécios
com ostíolo lateral ................................................Dictyomeridium (proponens)
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43b. Ascósporos transversalmente septados a submuriformes, ou quando
muriformes os peritécios com ostíolo apical....Polymeridium (alboflavescens)

44a. Ascósporo transversalmente 
septados, 1–3 septos .............................................. Anisomeridium (tamarindi)

44b. Ascósporos transversalmente septados a
muriformes, mais que 3 septos ..................................Aspidothelium (glabrum)

Sem apotécios, lirelas ou peritécios

45a. Talo leproso, inteiramente sorediado; sem ascomas;
geralmente amarelo-esverdeado ..................................................... Chrysothrix

45b. Talo compacto, sem sorédios; com ascomas;
geralmente branco a verde-pálido ...................................................................46
46a. Talo com ascomas monocarpocentrais 
ou pluricarpocentrais ..................................... Synarthothelium (cerebriforme)

46b. Talo com ascomas croodiscóides ou maculiformes ..............................47
47a. Talo com ascomas croodiscóides ........................... Reimnitzia (santensis)

47b. Talo com ascomas maculiformes ...............Crypthonia (submuriformes)

Caracterização dos gêneros

Alyxoria Ach. ex Gray: lirelas sésseis, com disco exposto, lábios pruino-
sos, negros. O Gênero Alyxoria foi recentemente reestabelecido para as 
espécies do grupo Opegrapha varia (ERTZ; TEHLER, 2011).

Anisomeridium (Müll. Arg.) M. Choisy: peritécios hemisféricos a sub-
globosos, em formato de lentes ou cônico-achatados, ostíolo central ou 
excêntrico, himênio pode ser insperso ou claro, ascósporos elipsoides, 
com 1 a 3 septos transversais, incolores (HARRIS, 1995; ETAYO; LÜ-
CKING, 1999).

Aspidothelium Vain.: ascomas periteciodes, solitários, brancos ou rara-
mente cinza-escuros, verrucosos ou hemisféricos a subglobosos, hama-

técio incolor, I–, ascósporos incolores, fusiformes a elipsoides, trans-
versalmente septados ou muriformes (LÜCKING, 2008).
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Bacidia De Not.: apotécios biatorinos, hipotécio geralmente pigmen-
tado, himênio claro ou pigmentado, I+ azul, ascósporos incolores, ci-
líndricos a aciculares, com vários septos transversais, conídios filifor-
mes, curvados (EKMAN, 1996).

Baculifera Marbach & Kalb: apotécios lecideinos, himênio claro (não 
insperso), I+ azul, ascósporos marrons com endósporos levemente 
engrossados, elipsoides, 1 septo transversal, conídios baciliformes (4–
)8–11(–14) µm compr., excípulo contendo ácido norstíctico (MAR-
BACH, 2000).

Bathelium Ach. (Figura 4J): peritécios solitários ou imersos em pseu-
doestromas, proeminentes a sésseis, marrom-enegrecidos, hamaté-

cio incolor, claro, ascósporos 1‒8 por asco, fusiformes, muriformes, 
raramente transversalmente septados, incolores (APTROOT; LÜ-
CKING, 2016).

Buellia De Not. (Figura 3A): Buellia sens. str.: apotécios lecideinos, himê-

nio usualmente insperso, I+ azul, ascósporos marrons com paredes en-
grossadas na região subapical e central, elipsoides, 1 septo transversal, 
conídios curto-baciliformes ou clavados, 4–6 µm de compr., excípulo 
sem metabólitos secundários (MARBACH, 2000).

Calopadia Vězda: apotécios biatorinos com disco marrom (raramente 
negro), hipotécio pálido a marrom-escuro, himênio claro, I+ azul, as-

cósporos transversalmente septados a muriformes, campilídios com 
lobos bem desenvolvidos, conídios filiformes multisseptados (LÜ-
CKING, 2008).

Caloplaca Th. Fr. (Figura 4H): apotécios lecanorinos, lecideinos ou bia-
torinos, himênio claro ou insperso, I+ azul, ascósporos polaribilocula-
res, incolores (KANTVILAS, 2016).

Chrysothrix Mont.: talo leproso amarelo-brilhante a verde-amarelado, 
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totalmente sorediado, contendo ácido pulvínico, apotécios emargi-
nados ou com margens pouco desenvolvidas e ecorticadas, himênio 

claro, ascósporos incolores, estreitamente obovoides a estreitamente 
elipsoides, 3 septos transversais (raramente 1 ou 2) (LAUNDON, 1981).

Coenogonium Ehrenb. (Figura 3C): apotécios biatorinos, amarelos a la-
ranjas ou marrom-alaranjados, himênio claro, I+ azul → verde sórdido 
→ marrom–avermelhado, ascósporos incolores, elipsoides a fusiformes, 
1 septo ou raramente simples, de parede delgada (KANTVILAS; RIVAS 
PLATA; LÜCKING, 2018; RIVAS PLATA et al., 2006).
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Figura 3: A. Buellia stellulata (J.M. Torres 602a); B. Cratiria lauricassiae 

(A.A. Spielmann 8968); C. Coenogonium roumeguerianum (R. Lücking 
35174); D. Diploschistes actinostomus (A.A. Spielmann 13886a); E. Dyplolabia 

afzelii (A.A. Spielmann 13885); F. Glyphis cicatricosa (R. Lücking 35151); G. 
Graphis crebra (A.A. Spielmann 9535a); H. Reimnitzia santensis (J.M. Torres 

643); I. Sanguinotrema wightii (J.M. Torres 663); J. Thalloloma anguinum 
(A.A Spielmann 9715); K. Haemmatoma subinnatum (R. Lücking 35111); L. 

Lecanora argentata (A.A. Spielmann 9535c). Escala: 1 mm.

Fonte: Imagens dos autores (A, B, D, E, G-J, L), R. Lücking (C, F e K).
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(A.A. Spielmann 9535a); H. Reimnitzia santensis (J.M. Torres 643); I. 
Sanguinotrema wightii (J.M. Torres 663); J. Thalloloma anguinum (A.A Spielmann 
9715); K. Haemmatoma subinnatum (R. Lücking 35111); L. Lecanora argentata 
(A.A. Spielmann 9535c). Escala: 1 mm. 

 
Fonte: Imagens dos autores (A, B, D, E, G-J, L), R. Lücking (C, F e K). 

 

Figura 4. A. Letrouitia domingensis (J.M. Torres 657); B. Malmidea vinosa (T.D. 
Barbosa 1607); C. Ochrolechia africana (R. Lücking 35121); D. Cresponea leprieurii 
(J.M. Torres 667); E. Lepra tropica (J.M. Torres 499b); F. Pertusaria flavens (A.A. 
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Figura 4: A. Letrouitia domingensis (J.M. Torres 657); B. Malmidea vinosa 
(T.D. Barbosa 1607); C. Ochrolechia africana (R. Lücking 35121); D. Cresponea 

leprieurii (J.M. Torres 667); E. Lepra tropica (J.M. Torres 499b); F. Pertusaria 

flavens (A.A. Spielmann 9696c); G. Ramboldia russula; H. Caloplaca erythrantha 

(R. Lücking 35090); I. Tephromela alectoronica (R. Lücking 35154a); J. Bathelium 

pruinolucens (R. Lücking 35156); K. Nigrovothelium tropicum (A.S. Rodrigues 
217); L. Trypethelium subeluteriae (R. Lücking 35157). Escala: 1 mm. 

Fonte: Imagens dos autores (A, B, D-F, J, K), R. Lücking (C, H, I e L), P. R. Souza (G).

155 

Spielmann 9696c); G. Ramboldia russula; H. Caloplaca erythrantha (R. Lücking 
35090); I. Tephromela alectoronica (R. Lücking 35154a); J. Bathelium pruinolucens 
(R. Lücking 35156); K. Nigrovothelium tropicum (A.S. Rodrigues 217); L. 
Trypethelium subeluteriae (R. Lücking 35157). Escala: 1 mm.  

 
Fonte: Imagens dos autores (A, B, D-F, J, K), R. Lücking (C, H, I e L), P. R. Souza (G). 

Cratiria Marbach (Figura 3B): apotécios lecideinos, himênio geralmente claro (não 

insperso), I+ azul, ascósporos marrons, com regiões apicais engrossadas, elipsoides, 1 ou 
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Cratiria Marbach (Figura 3B): apotécios lecideinos, himênio geral-
mente claro (não insperso), I+ azul, ascósporos marrons, com regiões 
apicais engrossadas, elipsoides, 1 ou raramente 3 septos transversais, co-

nídios curto-baciliformes, 4–5.5 µm de compr., excípulo geralmente 
com ácido norstíctico ou xantonas (MARBACH, 2000).

Cresponea Egea & Torrente (Figura 4D): apotécios lecideinos, às vezes 
disco com pruína amarelo-esverdeada, excípulo próprio carbonizado, 
himênio claro, I+ laranja-vermelho, ascósporos incolores, transversal-
mente septados com um endósporo conspícuo, conídios bacilares, 3–5 
μm de comprimento (EGEA; TORRENTE, 1993).

Crypthonia Frisch & G. Thor: talo ecorticado, bissoide, protalo bissoi-
de, ascomas maculiformes, brancos a pálidos, bem delimitados, mas o 
excípulo não se distingue, ascósporos incolores, 1 a 3 septos transver-
sais, cuneiformes a elipsoides ou fusiformes, I– (FRISCH; THOR, 2010; 
MENEZES et al., 2013).

Dictyomeridium Aptroot, M.P. Nelsen & Lücking: peritécios solitários 
ou pouco agregados, mas não em pseudoestroma, cônicos a piriformes, 
ostíolo excêntrico, hamatécio incolor, claro, ascósporos 2‒8 por asco, 
muriformes, incolores (APTROOT; LÜCKING, 2016).

Diploschistes Norman (Figura 3D): ascomas peritecioides, urceolados 
ou lecanoroides, excípulo próprio carbonizado, com paráfise lateral, 
himênio claro, I–, ascósporos incolores ou marrom, muriformes, I– ou 
I+ azul. (FERNÁNDEZ-BRIME et al., 2013; LUMBSCH, 1989; LUMBS-
CH; ELIX, 1989).

Dyplolabia A. Massal. (Figura 3E): lirelas sésseis, lábios cobertos por 
pruína branca C+ vermelho (ácido lecanórico), excípulo próprio late-
ralmente carbonizado, himênio claro, I–, ascósporos incolores, trans-
versalmente septados a muriformes, I–. É o único gênero da família Gra-
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phidaceae que produz ácido lecanórico (DAL FORNO, 2009; LÜCKING; 
RIVAS PLATA, 2008).

Fissurina Fée: lirelas imersas a erumpentes, fissuradas (os lábios das 
lirelas formam uma fenda que deixa o disco imerso e oculto), excípu-

lo próprio não carbonizado, himênio claro, I–, ascósporos incolo-
res, transversalmente septados, submuriformes ou muriformes, I– ou 
I+ azul-violeta (ARCHER, 2009; LÜCKING; RIVAS PLATA, 2008; 
SHARMA; KHADILKAR; MAKHIJA, 2012).

Flakea O.E. Erikss.: talo esquamuloso, frouxamente adnato, lobos ver-
de-acinzentados, marrom quando velhos, achatados, incisos, superfície 
superior papilada, ascomas e picnídios não conhecidos (PERLMUT-
TER, 2006).

Glyphis Ach. (Figura 3F): lirelas erumpentes a sésseis ou imersas em 
um estroma, disco coberto por pruína marrom, ou apotécios solitá-
rios com disco coberto por pruína marrom, excípulo próprio lateral 
a totalmente carbonizado, himênio claro, I–, ascósporos incolores a 
marrons, transversalmente septados, submuriformes ou muriformes, I+ 

azul-violeta (ARCHER, 2009; LÜCKING; RIVAS PLATA, 2008).

Graphis Adans. (Figura 3G): lirelas sésseis a imersas, lábios geralmen-
te sem pruína, algumas vezes com pruína branca ou amarela a laranja, 
excípulo próprio lateral, apical ou totalmente carbonizado, himênio 

usualmente claro, I–, ascósporos incolores, transversalmente septa-
dos, submuriformes ou muriformes, I+ azul-violeta. (LÜCKING, 2009; 
STAIGER, 2002).

Gyalideopsis Vězda: apotécios biatorinos ou lecideinos, sésseis a adna-
tos, himênio claro, I–, ascósporos incolores ou marrom-esverdeados, 
simples, transversalmente septados ou muriformes, hifóforos estipita-
dos a esquamiformes (LÜCKING et al., 2006).
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Haematomma A. Massal. (Figura 3K): raramente sorédios, usualmente 
apotécios lecanorinos, disco vermelho sangue a vermelho alaranjado, 
himênio claro, I+ azul, ascósporos incolores, transversalmente septa-
dos a submuriformes, conídios bacilares a filiformes, 5–20 μm compr. 
(NELSEN et al., 2006).

Hafellia Kalb, H. Mayrhofer & Scheid: apotécios lecideinos, himênio 
insperso, I+ azul, ascósporos marrons com endósporos fortemente 
engrossados, elipsoides, 1 septo transversal, conídios curto-bacilifor-
mes 5–6 µm de comprimento, excípulo sem metabólitos secundários 
(MARBACH, 2000).

Lecanographa Egea & Torrente: lirelas sésseis com disco amplamente 
visível, lábios cobertos por pruína cinza–marrom, excípulo próprio 
carbonizado, himênio claro, I– ou I+ azul, ascósporos incolores a mar-
rons, transversalmente septados (EGEA; TORRENT, 1994).

Lecanora Ach. (Figura 3L): apotécios lecanorinos, anfitécio com atra-
norina e cristais de oxalato, hipotécio incolor, raramente escuro, himê-

nio claro, I+ azul, ascósporos incolores, simples, conídios filiformes, 
16–25 μm comprimento. (LUMBSCH; ELIX, 2004; RYAN et al., 2004).

Lepra Chevall. (Figura 4E): ascomas disciformes, leve a fortemente 
pruinosos com himênio fértil ou densamente pruinosos com himênio 
imaturo a abortivo (desvanecendo logo ter interrupção no desenvolvi-
mento) e com a pruína formando propágulos semelhantes a sorédios, ou 
densamente pruinosos sem himênio, ascos com 1 ou 2 ascósporos sim-
ples >100 mµ, conídios baciliformes (LENDEMER; HARRIS, 2017).

Letrouitia Hafellner & Bellem. (Figura 4A): apotécios biatorinos, disco 
laranja-amarelado, laranja-escuro, marrom-avermelhado, vermelho-ro-
xo ou preto, hipotécio incolor, amarelo ou amarelo-pálido, himênio 
claro ou insperso, I+ azul, ascósporos incolores, transversalmente sep-
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tados, transversalmente até espiralmente septados virando submurifor-
mes ou muriformes, conídios baciliformes (ELIX, 2009).

Malmidea Kalb, Rivas Plata & Lumbsch (Figura 4B): apotécios biato-
rinos, hipotécio incoloro a marrom escuro, himênio claro, I+ azul, 
ascósporos incolores, simples, conídios filiformes, 17–25 μm compr. 
O gênero é proposto com base em estudos moleculares para incluir os 
grupos Lecidea-piperis (Spreng.) Nyl., Lecanora granifera Ach. e a maioria 
das espécies anteriormente circunscritas em Malcolmiella Vězda (KALB 
et al., 2011).

Neoprotoparmelia Garima Singh, Lumbsch & I. Schmitt: apotécios le-
canorinos, adnatos a sésseis, disco marrom, marrom-avermelhado ou 
marrom-arroxeado, excípulo próprio cupulado, incolor, himênio cla-
ro, não insperso, ascósporos incolores, simples, 16, 32 ou 64 por asco, 
conídios baciliformes (SINGH et al., 2018; DOS SANTOS et al., 2019).

Nigrovothelium Lücking, M.P. Nelsen & Aptroot (Figura 4K): perité-

cios solitários, amontoados, negros, subglobosos, com ostíolo apical, fu-
siformes a elipsoides, hamatécio claro ou insperso, incolor, ascósporos 

com 3 septos transversais, incolores (APTROOT; LÜCKING, 2016).

Ochrolechia A. Massal. (Figura 4C): às vezes isídios ou sorédios presen-
tes, usualmente apotécios lecanorinos, disco rosa a pálido-laranja, às 
vezes pruinoso ou escabroso, hipotécio incoloro a amarelado, himê-

nio claro, I+ azul, ascósporos incolores, simples (REN, 2017). Algumas 
espécies apresentam apotécio ostiolado assemelhando-se a espécies de 
Pertusaria (KUKWA, 2009).

Opegrapha Ach.: lirelas sésseis, lábios sem pruína, excípulo próprio car-
bonizado, ascósporos incolores a marrons, transversalmente septados, ou 
muriformes em Opegrapha arabica (Müll. Arg.) Vain e Opegrapha varians 
(Müll. Arg.) Vain. (EGEA; TORRENT, 1994; ERTZ; DIEDERICH, 2007).
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Pertusaria DC. (Figura 4F): ascomas disciformes ou verruciformes, 
himênio claro, I+ azul, ascos com 1, 2, 4 ou 8 ascósporos simples, de 
parede lisa ou rugosa (ARCHER; ELIX, 2018).

Polymeridium (Müll. Arg.) R.C. Harris: peritécios negros, solitários ou 
fusionados, sem pseudoestroma, globoso a piriforme, ostíolo apical a la-
teral, marrom a negro, hamatécio claro ou insperso, incolor, ascóspo-

ros 4‒8 por asco, elipsoides a fusiformes, com 3‒13 septos transversais 
ou muriformes, incolores (APTROOT; CÁCERES, 2014).

Pyrenula Ach.: peritécios geralmente negros, cônicos a globosos ou 
achatados, os quais podem estar solitários ou agregados, ostíolo central, 
hamatécio insperso ou claro, ascósporos cinza a marrom, elipsoides 
ou fusiformes a alongados, transversalmente septados a submuriformes 
ou muriformes, com lumens arredondados, em formato de diamante ou 
alongados (APTROOT, 2012).

Ramboldia Kantvilas & Elix (Figura 4G): apotécios biatorinos, geral-
mente de margem e disco vermelho, hipotécio incolor ou amarelo a 
laranja, himênio claro, I+ azul, às vezes com cristais laranja K+ roxo, as-

cósporos incolores, simples, conídios filiformes (KANTVILAS 2016; 
KANTVILAS; ELIX 2007).

Reimnitzia Kalb (Figura 3H): ascomas croodiscoides, excípulo não 
carbonizado, himênio claro, I–, paráfise ramificadas e anastomosadas 
na parte superior, ascósporos marrons, muriformes. Reimnitzia santensis 
é a única espécie do gênero (KALB, 2001).

Rinodina (Ach.) Gray: apotécios lecanorinos, imersos a sésseis, himê-

nio claro, não insperso, I+ azul, ascósporos marrons, com 1 septo 
transversal, raramente 3 septos transversais ou submuriformes, 8, 16, 
ou 32 por asco, conídios baciliformes (MAYRHOFER; OBERMAYER; 
WETSCHNIG, 2014; SHEARD et al., 2017).
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Sanguinotrema Lücking (Figura 3I): apotécio miriotremoide, imerso, em 
formato de poro, paráfise ausente, ascósporos marrons, muriformes. Cris-

tais vermelho-sangue aglomerados na camada do fotobionte e na medula. 
Sanguinotrema wightii é a única espécie do gênero (LÜCKING et al., 2015).

Schistophoron Stirt.: lirelas proeminentes a sésseis, lábios cobertos por 
tecido talino, disco formado por uma massa de ascósporos maduros (ma-
cédio), excípulo próprio não carbonizado, himênio claro, I–, ascós-

poros marrons, transversalmente septados, submuriformes ou murifor-
mes, I– (SINGH; SWARNALATHA, 2011).

Synarthothelium Sparrius: prótalo negro, ascomas monocarpocentrais 
ou pluricarpocentrais com margem talina, ascos clavados a globosos, as-

cósporos transversalmente septados, >40 µm. (SPARRIUS, 2009).

Tephromela M. Choisy (Figura 4I): apotécios lecanorinos ou biatorinos ou 
emarginados, hipotécio incolor a amarelo, himênio pigmentado roxo, 
I+ azul, ascósporos simples, conídios filiformes (KANTVILAS, 2015).

Thalloloma Trevis. (Figura 3J): lirelas imersas, lábios finos, disco ex-
posto com pruína marrom escura ou vermelha, excípulo próprio não 
carbonizado, himênio claro, I+ azul claro até azul acinzentado ou I–, 

ascósporos incolores, transversalmente septados ou muriformes, I+ 

azul-violeta. (DAL FORNO, 2009; LÜCKING; RIVAS PLATA, 2008).

Traponora Aptroot: apotécios lecideinos, pequenos, <0.6 mm, com 
margem áspera, hipotécio incolor, pálido amarelo, pálido amarronza-
do ou amarronzado, himênio claro ou insperso, ascósporos incolores, 
simples, conídios não conhecidos (APTROOT, 2009).

Trypethelium Spreng. (Figura 4L): peritécios imersos em pseudoestro-
mas proeminentes, hamatécio claro ou insperso, incolor, ascósporos 8 
por asco, fusiformes, transversalmente septados, incolores (APTROOT; 
LÜCKING, 2016).
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Tabela 1: Famílias, gêneros e espécies de microliquens encontrados 
no Chaco brasileiro. Os táxons marcados com MS são reportados 
pela primeira vez para o Mato Grosso do Sul e aqueles marcados 

com BR são novas ocorrências para o Brasil.
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Tephromela M. Choisy (Figura 4I): apotécios lecanorinos ou biatorinos ou emarginados, 

hipotécio incolor a amarelo, himênio pigmentado roxo, I+ azul, ascósporos simples, 

conídios filiformes (KANTVILAS, 2015). 

Thalloloma Trevis. (Figura 3J): lirelas imersas, lábios finos, disco exposto com pruína 

marrom escura ou vermelha, excípulo próprio não carbonizado, himênio claro, I+ azul claro 

até azul acinzentado ou I–, ascósporos incolores, transversalmente septados ou muriformes, 

I+ azul-violeta. (DAL FORNO, 2009; LÜCKING; RIVAS PLATA, 2008). 

Traponora Aptroot: apotécios lecideinos, pequenos, <0.6 mm, com margem áspera, 

hipotécio incolor, pálido amarelo, pálido amarronzado ou amarronzado, himênio claro ou 

insperso, ascósporos incolores, simples, conídios não conhecidos (APTROOT, 2009). 

Trypethelium Spreng. (Figura 4L): peritécios imersos em pseudoestromas proeminentes, 

hamatécio claro ou insperso, incolor, ascósporos 8 por asco, fusiformes, transversalmente 

septados, incolores (APTROOT; LÜCKING, 2016). 

Tabela 1. Famílias, gêneros e espécies de microliquens encontrados no Chaco brasileiro. Os 
táxons marcados com MS são reportados pela primeira vez para o Mato Grosso do Sul e 
aqueles marcados com BR são novas ocorrências para o Brasil. 

Família/Espécie Local de referência Coordenadas geográficas Coletor e número de 
coletor S W 

Arthoniaceae     
Crypthonia submuriformis 
M. Cáceres & Aptroot MS Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35127 

Synarthothelium 
cerebriforme Sparrius Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°46'46.30" R. Lücking 35171 

Caliciaceae     
Baculifera cinereocinta 
(Müll. Arg.) Marbach MS Fazenda Paleati 21°34'56.00" 57°46'44.90" A.A. Spielmann 9542 

 Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 647 
Buellia stellulata (Taylor) 
Mudd Beira da rodovia BR-267 21°43'08.10" 57°37'12.10" J.M. Torres 602a 

Cratiria americana (Fée) 
Kalb & Marbach Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 515 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°46'46.30" A.A Spielmann 9702c  
Cratiria lauricassiae (Fée) 
Marbach  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 12287 

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.00" 57°50'01.20" A.A Spielmann 8968 

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°50'01.90" A.A. Spielmann 9709 

 Fazenda Retiro Conceição 21°41'11.78" 57°46'17.26" J.M. Torres 485 

 Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 669 
Cratiria obscurior (Stirt.) 
Marbach & Kalb  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9535d 

 Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 490 

 Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 650b 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35143 

 Fazenda Barbas 21°41'06.50" 57°43'10.20" T.D. Barbosa 1516, 1532ª 
Hafellia curatellae 
(Malme) Marbach Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 496 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35116 
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Chrysotrichaceae     
Chrysothrix granulosa G. 
Thor BR  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9529b 

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°50'01.90" A.A. Spielmann 10094 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'57.50" 57°45'43.60" A.A. Spielmann 8947a, 
8952b 

Chrysothrix xanthina 
(Vain.) Kalb Fazenda Paleati 21°34'56.00" 57°46'44.90" A.A Spielmann 9541 

Coenogoniaceae     
Coenogonium luteum 
(Dicks.) Kalb & Lücking Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 514 

Coenogonium 
roumeguerianum (Müll. 
Arg.) Kalb 

Fazenda Anahí 21°41'35.49" 57º44'22.36" J.M. Torres 522 

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°46'46.30" R. Lücking 35174; 35161 
Coenogonium 
subdentatum (Vězda & G. 
Thor) Rivas Plata, 
Lücking, L. Umaña & 
Chaves 

Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 658 

Gomphillaceae     
Gyalideopsis sp. Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35136b 

Graphidaceae     
Diploschistes 
actinostomus (Ach.) 
Zahlbr. MS 

Fazenda Porto Conceição 21°26′36.10″ 57°53′32.82″ A.A. Spielmann 13886a 

 Beira da rodovia BR-267 21°43'08.10" 57°37'12.10" T.D. Barbosa 1544a 
Dyplolabia afzelii (Ach.) 
A. Massal. Fazenda Paleati 21°34'56.00" 57°46'44.90" A.A. Spielmann 13885 

Fissurina 
pseudostromatica Lücking 
& Rivas Plata 

Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35107, 
35140a, 35147 

Glyphis atrofusca (Müll. 
Arg.) Lücking BR Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35118 

Glyphis cicatricosa Ach.  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9507, 
9514b 

 1,8 km ao sul do centro 
urbano do município 21°42'39.50" 57º44'11.20" J.M. Torres 685 

Glyphis cicatricosa Ach. Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 489a 

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°46'46.30" R. Lücking 35151 
Graphidaceae     

Glyphis scyphulifera 
(Ach.) Staiger  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9517 

Glyphis substriatula (Nyl.) 
Staiger Fazenda Retiro Conceição 21°40'57.00" 57º46'45.00" A.A Spielmann 8962 

  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9521, 
9537 

 
1,8 km ao sul do centro 
urbano do município 21°42'39.50" 57º44'11.20" J.M. Torres 686 

Graphis caesiella Vain. 
MS Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" A.S. Rodrigues 215, 230; 

J.M. Torres 672b 

Graphis crebra Vain. MS  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9520, 
9535a 

Graphis farinulenta Müll. 
Arg. BR Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57º46'46.30" A.A Spielmann 9713 

Graphis furcata Fée  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9518 
Graphis glaucescens Fée Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.00" 57°50'01.20" A.A Spielmann 9416 
Graphis handelii Zahlbr.  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 12288 

 Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" A.S. Rodrigues 213 
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Chrysotrichaceae     
Chrysothrix granulosa G. 
Thor BR  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9529b 

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°50'01.90" A.A. Spielmann 10094 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'57.50" 57°45'43.60" A.A. Spielmann 8947a, 
8952b 

Chrysothrix xanthina 
(Vain.) Kalb Fazenda Paleati 21°34'56.00" 57°46'44.90" A.A Spielmann 9541 

Coenogoniaceae     
Coenogonium luteum 
(Dicks.) Kalb & Lücking Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 514 

Coenogonium 
roumeguerianum (Müll. 
Arg.) Kalb 

Fazenda Anahí 21°41'35.49" 57º44'22.36" J.M. Torres 522 

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°46'46.30" R. Lücking 35174; 35161 
Coenogonium 
subdentatum (Vězda & G. 
Thor) Rivas Plata, 
Lücking, L. Umaña & 
Chaves 

Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 658 

Gomphillaceae     
Gyalideopsis sp. Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35136b 

Graphidaceae     
Diploschistes 
actinostomus (Ach.) 
Zahlbr. MS 

Fazenda Porto Conceição 21°26′36.10″ 57°53′32.82″ A.A. Spielmann 13886a 

 Beira da rodovia BR-267 21°43'08.10" 57°37'12.10" T.D. Barbosa 1544a 
Dyplolabia afzelii (Ach.) 
A. Massal. Fazenda Paleati 21°34'56.00" 57°46'44.90" A.A. Spielmann 13885 

Fissurina 
pseudostromatica Lücking 
& Rivas Plata 

Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35107, 
35140a, 35147 

Glyphis atrofusca (Müll. 
Arg.) Lücking BR Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35118 

Glyphis cicatricosa Ach.  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9507, 
9514b 

 1,8 km ao sul do centro 
urbano do município 21°42'39.50" 57º44'11.20" J.M. Torres 685 

Glyphis cicatricosa Ach. Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 489a 

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°46'46.30" R. Lücking 35151 
Graphidaceae     

Glyphis scyphulifera 
(Ach.) Staiger  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9517 

Glyphis substriatula (Nyl.) 
Staiger Fazenda Retiro Conceição 21°40'57.00" 57º46'45.00" A.A Spielmann 8962 

  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9521, 
9537 

 
1,8 km ao sul do centro 
urbano do município 21°42'39.50" 57º44'11.20" J.M. Torres 686 

Graphis caesiella Vain. 
MS Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" A.S. Rodrigues 215, 230; 

J.M. Torres 672b 

Graphis crebra Vain. MS  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9520, 
9535a 

Graphis farinulenta Müll. 
Arg. BR Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57º46'46.30" A.A Spielmann 9713 

Graphis furcata Fée  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9518 
Graphis glaucescens Fée Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.00" 57°50'01.20" A.A Spielmann 9416 
Graphis handelii Zahlbr.  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 12288 

 Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" A.S. Rodrigues 213 
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Graphis librata C. Knight Fazenda Paleati 21°34'56.00" 57°46'44.90" A.A. Spielmann 9540 

 Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 672c 
Graphis lineola Ach. MS  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9534 
Graphis rimulosa (Mont.) 
Trevis. MS  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9535b 

Graphis sitiana Vain. 
1890 MS Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57º46'46.30" A.A Spielmann 9716 

Reimnitzia santensis 
(Tuck.) Kalb Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 643 

Sanguinotrema wightii 
(Taylor) Lücking Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 663 

Schistophoron indicum 
Kr.P. Singh & Swarnal. Fazenda Paleati 21°34'56.00" 57°46'44.90" A.A. Spielmann 9546 

Thalloloma anguinum 
(Mont.) Trevis. MS Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57º46'46.30" A.A Spielmann 9715 

Haematommataceae     
Haematomma 
matogrossense Kalb & 
Staiger 

Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°50'01.90" A.A. Spielmann 8952a 

Haematomma persoonii 
(Fée) A. Massal.   21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9514a 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57º46'46.30" A.A Spielmann 9701b 

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°50'01.90" A.A. Spielmann 9710 

 
Morro na beira do Rio 
Par. 21°29'09.80" 57°55'46.10" T.D. Barbosa 1565 

Haematomma subbinatum 
(Malme) Kalb & Staiger Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.00" 57°50'01.20" A.A Spielmann 8969 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57º46'46.30" A.A Spielmann 9725 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35111, 35100a 

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°46'46.30" R. Lücking 35163 
Lecanographaceae     

Lecanographa lynceoides 
(Müll. Arg.) Egea & 
Torrente MS 

Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35112 

Alyxoria sp. Fazenda Paleati 21°34'56.00" 57°46'44.90" A.A. Spielmann 9544a 
Lecanoraceae     

Lecanora achroa Nyl. Fazenda Barbas 21°41'06.50" 57°43'10.20" T.D. Barbosa 1534a 
Lecanora albellula (Nyl.) 
Th. Fr. BR  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9514c, 

9516 

 Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 493 
Lecanora argentata (Ach.) 
Röhl. Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°46'46.30" A.A Spielmann 9696a 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'57.50" 57°45'43.60" A.A. Spielmann 8947b 
Lecanoraceae     

Lecanora argentata (Ach.) 
Röhl.  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A. Spielmann 9535c 

 Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 650a, 668 
Lecanora caesiorubella 
Ach. Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°46'46.30" A.A Spielmann 9696d 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57º46'46.30" A.A Spielmann 9699, 
9701a  

 Fazenda Anahí 21°41'35.49" 57°44'22.36" J.M. Torres 519 
Lecanora helva Stizenb. Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 494 

 
1,8 km ao sul do centro 
urbano do município 21°42'39.50" 57º44'11.20" J.M. Torres 683 

 Fazenda Barbas 21°41'06.50" 57°43'10.20" T.D. Barbosa 1534b 
Lecanora leproplaca 
Zahlbr. MS Fazenda Retiro Conceição 21°41'11.78" 57°46'17.26" J.M. Torres 483 

Lecanora leprosa Fée  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9514d 
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Graphis librata C. Knight Fazenda Paleati 21°34'56.00" 57°46'44.90" A.A. Spielmann 9540 

 Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 672c 
Graphis lineola Ach. MS  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9534 
Graphis rimulosa (Mont.) 
Trevis. MS  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9535b 

Graphis sitiana Vain. 
1890 MS Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57º46'46.30" A.A Spielmann 9716 

Reimnitzia santensis 
(Tuck.) Kalb Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 643 

Sanguinotrema wightii 
(Taylor) Lücking Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 663 

Schistophoron indicum 
Kr.P. Singh & Swarnal. Fazenda Paleati 21°34'56.00" 57°46'44.90" A.A. Spielmann 9546 

Thalloloma anguinum 
(Mont.) Trevis. MS Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57º46'46.30" A.A Spielmann 9715 

Haematommataceae     
Haematomma 
matogrossense Kalb & 
Staiger 

Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°50'01.90" A.A. Spielmann 8952a 

Haematomma persoonii 
(Fée) A. Massal.   21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9514a 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57º46'46.30" A.A Spielmann 9701b 

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°50'01.90" A.A. Spielmann 9710 

 
Morro na beira do Rio 
Par. 21°29'09.80" 57°55'46.10" T.D. Barbosa 1565 

Haematomma subbinatum 
(Malme) Kalb & Staiger Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.00" 57°50'01.20" A.A Spielmann 8969 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57º46'46.30" A.A Spielmann 9725 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35111, 35100a 

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°46'46.30" R. Lücking 35163 
Lecanographaceae     

Lecanographa lynceoides 
(Müll. Arg.) Egea & 
Torrente MS 

Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35112 

Alyxoria sp. Fazenda Paleati 21°34'56.00" 57°46'44.90" A.A. Spielmann 9544a 
Lecanoraceae     

Lecanora achroa Nyl. Fazenda Barbas 21°41'06.50" 57°43'10.20" T.D. Barbosa 1534a 
Lecanora albellula (Nyl.) 
Th. Fr. BR  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9514c, 

9516 

 Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 493 
Lecanora argentata (Ach.) 
Röhl. Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°46'46.30" A.A Spielmann 9696a 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'57.50" 57°45'43.60" A.A. Spielmann 8947b 
Lecanoraceae     

Lecanora argentata (Ach.) 
Röhl.  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A. Spielmann 9535c 

 Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 650a, 668 
Lecanora caesiorubella 
Ach. Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°46'46.30" A.A Spielmann 9696d 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57º46'46.30" A.A Spielmann 9699, 
9701a  

 Fazenda Anahí 21°41'35.49" 57°44'22.36" J.M. Torres 519 
Lecanora helva Stizenb. Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 494 

 
1,8 km ao sul do centro 
urbano do município 21°42'39.50" 57º44'11.20" J.M. Torres 683 

 Fazenda Barbas 21°41'06.50" 57°43'10.20" T.D. Barbosa 1534b 
Lecanora leproplaca 
Zahlbr. MS Fazenda Retiro Conceição 21°41'11.78" 57°46'17.26" J.M. Torres 483 

Lecanora leprosa Fée  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9514d 
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Lecanora pseudistera Nyl. Beira da rodovia BR-267 21°43'08.10" 57°37'12.10" J.M. Torres 602b, T.D. 
Barbosa 1544b 

Lecanora subalbellina 
Vain. Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 642 

Lecanora tropica Zahlbr. Fazenda Barbas 21°41'06.50" 57°43'10.20" A.S. Rodrigues 191 

 Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 512 

 
1,8 km ao sul do centro 
urbano do município 21°42'39.50" 57º44'11.20" J.M. Torres 688 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35094, 35095 

 Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" T.D. Barbosa 1616, 1645c 
Traponora asterella 
Aptroot  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A. Spielmann 12285a 

 Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 489b 

 Fazenda Barbas 21°41'06.50" 57°43'10.20" T.D. Barbosa 1534c 
Letrouitiaceae     

Letrouitia domingensis 
(Pers.) Hafellner & 
Bellem. 

Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 646, 657, 664; 
T.D. Barbosa 1650 

Malmideaceae     
Malmidea leptoloma 
(Müll. Arg.) Kalb & 
Lücking 

Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 674a, T.D. 
Barbosa 1608 

Malmidea vinosa (Eschw.) 
Kalb, Rivas Plata & 
Lumbsch 

Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 656, T.D. 
Barbosa 1607  

Monoblastiaceae     
Anisoneridium tamarindi 
(Fée) R.C. Harris MS Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35120  

Ochrolechiaceae     
Ochrolechia africana 
Vain. MS Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.00" 57°50'01.20" A.A Spielmann 9429  

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57º46'46.30" A.A Spielmann 9693a, 
9695, 9719  

 Fazenda Retiro Conceição 21°42'11.10" 57º46'34.50" A.A. Spielmann 8964 

 Fazenda Barbas 21°41'06.50" 57°43'10.20" A.S. Rodrigues 192; T.D. 
Barbosa 1528 

 Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 492, 495a, 
508 

 
Estrada ao morro Pão de 
Açúcar 21°33'30.20" 57°48'49.40" J.M. Torres 625 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35121 

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°46'46.30" R. Lücking 35152  
Ochrolechiaceae     

Ochrolechia africana 
Vain. MS 

1,8 km ao sul do centro 
urbano do município 21°42'39.50" 57º44'11.20" T.D Barbosa 1665  

Opegraphaceae     
Cresponea leprieurii 
(Mont.) Egea & Torrente Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 667  

Cresponea plurilocularis 
(Nyl.) Egea & Torrente 
MS 

Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 659 

Cresponea proximata 
(Nyl.) Egea & Torrente 
MS 

Fazenda Paleati 21°34'56.00" 57°46'44.90" A.A. Spielmann 9545  

Opegrapha sp. Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35130 
Parmeliaceae     

Neoprotoparmelia 
brasilisidiata Garima 
Singh, M. Cáceres & 
Aptroot 

Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°46'46.30" A.A Spielmann 9696b 
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Lecanora pseudistera Nyl. Beira da rodovia BR-267 21°43'08.10" 57°37'12.10" J.M. Torres 602b, T.D. 
Barbosa 1544b 

Lecanora subalbellina 
Vain. Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 642 

Lecanora tropica Zahlbr. Fazenda Barbas 21°41'06.50" 57°43'10.20" A.S. Rodrigues 191 

 Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 512 

 
1,8 km ao sul do centro 
urbano do município 21°42'39.50" 57º44'11.20" J.M. Torres 688 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35094, 35095 

 Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" T.D. Barbosa 1616, 1645c 
Traponora asterella 
Aptroot  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A. Spielmann 12285a 

 Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 489b 

 Fazenda Barbas 21°41'06.50" 57°43'10.20" T.D. Barbosa 1534c 
Letrouitiaceae     

Letrouitia domingensis 
(Pers.) Hafellner & 
Bellem. 

Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 646, 657, 664; 
T.D. Barbosa 1650 

Malmideaceae     
Malmidea leptoloma 
(Müll. Arg.) Kalb & 
Lücking 

Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 674a, T.D. 
Barbosa 1608 

Malmidea vinosa (Eschw.) 
Kalb, Rivas Plata & 
Lumbsch 

Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 656, T.D. 
Barbosa 1607  

Monoblastiaceae     
Anisoneridium tamarindi 
(Fée) R.C. Harris MS Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35120  

Ochrolechiaceae     
Ochrolechia africana 
Vain. MS Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.00" 57°50'01.20" A.A Spielmann 9429  

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57º46'46.30" A.A Spielmann 9693a, 
9695, 9719  

 Fazenda Retiro Conceição 21°42'11.10" 57º46'34.50" A.A. Spielmann 8964 

 Fazenda Barbas 21°41'06.50" 57°43'10.20" A.S. Rodrigues 192; T.D. 
Barbosa 1528 

 Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 492, 495a, 
508 

 
Estrada ao morro Pão de 
Açúcar 21°33'30.20" 57°48'49.40" J.M. Torres 625 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35121 

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°46'46.30" R. Lücking 35152  
Ochrolechiaceae     

Ochrolechia africana 
Vain. MS 

1,8 km ao sul do centro 
urbano do município 21°42'39.50" 57º44'11.20" T.D Barbosa 1665  

Opegraphaceae     
Cresponea leprieurii 
(Mont.) Egea & Torrente Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 667  

Cresponea plurilocularis 
(Nyl.) Egea & Torrente 
MS 

Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 659 

Cresponea proximata 
(Nyl.) Egea & Torrente 
MS 

Fazenda Paleati 21°34'56.00" 57°46'44.90" A.A. Spielmann 9545  

Opegrapha sp. Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35130 
Parmeliaceae     

Neoprotoparmelia 
brasilisidiata Garima 
Singh, M. Cáceres & 
Aptroot 

Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°46'46.30" A.A Spielmann 9696b 
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Neoprotoparmelia 
capitata (Lendemer) 
Garima Singh, Lumbsch & 
I. Schmitt 

Fazenda Anahí 21°41'35.49" 57°44'22.36" J.M. Torres 524 

Neoprotoparmelia 
multifera (Nyl.) Garima 
Singh, Lumbsch & I. 
Schmitt 

Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 497, 498 

 
2,0 km ao sul do centro 
urbano do município 21°43'00.00" 57°53'55.60" J.M. Torres 692 

Physciaceae     
Rinodina maculans 
(Kremp.) Müll. Arg. Fazenda Anahí 21°41'35.49" 57°44'22.36" J.M. Torres 521a 

 
1,8 km ao sul do centro 
urbano do município 21°42'39.50" 57º44'11.20" J.M. Torres 687b 

Rinodina oxydata (A. 
Massal.) A. Massal. Fazenda Porto Conceição 21°26′36.10″ 57°53′32.82″ A.A Spielmann 13886b 

Pertusariaceae     
Lepra tropica (Vain.) 
Lendemer & R.C. Harris Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 499b 

Pertusaria flavens Nyl. Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°46'46.30" A.A Spielmann 9696c 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°46'46.30" A.A Spielmann 9702b 

 
1,8 km ao sul do centro 
urbano do município 21°42'39.50" 57º44'11.20" T.D. Barbosa 1659a 

Pilocarpaceae     
Calopadia foliicola (Fée) 
Vězda Fazenda Paleati 21°34'56.00" 57°46'44.90" A.A. Spielmann 9539 

Pyrenulaceae     
Pyrenula dissimulans 
(Müll. Arg.) R.C. Harris 
MS 

Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°46'46.30" R. Lücking 35175 

Pyrenula globifera 
(Eschw.) Aptroot Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 672a 

Pyrenula quassiicola Fée Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" A.S. Rodrigues 131 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" 
R. Lücking 35101, 35104, 
35105, 35106, 35137, 
35138 

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°46'46.30" R. Lücking 35176, 35177, 
35178 

Pyrenula 
xanthoglobulifera Aptroot, 
Lücking & M. Cáceres 

Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°46'46.30" R. Lücking 35165 

Ramalinaceae     
Bacidia russeola (Kremp.) 
Zahlbr. Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" A.S. Rodrigues 210; J.M. 

Torres 651, 653, 666 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35092, 35096 
Ramboldiaceae     

Ramboldia russula (Ach.) 
Kalb, Lumbsch & Elix Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°46'46.30" A.A Spielmann 9703a 

 Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 495c 
Teloschistaceae     

Caloplaca erythrantha 
(Tuck.) Zahlbr.  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9535e 

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.00" 57°50'01.20" A.A. Spielmann 8975, 
9430; L.S Canêz 3672 

Teloschistaceae     
Caloplaca erythrantha 
(Tuck.) Zahlbr. Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°50'01.90" A.A. Spielmann 9706  

 Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 513 

 Estrada ao morro Pão de 21°33'30.20" 57°48'49.40" J.M. Torres 626 
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Neoprotoparmelia 
capitata (Lendemer) 
Garima Singh, Lumbsch & 
I. Schmitt 

Fazenda Anahí 21°41'35.49" 57°44'22.36" J.M. Torres 524 

Neoprotoparmelia 
multifera (Nyl.) Garima 
Singh, Lumbsch & I. 
Schmitt 

Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 497, 498 

 
2,0 km ao sul do centro 
urbano do município 21°43'00.00" 57°53'55.60" J.M. Torres 692 

Physciaceae     
Rinodina maculans 
(Kremp.) Müll. Arg. Fazenda Anahí 21°41'35.49" 57°44'22.36" J.M. Torres 521a 

 
1,8 km ao sul do centro 
urbano do município 21°42'39.50" 57º44'11.20" J.M. Torres 687b 

Rinodina oxydata (A. 
Massal.) A. Massal. Fazenda Porto Conceição 21°26′36.10″ 57°53′32.82″ A.A Spielmann 13886b 

Pertusariaceae     
Lepra tropica (Vain.) 
Lendemer & R.C. Harris Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 499b 

Pertusaria flavens Nyl. Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°46'46.30" A.A Spielmann 9696c 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°46'46.30" A.A Spielmann 9702b 

 
1,8 km ao sul do centro 
urbano do município 21°42'39.50" 57º44'11.20" T.D. Barbosa 1659a 

Pilocarpaceae     
Calopadia foliicola (Fée) 
Vězda Fazenda Paleati 21°34'56.00" 57°46'44.90" A.A. Spielmann 9539 

Pyrenulaceae     
Pyrenula dissimulans 
(Müll. Arg.) R.C. Harris 
MS 

Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°46'46.30" R. Lücking 35175 

Pyrenula globifera 
(Eschw.) Aptroot Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 672a 

Pyrenula quassiicola Fée Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" A.S. Rodrigues 131 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" 
R. Lücking 35101, 35104, 
35105, 35106, 35137, 
35138 

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°46'46.30" R. Lücking 35176, 35177, 
35178 

Pyrenula 
xanthoglobulifera Aptroot, 
Lücking & M. Cáceres 

Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°46'46.30" R. Lücking 35165 

Ramalinaceae     
Bacidia russeola (Kremp.) 
Zahlbr. Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" A.S. Rodrigues 210; J.M. 

Torres 651, 653, 666 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35092, 35096 
Ramboldiaceae     

Ramboldia russula (Ach.) 
Kalb, Lumbsch & Elix Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°46'46.30" A.A Spielmann 9703a 

 Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 495c 
Teloschistaceae     

Caloplaca erythrantha 
(Tuck.) Zahlbr.  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9535e 

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.00" 57°50'01.20" A.A. Spielmann 8975, 
9430; L.S Canêz 3672 

Teloschistaceae     
Caloplaca erythrantha 
(Tuck.) Zahlbr. Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°50'01.90" A.A. Spielmann 9706  

 Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 513 

 Estrada ao morro Pão de 21°33'30.20" 57°48'49.40" J.M. Torres 626 
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Açucar 

 Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 648, 649a; 
T.D Barbosa 1645b 

 
1,8 km ao sul do centro 
urbano do município 21°42'39.50" 57º44'11.20" J.M. Torres 687a, T.D. 

Barbosa 1659b 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35090 

 

Centro urbano do 
município, beira do Rio 
Paraguai 

21°42'09.90" 57°53'31.40" T.D. Barbosa 1698, 1700 

Caloplaca granularis 
(Müll. Arg.) Zahlbr. Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" T.D Barbosa 1645a 

Caloplaca subvitellina 
(Müll. Arg.) Zahlbr. Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 678 

Tephromelataceae     
Tephromela alectoronica 
Kalb Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°46'46.30" A.A Spielmann 9698, 

9702a 

 Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 499a 

 Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 645 

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°46'46.30" R. Lücking 35154a  
Tephromela 
matogrossensis Kalb & 
Elix 

Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35119 

Thelenellaceae     
Aspidothelium glabrum 
Lücking, Aptroot & 
Sipman MS 

Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35098 

Trypetheliaceae     
Bathelium pruinolucens 
Aptroot & Lücking  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9525  

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57º46'46.30" R. Lücking 35156  
Dictyomeridium 
proponens (Nyl.) Aptroot, 
M.P. Nelsen & Lücking 

Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35115 

Nigrovothelium tropicum 
(Ach.) Lücking, M.P. 
Nelsen & Aptroot MS 

Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" A.S. Rodrigues 217 

Polyneridium 
alboflavescens Aptroot 
MS 

Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35114 

Trypethelium eluteriae 
Spreng. Fazenda Retiro Conceição 21°40'57.00" 57º46'45.00" A.A Spielmann 8945, 

8979 

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.00" 57°50'01.20" A.A Spielmann 8953, 
8948; L.S. Canêz 3673  

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°46'46.30" A.A Spielmann 9730  

 

Centro urbano do 
município, beira do Rio 
Paraguai 

21°42'09.90" 57°53'31.40" A.S. Rodrigues 223  

 Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 491 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" 
R. Lücking 35102, 
35133a, 35133b, 35134, 
35139, 35149  

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57º46'46.30" R. Lücking 35155, 35158, 
35159a, 35159b, 35160 

Trypetheliaceae     

Trypethelium subeluteriae 
Makhija & Patw.  21°36'41.60" 57°48'04.30" 

A.A Spielmann 9515, 
9522, 9523, 9524, 9527, 
9538 

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57º46'46.30" R. Lücking 35157 
Verrucariaceae     

Flakea papillata O.E. Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°46'46.30" A.A Spielmann 9721 
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Açucar 

 Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 648, 649a; 
T.D Barbosa 1645b 

 
1,8 km ao sul do centro 
urbano do município 21°42'39.50" 57º44'11.20" J.M. Torres 687a, T.D. 

Barbosa 1659b 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35090 

 

Centro urbano do 
município, beira do Rio 
Paraguai 

21°42'09.90" 57°53'31.40" T.D. Barbosa 1698, 1700 

Caloplaca granularis 
(Müll. Arg.) Zahlbr. Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" T.D Barbosa 1645a 

Caloplaca subvitellina 
(Müll. Arg.) Zahlbr. Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 678 

Tephromelataceae     
Tephromela alectoronica 
Kalb Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°46'46.30" A.A Spielmann 9698, 

9702a 

 Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 499a 

 Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" J.M. Torres 645 

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57°46'46.30" R. Lücking 35154a  
Tephromela 
matogrossensis Kalb & 
Elix 

Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35119 

Thelenellaceae     
Aspidothelium glabrum 
Lücking, Aptroot & 
Sipman MS 

Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35098 

Trypetheliaceae     
Bathelium pruinolucens 
Aptroot & Lücking  21°36'41.60" 57°48'04.30" A.A Spielmann 9525  

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57º46'46.30" R. Lücking 35156  
Dictyomeridium 
proponens (Nyl.) Aptroot, 
M.P. Nelsen & Lücking 

Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35115 

Nigrovothelium tropicum 
(Ach.) Lücking, M.P. 
Nelsen & Aptroot MS 

Cachoeira do Apa 22°10'05.90" 57°31'13.40" A.S. Rodrigues 217 

Polyneridium 
alboflavescens Aptroot 
MS 

Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" R. Lücking 35114 

Trypethelium eluteriae 
Spreng. Fazenda Retiro Conceição 21°40'57.00" 57º46'45.00" A.A Spielmann 8945, 

8979 

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.00" 57°50'01.20" A.A Spielmann 8953, 
8948; L.S. Canêz 3673  

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°46'46.30" A.A Spielmann 9730  

 

Centro urbano do 
município, beira do Rio 
Paraguai 

21°42'09.90" 57°53'31.40" A.S. Rodrigues 223  

 Fazenda Anahí 21°40'30.54" 57°44'05.73" J.M. Torres 491 

 Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°50'01.90" 
R. Lücking 35102, 
35133a, 35133b, 35134, 
35139, 35149  

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57º46'46.30" R. Lücking 35155, 35158, 
35159a, 35159b, 35160 

Trypetheliaceae     

Trypethelium subeluteriae 
Makhija & Patw.  21°36'41.60" 57°48'04.30" 

A.A Spielmann 9515, 
9522, 9523, 9524, 9527, 
9538 

 Fazenda Santa Vergínia 22°06'42.40" 57º46'46.30" R. Lücking 35157 
Verrucariaceae     

Flakea papillata O.E. Fazenda Retiro Conceição 21°40'46.10" 57°46'46.30" A.A Spielmann 9721 
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Erikss. 
Fonte: Elaboração dos autores. 

Considerações finais 

Levantamentos da funga liquênica em regiões pouco exploradas são estudos 

importantes para descobrir e mostrar o quanto ainda é desconhecida a riqueza de liquens no 

Brasil. No Chaco brasileiro, Graphis e Lecanora são os gêneros de microliquens com maior 

riqueza em número de espécies. Os Gêneros Caloplaca, Haemmatomma, Ochrolechia e 

Trypethelium foram bastante coletados, porém apresentaram um número baixo de espécies; 

provavelmente são os gêneros com maior cobertura na região. Existem famílias e grupos de 

liquens que ainda são nada ou pouco estudados no Mato Grosso do Sul. Novos levantamentos 

devem trazer muitas novidades em termos de novas ocorrências como foi evidenciado neste 

estudo. Um trabalho com os macroliquens do Chaco brasileiro está em preparação. Espera-se 

que, por oferecer uma chave e caracterizações breves dos gêneros encontrados, este trabalho 

sirva como estímulo para novos taxonomistas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levantamentos da funga liquênica em regiões pouco exploradas 
são estudos importantes para descobrir e mostrar o quanto ainda é des-
conhecida a riqueza de liquens no Brasil. No Chaco brasileiro, Graphis e 
Lecanora são os gêneros de microliquens com maior riqueza em número 
de espécies. Os Gêneros Caloplaca, Haemmatomma, Ochrolechia e Trypethe-

lium foram bastante coletados, porém apresentaram um número baixo 
de espécies; provavelmente são os gêneros com maior cobertura na re-
gião. Existem famílias e grupos de liquens que ainda são nada ou pouco 
estudados no Mato Grosso do Sul. Novos levantamentos devem trazer 
muitas novidades em termos de novas ocorrências como foi evidenciado 
neste estudo. Um trabalho com os macroliquens do Chaco brasileiro está 
em preparação. Espera-se que, por oferecer uma chave e caracterizações 

Fonte: Elaboração dos autores.
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breves dos gêneros encontrados, este trabalho sirva como estímulo para 
novos taxonomistas.
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RESUMO

Neste capítulo apresentamos uma breve revisão de estudos sobre 
diversidade e estrutura genética, e padrões filogeográficos de espécies de 
plantas do Chaco. As espécies estudadas apresentaram de moderados a al-
tos níveis de diversidade genética em comparação a outras espécies da mes-
ma família, mas que ocorrem em outras fisionomias brasileiras. O sistema 
misto de cruzamento e a fragmentação do habitat são fatores que prova-
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velmente contribuem para a alta estruturação genética e altos coeficientes 
de endogamia observados em algumas das espécies estudadas. Também 
apresentamos estudos de caso com representantes de Apocynaceae, Bro-
meliaceae e Cactaceae, recentemente desenvolvidos por nossos grupos de 
pesquisa. Esses estudos revelam que as populações destas espécies apresen-
taram de baixa a alta diversidade genética, de acordo com a fragmentação 
populacional observada nas respectivas áreas de amostragem. Nossos es-
tudos destacam a importância do Chaco para a diversidade genética destas 
espécies, bem como a necessidade de mais estudos genéticos populacionais 
neste bioma, subsidiando medidas de conservação.

Palavras-chave – Apocynaceae, Bromeliaceae, Cactaceae, conserva-
ção, marcadores moleculares.

INTRODUÇÃO

Na América do Sul há uma diagonal de formações vegetacionais 
abertas e secas que divide duas grandes florestas tropicais: a Amazônica 
e a Atlântica (PRADO; GIBBS, 1993). Essa diagonal seca é composta por 
três formações vegetais: (i) as Florestas Tropicais Sazonalmente Secas 
(com a maior área no nordeste brasileiro — Caatinga), (ii) as savanas 
do Brasil central (Cerrado), e (iii) o Chaco, que ocorre em sua maio-
ria na Argentina, Paraguai e Bolívia. No Brasil, o Chaco é representa-
do por uma faixa estreita paralela ao Rio Paraguai, na cidade de Porto 
Murtinho, Mato Grosso do Sul (MS), com espécies dominantes e as de-
mais classificadas como elementos de Chaco sensu stricto (PRADO et 

al., 1992). Ressalta-se que grande parte dessa área vem sendo desmatada 
para o plantio de pastagens, uma vez que, nas últimas décadas, a principal 
atividade econômica da região é a pecuária de corte, diminuindo a área 
de Chaco nesta região para apenas 13% da vegetação original (SILVA 
et al., 2008; SILVA et al., 2011; TOMAS et al., 2015). Além disso, tanto 
a porção brasileira do Chaco como outras áreas do Pantanal, não pos-
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suem Unidades de Conservação com tamanho suficiente para preservar 
a biodiversidade e endemismo presentes no bioma (SILVA et al., 2011). 
Assim, as ações antrópicas que levam à fragmentação do habitat podem 
levar a subdivisão de populações naturais, afetando a variabilidade ge-
nética e levando à perda de heterozigosidade e aumento da endogamia, 
além de contribuir para a extinção das populações (BRITO, 2009).

A história biogeográfica da vegetação Neotropical é um produto 
de interações complexas entre processos históricos e biológicos (ANTO-
NELLI et al., 2018), mas os padrões gerais de fauna e flora não estão bem 
estabelecidos, especialmente para as formações abertas. A integração de 
perspectivas biogeográficas e filogeográficas fornece dados que revelam 
padrões como espécies crípticas, linhagens distintas de espécies conhe-
cidas e áreas de refúgios históricos (MORITZ et al., 2009). Estes padrões 
podem auxiliar na delimitação de espécies e conservação da biodiversi-
dade dessas regiões.

Existem muitas maneiras de se estudar a estrutura genética de 
populações e verificar o grau de variabilidade existente. Os marcadores 
moleculares mostram-se como uma poderosa ferramenta para a análise 
da diversidade genética em populações naturais de plantas, auxiliando na 
estimativa da diversidade genética, estrutura de populações e identifica-
ção de espécies (TURCHETTO-ZOLET et al., 2017). Dentre os tipos de 
marcadores moleculares existentes destacam-se: RFLP Restriction Frag-

ment Length Polymorphisms, RAPD Randomly amplified polymorphic DNA, 
AFLP Amplified Fragment Lenght Polymorphism, ISSR Inter Sequence Simple 

Repeats, pela sua ampla aplicação em diferentes espécies; e Microssatélites 
SSR – Simple Sequence Repeat, SNPs Single Nucleotide Polymorphisms e NGS 
New Generation Sequence, pelo seu alto grau informativo. Cada marcador 
molecular apresenta vantagens e desvantagens no uso, no entanto, mar-
cadores codominantes (RFLP, SSR, SNPs e NSG) são mais informativos, 
pois possibilitam diferenciar indivíduos homozigotos e heterozigotos, o 
que não é possível com marcadores dominantes (AFLP, RAPD e ISSR), 
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para os quais só é possível identificar a presença ou ausência de um de-
terminado alelo (TURCHETTO-ZOLET et al., 2017).

Biodiversidade de plantas e espécies estudadas

Atualmente foram catalogadas 388 espécies de angiospermas para 
as áreas de Chaco brasileiro, distribuídas em 67 famílias e 254 gêneros 
(SARTORI et al., 2018). Dentre as famílias catalogadas, as mais represen-
tativas, com 58% da riqueza, são: Leguminosae (95 spp.), Poaceae (45 spp.), 
Asteraceae (27 spp.), Malvaceae (25 spp.), Euphorbiaceae (15 spp.), Apo-
cynaceae (13 spp.) e Rubiaceae (nove spp.). Os estudos que dizem respeito 
a diversidade e padrões filogeográficos foram realizados com apenas 21 es-
pécies do Chaco, sendo sete estudos com espécies de Fabaceae, quatro com 
Bromeliaceae, dois estudos com Apocynaceae, Cactaceae e Solanaceae, e 
apenas um estudo com Anacardiaceae, Arecaceae, Euphorbiaceae, Passiflo-
raceae e Poaceae (Quadro 1). A maioria das espécies estudadas está restrita 
a pequenas áreas de fisionomia chaquenha da Argentina, Bolívia, Brasil e 
Paraguai (Quadro 1). No Brasil, a maioria das espécies estudadas são regis-
tradas principalmente nas áreas de fisionomia chaquenha em Porto Mur-
tinho (FAVA et al., 2016; MELO, 2016; KHAN et al., 2017; ALVES et al., 
2018b; GODOY et al., 2018, GODOY; PAGGI; PALMA-SILVA, 2019).

Os marcadores moleculares mais utilizados nos estudos foram os mi-
crossatélites (52,4% dos estudos), seguido de sequências plastidiais (28,6%) 
e RAPD (14,3%). Também foram utilizados marcadores do tipo AFLP, 
ISSR, ITS, SNP em pelo menos um estudo cada (Quadro 1). Os micros-
satélites (SSR) têm sido um dos marcadores mais amplamente utilizados 
para a genotipagem de plantas não modelo (TURCHETTO-ZOLET et al., 
2017). Estes marcadores são ideais para estudos populacionais, pois trazem 
informações sobre padrões filogeográficos, e contribuem para responder a 
questões como o grau de mistura genética entre as populações e diferentes 
níveis de parentesco e fluxo gênico, sendo indicados para responder ques-
tões dentro de uma mesma espécie (TURCHETTO-ZOLET et al., 2013).
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Quadro 1: Estudos de diversidade e estrutura genética, e padrões 
filogeográficos desenvolvidos com espécies de plantas chaquenhas.

H
O

 = Heterosigozidade observada; H
E

 = Heterosigozidade esperada; h = diversidade haplotípica; π = 
diversidade nucleotídica; FIS = coeficiente de endocruzamento; FST = índice de fixação de Wright.
AFLP = Amplified Fragment Length Polymorphism; RAPD = Random Amplified Polymorphic DNA; SSR = 
Microssatélite, nuDNA = DNA nuclear, cpDNA = DNA plastidial; ISSR = Inter-simple sequence repeats; ARG 
= Argentina, BRA = Brasil, CHI = Chile; BOL = Bolívia; PAR = Paraguai; PER = Peru; MEX = México; MS 
= Mato Grosso do Sul; VEN = Venezuela.
*Trabalhos realizados por autores deste livro e seus orientandos, vinculados ao grupo de pesquisa do CNPq 
- Genética e Evolução de Plantas do Sistema Cerrado-Pantanal-Chaco.

Fonte: Elaboração dos autores a partir da compilação de dados.
 175 

total total 
Anacardiaceae/Astronium 
urundeuva 

cpDNA e 
SSR nuclear 

0,617 
 

0,661 
 

0,0002 a 
0,0005 

0,182 a 
0,558 0,077 0,122 BRA, BOL e 

PAR Caetano et al., 2008 

Apocynaceae/Aspidosperma
  RAPD - - 0, 266 - - 0,372 ARG, BOL, 

PAR e URU Torres Basso, 2014 

Apocynaceae/Aspidosperma
  ISSR - 0,246 - - - - BRA, ARG e 

PAR  Botelho, et al., 2021* 

Arecaceae/Acrocomia 
aculeata 

ITS + SSR 
nuclear - - - - - - América do 

Sul e EUA Silva et al., 2018 

Bromeliaceae/Aechmea 
distichantha SSR nuclear 0,53 0,624 - - 0,177 0,210 

BRA, norte 
ARG, BOL 
PAR e URU 

Godoy et al., 2019* 

Bromeliaceae/Bromelia 
hieronymi 

SSR nuclear e 
plastidial  0,624 0,558 0,688 - -0,149 0,138 

BRA, PAR, 
BOL e norte 
ARG 

Godoy et al., 2018* 

Bromeliaceae/Dyckia 
splendida 

cpDNA e 
nuDNA - - 0,00/0,00 0,00/0,0

0 - - BRA Melo, 2016* 

Bromeliaceae/Dyckia 
leptostachya 

cpDNA e 
nuDNA - - 0,00/0,96 0,00/0,003 - - BRA, BOL, 

PAR e ARG Melo, 2016* 

Cactaceae/Pilosocereus 
jauruensis 

cpDNA e 
SSR nuclear 0,34 0,648 - - 0,475 0,201 BRA e PAR Khan et al., 2017 

Cactaceae/Echinopsis 
rhodotricha SSR nuclear 0,328 0,580 - - 0,383 0,067 

BRA, ARG, 
BOL, PAR, 
URU 

Fava et al., 2016* 

Euphorbiaceae/Manihot 
carthagenensis 

nuDNA e 
SSR nuclear 0,38 0,44 - - 0,09 0,20 

ARG, BRA, 
BOL, COL, 
PAR e VEN 

Silveira et al., 2019 

Fabaceae/Prosopis 
rubriflora SSR nuclear 0,56 0,59 - - 0,05 0,057 ARG, PAR, 

BOL e BRA Alves et al., 2018b 

Fabaceae/Acacia aroma AFLP - - - - - 0,42 ARG, PAR e 
BOL Pometti et al., 2019 

Fabaceae/Prosopis 
rubriflora SSR 0,061 a 

0,849  
0,118 a 
0,818  - - 0,101/0,

131 - MS, BRA e 
PAR Alves et al., 2018a 

Fabaceae/Prosopis 
chilensis e P. flexuosa SNP nuDNA - - 0,486 - 

0,612 
0,0046 
-0,0062 - - PER, CHI e 

ARG 
Pomponio et al., 
2014 

Fabaceae/Prosopis 
ruscifolia RAPD - 0,38 - - - - BOL, PAR e 

ARG 
Ferreyra et al., 
2013 

Fabaceae/Prosopis alba SSR nuclear - -   - 0,069 

ARG, BRA, 
BOL, CHI, 
PAR, PER e 
URU 

Bessega et al., 2015 

Fabaceae/Prosopis flexuosa ISSR - 0,437 - - 0,08 0,12 ARG, BOL, e 
CHI 

Darquier et al., 
2013 

Passifloraceae/Turnera 
sidoides cpDNA - - 0,92 0,01 - - 

BOL, ARG, 
PAR, URU e 
BRA 

Moreno et al., 2018 

Poaceae/Paspalum notatum RAPD - - - - - - MEX a ARG Daurelio et al., 
2004. 

Solanaceae/Petunia 
axillaris e P. parodii SSR nuclear 0,047 0,632 - - 0,931 - BRA e URU Giudicelli et al., 

2019 

Solanaceae/Capsicum 
boccatum cpDNA - - 0,8966 0,0140 - - 

ARG, BOL, 
BRA, PAR, 
PER 

Scaldaferro et al., 
2018 

HO  = Heterosigozidade observada; HE  = Heterosigozidade esperada; h = diversidade haplotípica;  = diversidade 
nucleotídica; FIS  = coeficiente de endocruzamento; FST  = índice de fixação de Wright. 
AFLP = Amplified  Fragment Length Polymorphism; RAPD = Random Amplified  Polymorphic DNA;  SSR = 
Microssatélite, nuDNA = DNA nuclear, cpDNA = DNA plastidial; ISSR = Inter-simple sequence repeats; ARG = 
Argentina, BRA = Brasil, CHI = Chile; BOL = Bolívia; PAR = Paraguai; PER = Peru; MEX = México; MS = Mato 
Grosso do Sul; VEN = Venezuela. 
*Trabalhos realizados por autores deste livro e seus orientandos, vinculados ao grupo de pesquisa do CNPq - 
Genética e Evolução de Plantas do Sistema Cerrado-Pantanal-Chaco. 
Fonte: Elaboração dos autores a partir da compilação de dados. 
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Referência 

Bibliográfica 
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 As sequências plastidiais também são muito utilizadas devido a 
muitas características biológicas e técnicas que as tornam ideais para es-
tudos ecológicos e evolutivos. Algumas dessas características incluem a 
ordem altamente conservada dos genes no cloroplasto, ausência ou bai-
xa taxa de recombinação, baixos níveis de substituição de nucleotídeos, 
herança predominantemente uniparental (o que permite estudar o fluxo 
gênico via sementes, por exemplo), baixo tamanho efetivo populacio-
nal e tempos de coalescência curtos, tornando estes os marcadores de 
sequência de cloroplasto ideais para estudos de filogeografia em plantas 
(TURCHETTO-ZOLET et al., 2017).

A maior parte dos estudos filogeográficos com espécies do Cha-
co tiveram enfoque em análises da diversidade e estrutura genética das 
espécies (Quadro 1). Estes estudos mostram que apesar da degradação 
ambiental do Chaco, as populações das espécies estudadas ainda conser-
vam de moderados a altos níveis de diversidade genética em comparação 
a outras espécies provenientes das mesmas famílias botânicas de outras 
fisionomias brasileiras. Os maiores índices de diversidade genética fo-
ram observados em: Astronium urundeuva (Anacardiaceae) para SSR nu-
clear com HO = 0,617 e HE = 0,661, Aechmea distichantha com HO = 0,530 
e HE =0,624, Bromelia hieronymi (Bromeliaceae) com HO = 0,624, HE = 
0,558 e h = 0,688, Prosopis rubriflora (Fabaceae) com HO = 0,560 e HE= 0, 
590, Turnera sidoides (Passifloraceae) com h = 0,92 e π = 0,01, e Capsicum 

boccatum (Solanaceae) com h = 0,8966 e π = 0,0140. As outras espécies 
estudadas tiveram moderados índices de diversidade genética com a HO 
< 0,380 (Quadro 1).

O coeficiente de endogamia (FIS), é o índice capaz de detectar 
desvios do Equilíbrio de Hardy-Weinberg dentro das populações ava-
liadas considerando a heterozigosidade observada no estudo e compa-
rando com a heterozigosidade esperada. Estudos com nove espécies 
apresentaram valores de FIS altos e significantes, indicando déficit de 
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heterozigotos, o que pode estar relacionado a altas taxas de endogamia 
devido a auto fecundação ou a cruzamento entre indivíduos aparenta-
dos (Quadro 1). A exceção foi Bromelia hieronymi que apresentou um 
FIS negativo e significante, que reflete o excesso de heterozigotos, o que 
pode indicar o uma pressão ambiental que favoreceria os indivíduos he-
terozigotos ou a presença de clones. A maioria das espécies estudadas 
apresenta o sistema misto de cruzamento, onde as espécies apresentam 
fecundação cruzada e autofecundação em diferentes taxas (Quadro 1). 
Este fato contribui para a alta estruturação genética encontrada em al-
gumas das populações estudadas.

O FST é uma medida de diferenciação genética que mede a propor-
ção da variância total das frequências alélicas que ocorre entre subpopu-
lações - os efeitos da subdivisão da população. As espécies Aspidosperma 

quebracho-blanco (Apocynaceae), Aechmea distichantha (Bromeliaceae), 
Manihot carthagenensis (Euphorbiaceae), Acacia aroma (Fabaceae) apre-
sentaram os maiores índices de estruturação (Quadro 1). Já Echinopsis 

rhodotricha (Cactaceae), Astronium urundeuva (Anacardiaceae), Bromelia 

hieronymi (Bromeliaceae), Prosopis flexuosa, P. rubriflora e P. alba (Faba-
ceae) apresentaram baixa estrutura genética, o que pode ser resultado 
do alto fluxo gênico e do modo de reprodução destas espécies. Bromelia 

hieronymi por exemplo, é uma espécie auto incompatível que apresentou 
em suas populações alto fluxo gênico e baixa estruturação (Quadro 1). 
FST alto também pode ser um indicativo da presença de fragmentação 
de habitat, o qual tende a diminuir o fluxo gênico entre as populações, 
favorecendo a ocorrência de endogamia (aumento do FIS) e aumento da 
diferenciação por consequência da deriva genética. A manutenção da co-
nectividade e fluxo gênico entre as populações é de extrema importância 
para a conservação dessas espécies.
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Estudos de caso

Apocynaceae

Apocynaceae Juss. é uma das maiores e mais representativas fa-
mílias de angiospermas e apresenta distribuição predominantemente 
tropical e subtropical, ocorrendo em diversos tipos de habitats, desde 
florestas úmidas de terras baixas até desertos, pastagens e em grandes 
altitudes (RAPINI, 2012). A família é composta por 378 gêneros e 5.350 
espécies (ENDRESS et al., 2018), com ampla representatividade no Bra-
sil, onde são reconhecidas aproximadamente 960 espécies em 92 gêneros 
distribuídas em todas as regiões e domínios fitogeográficos, incluindo a 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal (Flo-
ra do Brasil, 2020). Muitas espécies desta família são cultivadas como 
ornamentais, e muitas vezes, são tóxicas para o ser humano. Também 
são fornecedoras de madeira de boa qualidade (Aspidosperma spp.). Além 
disso, as principais substâncias extraídas das espécies de Apocynaceae são 
a leucocristina e a vincristina, utilizadas para o tratamento de câncer (RI-
ZZINI; MORS, 1995; JUDD, 2009).

Os inventários florísticos envolvendo espécies de Apocynaceae 
estão concentrados especialmente na Região Sudeste e, mais recente-
mente, o conhecimento da biodiversidade das Apocynaceae de Mato 
Grosso do Sul foi atualizado por Farinaccio e Simões (2018) em um che-

cklist com 122 espécies em 39 gêneros. Dessas, 33 espécies em 19 gêne-
ros ocorrem no Chaco brasileiro. Considerando que em todo o Bioma 
Chaco ocorrem cerca de 70 espécies de Apocynaceae pertencentes a 30 
gêneros (Figura 1), fica evidente que há uma grande representatividade 
desta família na porção brasileira (c. 50%). Dentre esses gêneros desta-
camos Aspidosperma Mart. & Zucc., composto por árvores ou arvoretas 
que apresentam látex incolor, branco ou vermelho; tronco ereto; riti-
doma liso, lenticelado ou fissurado, com ocorrência desde o México até 
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Argentina, com exceção do Chile. Ecologicamente, Aspidosperma é um 
componente extremamente importante, em termos de diversidade de 
espécies nas savanas neotropicais e florestas sazonalmente secas (PEN-
NINGTON; LEWIS; RATTER, 2006).

Figura 1: Distribuição de espécies de Apocynaceae no Chaco de acordo 
com registros de coleta no SpeciesLink. O mapa à direita mostra a 
distribuição dos registros de coleta (pontos pretos) e os locais onde 
há estudo de diversidade genética com espécies da família (pontos 

vermelhos; Quadro 1). A barra de escala possui 200km. À esquerda, foto 
de um representante da família Aspidosperma quebracho-blanco. 
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Aspidosperma pertence a subfamília Rauvolfioideae e é composto 
por dois subgêneros, Coutinia e Aspidosperma, divididos em nove seções 
com 130 espécies no total (MACHATE; ALVES; FARINACCIO, 2016; 
MACHATE et al., 2020; Flora do Brasil, 2020). Das nove seções, destaca-
mos a secção Pungentia, que agrupa as espécies A. quebracho-blanco Schlt-
dl. e A. triternatum Rojas Acosta que possuem as folhas com ápices pun-
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gentes, únicas no gênero. Essas espécies são encontradas nas formações 
chaquenhas da Argentina, Bolívia, Brasil e Paraguai e são consideradas 
indicadoras da fitofisionomia marcante do Bioma Chaco. Aspidosperma 

quebracho-blanco (Figura 1) é popularmente conhecida como quebracho, 
quebracho-blanco, quebracho-branco, cacha-cacha, quebracho-monoti 
e A. triternatum como quebrachillo-blanco, quebrachillo-pardo, quebra-
cho-blanco-chico, quebracho-blanco lagunero. Aspidosperma quebra-

cho-blanco ocorre na Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai. No 
Brasil, a espécie é restrita aos municípios de Porto Murtinho e Corum-
bá (MS), e Barra do Quaraí (RS). A espécie não se encontra na lista da 
IUCN. No entanto, Machate et al. (2016) sugeriram que, no Brasil, de 
acordo com os critérios de IUCN (A1acd e E), a espécie seja enquadra-
da na situação de criticamente em perigo (CR). Tal recomendação tem 
relação a prática da pecuária extensiva nos locais onde Aspidosperma 
quebracho-blanco também ocorre, que leva ao desmatamento da vege-
tação do Chaco, onde também não há nenhuma área de preservação per-
manente. Aspidosperma triternatum ocorre na Argentina, Bolívia, Brasil e 
Paraguai. No Brasil, a espécie é restrita, ocorre somente nas cidades de 
Porto Murtinho e Corumbá (MS). Na lista de IUCN, A. triternatum apa-
rece com baixo risco (LR), porém, de acordo com Machate et al. (2016), 
no Brasil, a espécie é rara e restrita ao Chaco, e poderia ser enquadra-
da na situação de criticamente em perigo (CR), seguindo os critérios de 
IUCN (A1acd e D).

As duas espécies são utilizadas na medicina popular como ver-
mífugo pela presença de alcalóides, a madeira de A. quebracho-blanco é 
usada na construção civil e também para extração de tanino (SCHLECH-
TENDAL, 1861; EZCURRA, 1981). Apesar da importância da família na 
composição da vegetação chaquenha, especialmente A. quebracho-blanco 

e A. triternatum, os trabalhos sobre diversidade genética e filogeografia 
de espécies de Apocynaceae no Chaco são praticamente inexistentes. 
Através do nosso levantamento bibliográfico foi encontrada somente 
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uma tese de doutorado que estudou populações de A. quebracho-blanco 
da Argentina (Figura 1; TORRES BASSO; CIUFFO; CIUFFO, 2008; 
TORRES BASSO, 2014). O uso de A. quebracho-blanco resultou em mu-
danças econômicas e ambientais, devido ao aumento de indústrias de ex-
ploração nos países onde a espécie ocorre (HUECK, 1955; BANDEIRA, 
1998). A fragmentação dos biomas de Chaco e Savana e devido à expan-
são da agricultura e desmatamento (HANSEN et al., 2013; VALLEJOS 
et al., 2015; BAUMANN et al., 2017), leva à diminuição do tamanho das 
populações, tornando os estudos da diversidade genética, a estrutura e os 
padrões de distribuição das populações das espécies indispensáveis para 
contribuir com programas de conservação destes biomas e espécies que 
possam definir áreas prioritárias para a sua conservação (FERREIRA; 
GRATTAPAGLIA, 1998; FINGER et al., 2014).

Dessa forma, nosso grupo de pesquisa desenvolveu um estudo de 
diversidade genética com A. quebracho-blanco, resultando na dissertação 
de mestrado de Botelho et al., (2021). Neste trabalho investigamos a di-
versidade genética e os níveis de fragmentação do habitat natural de A. 

quebracho-blanco. Estudamos cinco populações naturais, incluindo Argen-
tina, Paraguai e Brasil e utilizamos marcadores moleculares do tipo ISSR 
(Inter Simple Sequence Repeat). As populações estudadas apresentaram 
baixa diversidade genética, proporcionalmente relacionado aos níveis de 
fragmentação ambiental observados. Portanto, a criação de unidades de 
conservação, como também a construção de bancos de germoplasma são 
indispensáveis para conservar os recursos genéticos de A. quebracho-blan-

co. Igualmente, Torres Basso et al. (2008) e Torres Basso (2014), com o 
intuito de planejar efetivamente estratégias de conservação genética em 
florestas nativas, estudaram populações argentinas de A. quebracho-blanco, 
neste caso, utilizando marcadores moleculares do tipo RAPD (Random 

Amplified Polymorphic DNA). A diversidade genética encontrada foi con-
siderada relativamente alta e com alta estruturação genética (Φ = 0,372), 
como esperado para espécies de árvores perenes (HAMRICK; GODT; 
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SHERMAN-BROYLES, 1992). Torres Basso (2014) discute que certas 
restrições ao fluxo gênico foram demonstradas, possivelmente devido ao 
isolamento espacial entre as populações e recomenda a conservação in 

situ de A. quebracho-blanco.

Bromeliaceae

As espécies da família Bromeliaceae apresentam uma grande di-
versidade morfológica e ecológica e contam com inovações ao longo da 
sua evolução, tais como o epifitismo, fitotelmo, sistema CAM de fotos-
síntese e polinização por aves. Essas características permitiram que essas 
plantas habitassem os mais diversos ambientes, desde florestas pluviais, 
topos de árvores e ambientes extremamente secos (BENZING, 2000). 
Com exceção de Pitcairnia feliciana (A. Chev.) Harms & Mildbr no Oeste 
da África, são plantas exclusivamente neotropicais ocorrendo desde o sul 
dos Estados Unidos até o norte da Patagônia, na Argentina (BENZING, 
2000). Bromeliaceae apresenta 3.628 espécies distribuídas em 77 gêne-
ros (GOUDA; BUTCHER; GOUDA [cont. updated]), e está dividida em 
oito subfamílias: (Brocchinioideae, Lindmanioideae, Tillandsioideae, 
Hechtioideae, Navioideae, Pitcairnioideae, Puyoideae, Bromelioideae) 
(GIVNISH et al., 2007, 2011). Estudos recentes demonstraram que as 
bromélias surgiram há cerca de 100 milhões de anos atrás (Ma) no Es-
cudo das Guianas durante o Período Cretáceo, e que as atuais linhagens 
divergiram umas das outras em um período relativamente curto, de 19 
a 10 Ma, quando as bromélias se espalharam pelos Andes, Amazônia, 
América Central e Brasil (GIVNISH et al., 2011).

Bromeliaceae é amplamente distribuída nos Neotrópicos, com 
três grandes centros de diversidade identificados na Mata Atlântica bra-
sileira, nas encostas andinas do Peru, Colômbia e Equador, e no Méxi-
co e América Central (ZIZKA et al., 2020). No Brasil são encontradas 
cerca de 50% das espécies descritas, tornando o país o mais importante 
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centro de diversidade dessa família. Bromeliaceae contêm espécies que 
são economicamente importantes, como o Ananas comosus (L.) Merr., o 
abacaxi, e inúmeras espécies comercializadas para uso ornamental. Além 
disso, a família apresenta grande uso etnobotânico, associada aos povos 
americanos nativos, como fonte de fibras, alimentos e medicamentos. 
Ecologicamente, as bromélias são importantes fontes de frutos carnosos, 
néctar, água (fitotelmata) e abrigo para animais associados (mamíferos, 
anfíbios, pássaros e insetos; BENZING, 2000).

Frente ao grande número de gêneros e espécies, os estudos gené-
ticos foram realizados em poucas espécies da família, sendo grande parte 
deles na Mata Atlântica (ZANELLA et al., 2012). Segundo nosso levan-
tamento realizado no SpeciesLink, 43 espécies de bromélias foram cole-
tadas no Chaco (Figura 2). No entanto, se tratando de estudos genéticos, 
apenas três gêneros (Bromelia L, Aechmea Ruiz & Pav. e Dyckia Schultes & 
Schultes) e quatro espécies (Bromelia hieronymi Mez, Aechmea distichan-

tha Lem, Dyckia splendida Esteves & Gouda e Dyckia leptostachya Baker) 
foram estudadas até o momento (Quadro 1) (MELO, 2016; GODOY et 

al., 2018; GODOY; PAGGI; PALMA-SILVA, 2019). Bromelia hieronymi 

(Figura 2), pertence a subfamília Bromelioideae e ocorre em florestas se-
cas e campos arenosos do Paraguai, Bolívia, norte da Argentina e Brasil, 
exclusivamente na cidade de Porto Murtinho (MS) (SMITH; DOWNS, 
1979; NATALUCCI et al., 1985). Godoy et al. (2018) utilizando cinco lo-
cos de microssatélites nucleares e 2 plastidiais observaram uma alta diver-
sidade genética e uma moderada estruturação nas três populações anali-
sadas (Quadro 1). Segundo os autores a alta diversidade genética pode ser 
atribuída ao fato de a espécie ser autoincompatível e também apresentar 
reprodução clonal, que garante a manutenção dos genótipos bem como 
possibilita a ocorrência de cruzamento na população. Já a moderada es-
truturação observada entre as populações deve-se provavelmente à efici-
ência dos polinizadores, bem como de dispersores de sementes, já que o 
fluxo gênico via sementes foi quatro vezes maior que o via pólen.
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Figura 2: Distribuição de espécies de Bromeliaceae no Chaco de acordo 
com registros de coleta no SpeciesLink. O mapa à direita mostra a 
distribuição dos registros de coleta (pontos pretos) e os locais onde 
há estudo de diversidade genética com espécies da família (pontos 

vermelhos; Quadro 1). A barra de escala possui 200km. À esquerda, foto 
de um representante da família, Bromelia hieronymi. 
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Fonte: foto de F. M. de R. Godoy, mapa elaborado pelos autores. 
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Fonte: foto de F. M. de R. Godoy, mapa elaborado pelos autores.

Outra espécie de bromélia do Chaco estudada é Aechmea disti-

chantha (Bromelioideae) que também pode ser encontrada nos biomas 
Cerrado e Mata Atlântica no Brasil, além de ocorrer na Bolívia, Para-
guai, norte da Argentina e Uruguai (SMITH; DOWNS, 1979; MARTI-
NELLI et al., 2008; FREIRE; BARBERIS; VESPRINI, 2018; VERSIEUX 
et al., 2018). Duas populações do Chaco foram analisadas por Godoy et 

al. (2019), com objetivo de testar a amplificação heteróloga de micros-
satélites nucleares em A. distichantha. Ao todo foram testados 43 locos 
de SSR nucleares, originalmente desenvolvidos para outras espécies de 
bromélias dos quais 37 amplificaram e 17 foram polimórficos. Dez locos 
foram utilizados para estimar a diversidade genética das populações de 
A. distichantha. Os resultados demonstraram altos índices de diversidade 
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(Quadro 1), além dos locos terem apresentado suficiente variabilidade 
para serem utilizados em estudos futuros da espécie.

Dyckia splendida e D. leptostachya pertencem a subfamília Pitcair-
nioideae e foram estudas juntamente com outras espécies de Dyckia por 
Melo (2016). Dyckia splendida é endêmica do Chaco e apresenta distribui-
ção restrita, sendo encontrada apenas na cidade de Porto Murtinho (MS) 
(PEREIRA; GOUDA, 2018), já D. leptostachya é amplamente distribuída 
ocorrendo no Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina (REITZ, 1983). Nove 
populações de D. leptostachya e apenas a única população conhecida de D. 

splendida foram amostradas e analisadas utilizando sequências de DNA 
plastidial e nuclear. Baixos níveis de diversidade genética em ambos os 
genomas foram observados para D. splendida (Quadro 1). Dyckia leptos-

tachya apresentou baixos níveis de diversidade genética para o genoma 
plastidial e altos níveis para o nuclear (Quadro 1). Os baixos níveis de 
diversidade genética encontrados podem ser resultantes do alto grau de 
endemismo observado e, também, pelo número reduzido de indivíduos 
amostrados por população. Melo (2016) observou que espécies ampla-
mente distribuídas tendem a apresentar diversidade genética maior que 
as de distribuição restrita (GIBSON; RICE; STUCKE, 2008; RAVIKAN-
TH et al., 2010), ressaltando a importância da conservação de habitat e 
proteção de espécies endêmicas como as ocorridas no Chaco.

Cactaceae

Os cactos estão entre as plantas mais características e conspí-
cuas de regiões quentes e áridas do Novo Mundo, ocorrendo desde o 
sul da Argentina até o Canadá. Ocupam vários habitats, sobretudo os 
mais quentes e secos, mas também em florestas tropicais úmidas (BAR-
THLOTT; HUNT, 1993). Os centros de diversidade dos cactos são as 
regiões áridas da América do Norte e do Sul, principalmente o sudoeste 
dos Estados Unidos e México, leste do Brasil e as encostas leste e oeste 
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dos Andes (NYFFELER, 2002). Enquanto no Brasil os cactos da região 
nordeste são bem conhecidos e estudados, o mesmo não ocorre para as 
demais regiões, onde se presume que a família Cactaceae apresente pou-
cos táxons nas áreas mais úmidas (EGGLI, 2002).

Cactaceae compreende cerca de 1.500–1.800 espécies em pouco 
mais de 100 gêneros (BARTHLOTT; HUNT, 1993) e é caracterizada 
principalmente pela presença de ramos curtos modificados em aréolas, 
meristema apical organizado em quatro zonas distintas e ovários “sub-
mersos” no receptáculo, que por sua vez são cobertos por brácteas e aré-
olas (NYFFELER, 2002). Essa família é geralmente classificada em três 
subfamílias: Pereskioideae, Opuntioideae e Cactoideae (BARTHLOTT; 
HUNT, 1993). O gênero Maihuenia (Phil. ex F.A.C. Weber) Phil. ex K. 
Schum., tradicionalmente classificado na subfamília Pereskioideae, foi 
considerado como uma subfamília separada após análises moleculares 
(ANDERSON, 2001).

Os domínios morfoclimáticos da Caatinga e do Chaco possuem 
uma alta densidade e diversidade de espécies de cactos, assim como as 
costas caribenhas da Colômbia e Venezuela (HUECK, 1972). Domínios 
adjacentes, incluindo florestas, também contém populações isoladas de 
cactos principalmente em áreas rochosas ou associadas com vegetação 
em solo arenoso. Acredita-se que estas populações de cactos sejam um 
remanescente da retração da vegetação xeromórfica durante os períodos 
interglaciais (MANFRIN; SENE, 2006). Allendorf (2017), em um estudo 
baseado em critérios climático, geomorfológicos, fitogeográficos e eco-
lógicos, sugeriu que a Caatinga e o Chaco estiveram conectados durante 
o Pleistoceno. Contudo, baseado na composição florística, Prado e Gibbs 
(1993) sugeriram que estes dois domínios não foram conectados, pois o 
Chaco é derivado da vegetação seca do extremo sul da América do Sul.

Os cactos são extremamente diversos, porém com distribuição 
quase exclusiva no Novo Mundo, sugerindo uma possível origem en-
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tre 90 e 65 Ma, o que permitiria um tempo máximo para diversificação 
e a separação espacial da África e América do Sul (NYFFELER, 2002). 
Outros estudos sugerem uma origem mais recente devido à pouca diver-
gência entre sequências moleculares entre os maiores clados de Cacta-
ceae (HERSHKOVITZ; ZIMMER, 1997; NYFFELER, 2002). Além dis-
so, não há registros fósseis relevantes para cactos ou seus parentes mais 
próximos, o que tem dificultado a investigação do tempo de divergência 
dentro do grupo (OCAMPO; COLUMBUS, 2010).

A subfamília Cactoideae apresenta o maior número de espécies 
e as mais variadas formas de vida e habitats (TAYLOR, 2000; TERRA-
ZAS; ARIAS, 2003), e está dividida em nove tribos, das quais Cereeae, 
Rhipsalideae, Trichocereeae, Pachycereeae e Hylocereeae ocorrem no 
Brasil (TAYLOR; ZAPPI, 2004). Eggli (2002) destacou a falta de infor-
mação para Cactaceae no sudoeste do Brasil em comparação às demais 
regiões e elaborou uma lista com 33 espécies nativas para os estados de 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Especificamente, para o estado de 
Mato Grosso do Sul, 18 gêneros e 32 espécies foram listadas (ZAPPI et 

al., 2018), mostrando uma grande diversidade de cactos na vegetação do 
Chaco, a qual possui 16 espécies de cactos (GOMES et al., 2018).

De acordo com nosso levantamento realizado no SpeciesLink, 45 
espécies de cactos foram coletadas na região do Chaco (Figura 3). Entre-
tanto, apenas um trabalho abordou a genética de populações de Echinop-

sis rhodotricha K. Schum. (Quadro 1; Figura 3). Esta espécie ocorre em 
remanescentes de Chaco arborizado, no município de Porto Murtinho, 
estendendo-se pelo Paraguai, Uruguai e Argentina, é auto compatível 
e possui flores que abrem à noite e permanecem abertas até a manhã 
seguinte (FERREIRA et al., 2018), caracterizando uma espécie com an-
tese prolongada, o que favorece a participação de polinizadores diurnos 
e noturnos e sugere um sistema de polinização generalizado (GOMES 
et al., 2019). Fava et al. (2016) desenvolveram 12 marcadores microssa-
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télites para E. rhodotricha, e mostraram que, na região do Chaco brasilei-
ro, essa espécie apresenta baixos índices de diversidade genética. Além 
disso, Fava et al. (2020) testaram a amplificação cruzada de 27 locos de 
microssatélites nucleares e 23 plastidiais em todas as 16 espécies de cac-
tos do Chaco brasileiro, com o intuito de testar potenciais marcadores 
genéticos que podem ser usados para rastrear a diversidade populacional 
dessas espécies.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Figura 3: Distribuição de espécies de Cactaceae no Chaco de acordo 
com registros de coleta no SpeciesLink. O mapa à direita mostra a 
distribuição dos registros de coleta (pontos pretos) e os locais onde 
há estudo de diversidade genética com espécies da família (pontos 

vermelhos; Quadro 1). A barra de escala possui 200km. À esquerda, foto 
de um representante da família, Echinopsis rhodotricha.
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foto de um representante da família, Echinopsis rhodotricha. 

 
Fonte: foto de P. R. de Souza, mapa elaborado pelos autores. 

Considerações finais 

Nosso levantamento de estudos sobre diversidade e estrutura genética e filogeografia 

com espécies de plantas do Chaco, mostrou que: (i) existem pouquíssimos estudos com esse 

enfoque para plantas do Chaco; (ii) as espécies estudadas apresentaram de moderados a altos 

níveis de diversidade genética em comparação a outras espécies da mesma família; (iii) o 

sistema misto de cruzamento e a fragmentação do habitat contribuem para a alta estruturação 

genética. Nossos estudos com espécies de Apocynaceae, Bromeliaceae, e Cactaceae 

revelaram de baixa a alta diversidade genética, com influência da fragmentação do habitat. 

Dessa forma, destacamos a importância do Chaco para a diversidade genética das espécies de 

plantas, bem como a necessidade de mais estudos genéticos populacionais que possam 

subsidiar programas de conservação. 
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Nosso levantamento de estudos sobre diversidade e estrutura ge-
nética e filogeografia com espécies de plantas do Chaco, mostrou que: (i) 
existem pouquíssimos estudos com esse enfoque para plantas do Chaco; 
(ii) as espécies estudadas apresentaram de moderados a altos níveis de 
diversidade genética em comparação a outras espécies da mesma família; 
(iii) o sistema misto de cruzamento e a fragmentação do habitat contri-
buem para a alta estruturação genética. Nossos estudos com espécies de 
Apocynaceae, Bromeliaceae, e Cactaceae revelaram de baixa a alta diver-
sidade genética, com influência da fragmentação do habitat. Dessa for-
ma, destacamos a importância do Chaco para a diversidade genética das 
espécies de plantas, bem como a necessidade de mais estudos genéticos 
populacionais que possam subsidiar programas de conservação.
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CAPÍTULO 11

CHACO BRASILEIRO: FENOLOGIA 
REPRODUTIVA, ATRIBUTOS FLORAIS, 

SISTEMAS DE POLINIZAÇÃO E INTERAÇÕES 
COM FAUNA ANTÓFILA

Maria Rosângela Sigrist1*; Bruno Henrique dos Santos Ferreira1; 
Camila Aoki1,2; Camila Silveira Souza1

RESUMO

Trazemos dados inéditos sobre a fenologia reprodutiva, atributos 
florais/sistemas de polinização e metarrede de interações da flora-fauna 
antófila para espécies dos estratos lenhoso e herbáceo (102 spp.) de vege-
tação chaquenha brasileira (Savana Estépica Arbórea), Porto Murtinho, 
de Mato Grosso do Sul. O estrato lenhoso floresceu principalmente no 
início da estação chuvosa e, secundariamente, na seca; no herbáceo os 
picos de floração ocorreram na transição da seca-chuvosa e na chuvosa. 
Nos dois estratos a produção de frutos imaturos e a dispersão dos fru-
tos da camada herbácea ocorreram principalmente na estação chuvosa 
e transição chuvosa-seca; para a flora lenhosa maior dispersão ocorreu 
na seca e transição seca-chuvosa. Nos atributos florais predominaram 
unidades de polinização individuais, flores hermafroditas, de tamanho 

1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Instituto de Biociências, Laboratório de 
Polinização, Reprodução e Fenologia de Plantas, CEP 79070-900, Campo Grande, Mato 
Grosso do Sul, Brasil
2 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Universitário de Aquidauana, 
CEP 79200-000, Aquidauana, Mato Grosso do Sul, Brasil
* Autor para correspondência: sigristster@gmail.com
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pequeno a médio, actinomorfas, abertas ou tubulosas, nectaríferas, com 
cores claras e antese diurna. Os sistemas de polinização formados por 
abelhas coletoras de néctar, pólen e/ou óleo (62%) e diversos pequenos 
insetos (24%) totalizaram 86%. A metarrede de interações para o Chaco 
brasileiro é formada por 13 módulos e tem padrão generalista, onde a 
maioria dos módulos possui espécies de visitantes florais de diferentes 
grupos, e elevado percentual de espécies atuaram como conectoras dos 
módulos. Na vegetação chaquenha estudada os eventos reprodutivos de 
ambos os estratos parecem estar associados principalmente ao período 
mais úmido. Os atributos florais e sistemas de polinização associados à 
entomofilia se assemelha ao registrado em outras formações vegetais 
tropicais.

Palavras-chave – Ecologia da polinização; floração/frutificação, poli-
nização por abelhas, sistema generalista, metarrede de interações.

INTRODUÇÃO

Estudos fenológicos avaliam as fases ou atividades do ciclo de vida 
de plantas e animais, bem como a ocorrência temporal e amplitude des-
tes eventos ao longo do ano, em relação a fatores abióticos quanto bióti-
cos, incluindo disponibilidade de recursos alimentares, parceiros sexuais 
ou vetores de pólen e diásporos (NEWSTROM; FRANKIE; BAKER, 
1994). Tais estudos contribuem para a compreensão dos ritmos repro-
dutivos de plantas e animais, da organização temporal dos recursos nas 
comunidades e ciclo de vida dos animais que dependem das plantas para 
alimentação, como herbívoros, polinizadores e dispersores (CHMURA 
et al., 2019 e referências).

Os atributos florais (morfológicos, fisiológicos, ecológicos) es-
tão relacionados aos vetores de pólen e a análise desses atributos pode 
auxiliar na predição do potencial polinizador de uma espécie vegetal 
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(ROSAS-GUERRERO et al., 2014). Em conjunto, estes atributos carac-
terizam as diferentes síndromes ou sistemas de polinização (senso FAE-
GRI; VAN DER PIJL, 1979). Apesar das limitações que as síndromes 
de polinização apresentam e do vigoroso debate sobre a confiabilidade 
destas síndromes, vários autores as usaram para inferir a evolução floral 
ou sistemas de polinização de espécies vegetais na ausência de evidências 
empíricas dos polinizadores (e.g. MACHADO; LOPES, 2004, ROSAS-
-GUERRERO et al., 2014 e referências), em especial quando baseadas em 
grupos funcionais (e.g. abelhas pequenas ou grandes, sirfídeos, vespas) 
(FREITAS; SAZIMA, 2006).

A grande variedade de tipos florais registrados na região Neo-
tropical demonstra a alta diversidade de angiospermas nessa região e, 
consequentemente, alta diversidade de visitantes florais utilizando os 
recursos dessas plantas (ENDRESS, 1994). Uma vez que a maioria das 
angiospermas depende de polinizadores para reprodução, a interação 
flor-visitante floral tem influência considerável na biodiversidade e na 
estrutura da comunidade vegetal. Assim, as interações plantas-poliniza-
dores são essenciais para o funcionamento dos ecossistemas terrestres, 
pois a maioria das plantas com flores são polinizadas por animais e gran-
de diversidade de animais depende de recursos florais (OLLERTON; 
WINFREE; TARRANT, 2011; OLLERTON, 2017).

Neste capítulo, apresentamos dados de estudos fenológicos e de 
ecologia da polinização para 102 espécies lenhosas e herbáceas (não le-
nhosas) (Apêndice 1 in https://lprfufms.wixsite.com/laboratorio/pes-
quisa) desenvolvidos pelo Laboratório de Polinização, Reprodução e Fe-
nologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (LPRF/UFMS) 
em vegetação chaquenha brasileira (Savana Estépica Arbórea), Porto 
Murtinho, Mato Grosso do Sul (21º42’04” S, 57º53’06” W). Informações 
sobre a vegetação e clima das áreas de estudo e amostragem estão em 
Freitas et al. (2013) e Souza et al. (2017). Dividimos o capítulo em itens 
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sobre (i) fenologia reprodutiva de ambos os estratos, (ii) atributos florais 
e sistemas de polinização e (iii) metarrede de interações da flora com a 
fauna antófila com dados publicados para o Brasil até o momento.

Floração e frutificação: estratos 
lenhoso e herbáceo (não-lenhoso)

A fenologia reprodutiva é importante na avaliação da disponibili-
dade temporal de recursos florais (e.g. néctar, pólen, óleo) e frutos para a 
manutenção da fauna antófila (polinizadora ou não) e frugívora (disper-
sora ou não), respectivamente. Dados fenológicos são imprescindíveis 
nos estudos sobre interações animal-planta, pois o padrão da floração 
e frutificação (e.g. duração, sazonalidade, regularidade) afeta os eventos 
de polinização, dispersão, germinação de sementes e estabelecimento de 
plântulas, dentre outros (NEWSTROM; FRANKIE; BAKER, 1994). A 
floração, por exemplo, é fundamental para entender as interações plan-
tas-visitantes florais/polinizadores, que são importantes no sucesso re-
produtivo das plantas e, reciprocamente, na alimentação e sobrevivência 
dos animais envolvidos (e.g. insetos, aves, mamíferos) (NEWSTROM; 
FRANKIE; BAKER, 1994; SOUZA et al., 2018).

Nas Américas Central e do Sul cerca de 30% dos estudos fenológi-
cos são em nível de comunidade e descrevem os padrões fenológicos de 
várias espécies pertencentes a uma ou diferentes formas de vida, de uma 
região geográfica definida e tipo de vegetação (MORELATTO; CA-
MARGO; GRESLER, 2013). No Brasil e no mundo, a maioria dos estu-
dos comunitários investiga a fenologia da flora lenhosa (e.g. MIRANDA, 
1995; MANTOVANI; MARTINS, 1988; BATALHA; MARTINS, 2004; 
PIRANI; SANCHES; PEDRONI, 2009), com poucos dados para a cama-
da herbáceo-subarbustiva (não lenhosa) geralmente subestimada em sua 
importância (BARBOSA, 1997; MUNHOZ; FELFILI, 2005, 2007; TAN-
NUS; ASSIS; MORELLATO, 2006). Para as savanas tropicais há estudos 



254

que trazem dados comparativos sobre a fenologia reprodutiva dos estra-
tos lenhoso e herbáceo realizados, por exemplo, na Venezuela e no Brasil 
em vegetação de Cerrado (MORELLATO; CAMARGO; GRESSLER, 
2013 e referências). Para o Chaco como um todo, dados sobre floração 
e frutificação estão disponíveis para grupos de espécies (e.g. MARCO; 
PÁEZ, 2002), espécies de algumas famílias (e.g. Asteraceae, Bromelia-
ceae, Cactaceae) (TORRES, GALETTO, 2011; FERREIRA et al., 2018, 
2020; FACHARDO; SIGRIST, 2020; SIGRIST et al., 2018; GOMES et 

al., 2019; GOMES et al., 2020) ou para comunidades do estrato lenhoso 
(CARVALHO; SARTORI, 2015) ou de ambos os estratos porém sem 
avaliação comparativa (FREITAS et al., 2013; SOUZA et al., 2017). 

Assim, neste item trazemos estudo comparativo da floração e fru-
tificação da flora lenhosa (30 spp.) e herbácea (não-lenhosa) (38 spp.) 
(Apêndice 1 in https://lprfufms.wixsite.com/laboratorio/pesquisa) mo-
nitoradas mensalmente de outubro/2010 a setembro/2011 (ver FREI-
TAS et al., 2013). Analisamos os dados utilizando estatística circular (ver 
MORELLATO et al., 2010 para detalhes).

Ambos os estratos floresceram e frutificaram o ano todo, apresen-
tando padrão contínuo (senso NEWSTROM; FRANKIE; BAKER,1994) 
(Figura 1), unimodal (IM <<1,0) (senso STEEGE; PERSAUD, 1991), 
não sazonal (r < 0, 5) (MORELLATO et al., 2010), porém não distribuído 
uniformemente (“irregular”) ao longo do ano (Figura 1). Florescimento 
e frutificação com padrão contínuo e irregular é comum em ambos os 
estratos em florestas tropicais úmidas, secas (incluindo formações savâ-
nicas lenhosas como Cerrado e Chaco) e savanas graminosas (tabela 6.1 
em MORELATTO; CAMARGO; GRESLER, 2013). Padrão contínuo 
de floração e frutificação no Chaco é importante, pois assegura recursos 
para a fauna antófila/polinizadora e frugívora/dispersora durante o ano, 
inclusive na estação seca, momento em que há menor disponibilidade de 
recursos (CARVALHO; SATORI, 2015; FREITAS et al., 2013; SOUZA 
et al., 2017, 2018).
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Figura 1: Índice de atividade fenológica (percentual de plantas amostradas) 
da floração (A-B) e frutificação (C-D) para os estratos herbáceo (não-

lenhoso) e lenhoso em remanescente de vegetação chaquenha brasileira 
(Savana Estépica Arbórea) de outubro/2010 a setembro/2011.
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Fonte: Elaboração dos autores. 
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estrato herbáceo estes picos ocorreram na transição da seca-chuvosa (outubro) e final da 

chuvosa (fevereiro), respectivamente (Figura 1). Entretanto, em ambos as datas médias de 

produção de botões/flores ocorrem em dezembro (Tabela S1 in 

https://lprfufms.wixsite.com/laboratorio/pesquisa). Diferenças no florescimento entre as 

camadas herbácea e lenhosa ocorre em outras formações sazonais como as de Cerrado 

(BATALHA; ARAGAKI; MANTOVANI, 1997; BATALHA; MANTOVANI, 2000; 

BATALHA; MARTINS, 2004; TANNUS; ASSIS; MORELLATO, 2006) e Chaco (SOUZA 

et al., 2017). Nestes estudos os picos de floração do estrato herbáceo e lenhoso ocorreram 

basicamente na estação chuvosa e no final da seca/início da chuvosa, respectivamente, 

contudo no Chaco, o estrato lenhoso registrou pico também na estação seca. Isto indica que 

parte das espécies lenhosas pode apresentar adaptações para superar o estresse hídrico 

(LIMA; RODAL, 2010 e referências) imposto pelo clima chaquenho. 

Tabela S1. Ângulo médio (µ) ± desvio padrão (dp), data média, comprimento do vetor 
médio (r), teste Rayleigh (Z) e índice de modalidade (IM) de fenofases reprodutivas 
do estrato herbáceo e lenhoso em remanescente de vegetação chaquenha brasileira 
(Savana Estépica Arbórea). Valores significativos de p (< 0,05) em negrito. 
Fenofase µ ± dp Data média r Z IM (p) 
Herbáceo       
  Botão 331,37° ± 83,83° 01/dez  0,259 54,792 0,018 < 0,001 
  Flor 345,22° ± 89,16° 16/dez 0,298 31,516 0,032 < 0,001 
  Fruto imaturo 31,98° ± 88,05° 01/fev 0,307 12,225 0,082 < 0,001 
  Fruto maduro 7,52° ± 130,91° 07/jan 0,074 1,832 0,542    0,160 
Lenhoso       

Fonte: Elaboração dos autores.

O florescimento do estrato lenhoso diferiu do herbáceo, pois apre-
sentou um “pico” maior na estação chuvosa (novembro-dezembro) e um 
menor na seca (julho), enquanto no estrato herbáceo estes picos ocorre-
ram na transição da seca-chuvosa (outubro) e final da chuvosa (feverei-
ro), respectivamente (Figura 1). Entretanto, em ambos as datas médias de 
produção de botões/flores ocorrem em dezembro (Tabela S1 in https://
lprfufms.wixsite.com/laboratorio/pesquisa). Diferenças no florescimento 
entre as camadas herbácea e lenhosa ocorre em outras formações sazo-
nais como as de Cerrado (BATALHA; ARAGAKI; MANTOVANI, 1997; 
BATALHA; MANTOVANI, 2000; BATALHA; MARTINS, 2004; TAN-
NUS; ASSIS; MORELLATO, 2006) e Chaco (SOUZA et al., 2017). Nestes 
estudos os picos de floração do estrato herbáceo e lenhoso ocorreram basi-
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camente na estação chuvosa e no final da seca/início da chuvosa, respecti-
vamente, diferindo do Chaco, cujo estrato lenhoso registrou pico também 
na estação seca. Isto indica que no Chaco parte das espécies lenhosas pode 
apresentar adaptações para superar o estresse hídrico (LIMA; RODAL, 
2010 e referências) imposto pelo clima chaquenho.

Tabela S1: Ângulo médio (µ) ± desvio padrão (dp), data média, 
comprimento do vetor médio (r), teste Rayleigh (Z) e índice de 

modalidade (IM) de fenofases reprodutivas do estrato herbáceo e lenhoso 
em remanescente de vegetação chaquenha brasileira (Savana Estépica 

Arbórea). Valores significativos de p (< 0,05) em negrito.
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médio (r), teste Rayleigh (Z) e índice de modalidade (IM) de fenofases reprodutivas 
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(Savana Estépica Arbórea). Valores significativos de p (< 0,05) em negrito. 
Fenofase µ ± dp Data média r Z IM (p) 
Herbáceo       
  Botão 331,37° ± 83,83° 01/dez  0,259 54,792 0,018 < 0,001 
  Flor 345,22° ± 89,16° 16/dez 0,298 31,516 0,032 < 0,001 
  Fruto imaturo 31,98° ± 88,05° 01/fev 0,307 12,225 0,082 < 0,001 
  Fruto maduro 7,52° ± 130,91° 07/jan 0,074 1,832 0,542    0,160 
Lenhoso       

Fonte: Elaboração dos autores.

Produção de frutos imaturos dos dois estratos e de frutos madu-
ros (em dispersão) da flora herbácea ocorreu principalmente na estação 
chuvosa (janeiro) e transição da chuvosa-seca (Figura 1), com datas mé-
dias na chuvosa (fevereiro e janeiro). Na flora lenhosa maior produção 
de frutos em dispersão ocorreu na estação seca e transição da seca-chu-
vosa (junho-outubro) (Figura 1), com data média na seca (agosto) (Ta-
bela S1 in https://lprfufms.wixsite.com/laboratorio/pesquisa). Como 
na floração, os padrões de frutificação das camadas herbácea e lenhosa 
do Chaco também apresentaram diferenças, pois na herbácea as espé-
cies frutificam e dispersam os diásporos no período mais úmido e na 
lenhosa a produção de frutos novos ocorre especialmente na chuvosa 
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  Botão 333,08° ± 94,14° 03/dez 0,343 19,029 0,053 < 0,001 
  Flor 358,94° ± 97,22° 29/dez 0,237 11,239 0,089 < 0,001 
  Fruto imaturo 40,09° ±  100,62° 09/fev 0,214 35,168 0,028 < 0,001 
  Fruto maduro 219,82° ± 105,37° 10/ago 0,184 5,639 0,177 < 0,001 
Fonte: Elaboração dos autores. 

Produção de frutos imaturos dos dois estratos e de frutos maduros (em dispersão) da 

flora herbácea ocorreu principalmente na estação chuvosa (janeiro) e transição da chuvosa-

seca (Figura 1), com datas médias na chuvosa (fevereiro e janeiro). Na flora lenhosa maior 

produção de frutos em dispersão ocorreu na estação seca e transição da seca-chuvosa (junho-

outubro) (Figura 1), com data média na seca (agosto) (Tabela S1 in 

https://lprfufms.wixsite.com/laboratorio/pesquisa). Como na floração, os padrões de 

frutificação das camadas herbácea e lenhosa do Chaco também apresentaram diferenças, pois 

na herbácea as espécies frutificam e dispersam os diásporos no período mais úmido e na 

lenhosa a produção de frutos novos ocorre especialmente na chuvosa e a dispersão na seca. 

Outros estudos comparativos relatam diferenças no padrão de frutificação entre os estratos 

herbáceo e lenhoso (BATALHA; ARAGAKI; MANTOVANI, 1997; BATALHA; 

MANTOVANI, 2000; BATALHA; MARTINS, 2004). De modo geral, o “pico” de 

frutificação da flora lenhosa ocorre próximo ou durante a estação chuvosa (e.g. BATALHA; 

MANTOVANI, 2000; BATALHA; MARTINS, 2004; PIRANI; SANCHES; PEDRONI, 

2009; LIMA; RODAL, 2010). Para comunidades herbáceas a produção de frutos geralmente 

está concentrada na estação chuvosa, com pico de dispersão também nesta temporada (e.g. 

BATALHA; MANTOVANI, 2000; RAMIREZ, 2002; BATALHA; MARTINS, 2004; 

TANNUS; ASSIS; MORELLATO, 2006; MUNHOZ; FELFILI, 2007). Aqui, a maior 

produção de frutos novos no período com mais umidade, para ambos os estratos, sugere que a 

pluviosidade pode ser fator limitante para a maioria das espécies nesse ambiente. Padrão 

semelhante para frutos imaturos foi observado para flora lenhosa em remanescentes de 

vegetação decídua sazonal no Pantanal, que apresenta elementos florísticos do Chaco e da 

Caatinga (LIMA; DAMASCENO-JUNIOR, 2020). 

Pico de produção de frutos maduros (em dispersão) da flora lenhosa na estação seca se 

assemelha ao observado para vegetação savânica da Venezuela (RAMIREZ, 2002) e 

vegetação decídua sazonal do Pantanal (LIMA; DAMASCENO-JUNIOR, 2020), porém 

difere do registrado para formações de Cerrado (e.g. BATALHA; ARAGAKI; 

MANTOVANI, 1997; BATALHA; MANTOVANI, 2000; BATALHA; MARTINS, 2004; 

PIRANI; SANCHES; PEDRONI, 2009), cuja flora lenhosa é formada principalmente por 

frutos zoocóricos dispersos principalmente na estação chuvosa. Para o Chaco brasileiro, maior 

percentual de espécies zoocóricas é registrada na estação chuvosa, enquanto espécies com 
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e a dispersão na seca. Outros estudos comparativos relatam diferenças 
no padrão de frutificação entre os estratos herbáceo e lenhoso (BATA-
LHA; ARAGAKI; MANTOVANI, 1997; BATALHA; MANTOVANI, 
2000; BATALHA; MARTINS, 2004). De modo geral, o “pico” de fruti-
ficação da flora lenhosa ocorre próximo ou durante a estação chuvosa 
(e.g. BATALHA; MANTOVANI, 2000; BATALHA; MARTINS, 2004; 
PIRANI; SANCHES; PEDRONI, 2009; LIMA; RODAL, 2010). Para co-
munidades herbáceas a produção de frutos geralmente está concentrada 
na estação chuvosa, com pico de dispersão também nesta temporada 
(e.g. BATALHA; MANTOVANI, 2000; RAMIREZ, 2002; BATALHA; 
MARTINS, 2004; TANNUS; ASSIS; MORELLATO, 2006; MUNHOZ; 
FELFILI, 2007). Aqui, a maior produção de frutos novos no período 
com mais umidade, para ambos os estratos, sugere que a pluviosidade 
pode ser fator limitante para a maioria das espécies nesse ambiente. Pa-
drão semelhante para frutos imaturos foi observado para flora lenhosa 
em remanescentes de vegetação decídua sazonal no Pantanal, que apre-
senta elementos florísticos do Chaco e da Caatinga (LIMA; DAMAS-
CENO-JUNIOR, 2020).

Pico de produção de frutos maduros (em dispersão) da flora le-
nhosa na estação seca se assemelha ao observado para vegetação savânica 
da Venezuela (RAMIREZ, 2002) e vegetação decídua sazonal do Panta-
nal (LIMA; DAMASCENO-JUNIOR, 2020), porém difere do registrado 
para formações de Cerrado (e.g. BATALHA; ARAGAKI; MANTOVA-
NI, 1997; BATALHA; MANTOVANI, 2000; BATALHA; MARTINS, 
2004; PIRANI; SANCHES; PEDRONI, 2009), cuja flora lenhosa é for-
mada principalmente por frutos zoocóricos dispersos principalmente na 
estação chuvosa. Para o Chaco brasileiro, maior percentual de espécies 
zoocóricas é registrada na estação chuvosa, enquanto espécies com dis-
persão abiótica (anemocórica, autocórica) ocorrem principalmente na 
estação seca (FREITAS et al., 2013; CARVALHO; SARTORI, 2015). Em 
ambientes sazonais, as espécies tendem a sincronizar a frutificação e a 
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dispersão com o início da estação chuvosa para maximizar o desenvolvi-
mento e estabelecimento das plântulas. Assim, as espécies que dispersam 
os frutos na estação seca tendem a ter dormência nas sementes para “es-
perar” a estação chuvosa seguinte (FREITAS et al., 2013).

Em resumo, na formação chaquenha estudada (Savana Estépica 
Arbórea) as floras do estrato lenhoso e herbáceo apresentam diferenças 
no padrão de floração e frutificação, fato esperado, pois a camada her-
bácea é constituída por diversas formas de vida (e.g. caméfitas, geófitas, 
hemicriptófitas, terófitas), sendo mais sensível ao déficit hídrico que a 
lenhosa, que pode apresentar adaptações para contornar o estresse hí-
drico (e.g. raízes profundas, caule capaz de armazenar de água) (LIMA; 
RODAL, 2010). De acordo com Sarmiento e Monasterio (1983), nas sa-
vanas tropicais as estratégias fenológicas da flora herbácea divergem da 
lenhosa, uma vez que as plantas herbáceas têm os eventos fenológicos 
geralmente associados à estação chuvosa, enquanto as lenhosas parecem 
ser mais independentes da sazonalidade, muitas florescendo e frutifi-
cando em plena estação seca. Nossos dados corroboram esta afirmação 
e evidenciam a necessidade de investigar estas estratégias nas formações 
chaquenhas brasileiras, incluindo as associadas à fenologia vegetativa 
(brotamento, queda foliar), não abordada aqui. Assim, na manutenção 
da fauna dependente destes recursos, a conservação de ambos os estratos 
se faz necessária, uma vez que se atuam de forma complementar.

Atributos florais e sistemas de polinização

A polinização é estágio crítico na reprodução das angiospermas, 
sendo que os atributos florais geralmente estão relacionados às caracte-
rísticas morfofuncionais dos polinizadores. Tais atributos devem garantir 
visitas às unidades de polinização (flor, inflorescência) a fim de promover 
a transferência efetiva de pólen (FAEGRI; VAN DER PIJL, 1979). Portan-
to, os traços florais influenciam na taxa de visitação dos polinizadores 
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e, em última instância, na taxa de sementes produzidas após as visitas 
(LÁZARO et al., 2013).

Inúmeros estudos realizados nas últimas décadas evidenciam a 
grande diversidade de atributos florais (e.g. BAWA; PERRY; BEACH, 
1985, RAMÍREZ; BRITO, 1992; OLIVEIRA; GIBBS, 2000, 2002; MA-
CHADO; LOPES, 2004; MARTINS; BATALHA, 2006) e, portanto, dos 
sistemas de polinização em formações vegetais do mundo todo em es-
pecial na América tropical (OLIVEIRA; GIBBS, 2002) (Apêndice 2 in 
https://lprfufms.wixsite.com/laboratorio/pesquisa). Tais estudos dis-
ponibilizam dados que constituem ponto de partida para estudos mais 
elaborados, visando a conservação dos polinizadores e dos serviços 
de polinização que eles oferecem. Para as formações chaquenhas estes 
estudos estão concentrados na Argentina (e.g. GALETTO; BERNAR-
DELLO, 2003 e referências; FERNÁNDEZ; GALETTO; ASTEGIANO, 
2009), com alguns dados sobre fauna antófila diurna disponíveis para o 
Brasil (SOUZA et al., 2017, 2018). O Chaco, ainda carece de estudos em 
nível comunitário que analisem as características morfofuncionais das 
unidades de polinização como ocorre para outras formações vegetais, 
savânicas ou não (Apêndice 2 in https://lprfufms.wixsite.com/labora-
torio/pesquisa). Neste item do capítulo apresentamos dados sobre atri-
butos florais e sistemas de polinização de 87 espécies zoófilas perten-
centes a 29 famílias, que contribuíram com uma (41%), duas (28%), três 
(10%) ou quatro espécies (7%), sendo Fabaceae (17 spp.), Cactaceae (10 
spp.), Malvaceae (9 spp.) e Asteraceae (6 spp.) as mais ricas. Destas, 72% 
pertencem ao estrato herbáceo (não-lenhoso) (Apêndice 1 in https://
lprfufms.wixsite.com/laboratorio/pesquisa), evidenciando a importân-
cia deste estrato na manutenção dos polinizadores da flora chaquenha 
brasileira (SOUZA et al., 2017). 
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Figura 2: (A) Riqueza dos tipos florais (senso FAEGRI; VAN DE PIJL, 1979) 
registrados em espécies vegetais do Chaco brasileiro, exemplificados por: 

Malpighiaceae 1 (prato, flor de óleo), Cleistocactus baumanii (tubo, flor de néctar), 
Arachis microsperma (estandarte, flor nectarífera), Mimosa sensibilis (pincel, 
flor polinífera), Cnidoscolusurens (campanulado, flor de néctar) e Fridericia 

florida (goela, flor de néctar). (B) Sistemas de polinização (riqueza, frequência) 
registrados em vegetação de Chaco brasileiro (Savana Estépica Arbórea): abelhas 
coletoras de néctar (e.g. Apis mellifera visitando flor de Parkinsonia praecox), pólen 
e óleo; diversos pequenos insetos (e.g. moscas Poecilognathus sp. em unidade de 
polinização coletiva do tipo capítulo de Vernonia sp.), mariposas (Sphingidae) , 
beija-flores (Chlorostilbon lucidus em unidade de polinização coletiva de Prosopis 

rubriflora) e formigas (Camponotus mus em Asclepiadoideae 1).

201 
 

 
Fonte: Elaboração dos autores. 

Na vegetação de Chaco estudada as unidades de polinização (estrutura funcional na 

polinização que envolve ajuste morfológico com o polinizador) (senso Faegri& van de Pijl, 

179) individuais (flores) (72%) foram mais frequentes que as coletivas, estas últimas 

representadas por flores pequenas (> 10 mm) e reunidas em inflorescências congestas (e.g. 

Asteraceae, Mimosoideae, Polygonaceae) (Figuras 2, 3). Houve predomínio de flores 

Fonte: Elaboração dos autores.



261

Na vegetação de Chaco estudada as unidades de polinização (i.e., 

estrutura funcional na polinização que envolve ajuste morfológico com 
o polinizador) (senso Faegri& van de Pijl, 179) individuais (flores) (72%) 
foram mais frequentes que as coletivas, estas últimas representadas por 
flores pequenas (> 10 mm) e reunidas em inflorescências congestas (e.g. 
Asteraceae, Mimosoideae, Polygonaceae) (Figuras 2, 3). Houve predo-
mínio de flores actinomorfas (69%), pequenas (43%) a médias (> 10 ≤ 
20 mm) (32%), com antese diurna (93%) e de cor predominante ama-
rela (37%; incluindo creme, esverdeado), branca (25%) e violeta (18%; 
incluindo lilás/azul), sendo rosa, vermelha (8% cada), laranja (2%) e mar-
rom (1%) menos frequentes. Estes dados se assemelham aos registrados 
para outras formações vegetais estudadas (e.g. arbustal, caatinga, cam-
po sujo, campo de altitude, cerrado sentido restrito ou amplo, restinga) 
(SILBERBAUER-GOTTSBERGER; GOTTSBERGER 1988; RAMÍ-
REZ, 2004; ORMOND et al., 1991 apud BARBOSA, 1997; RAMÍREZ; 
BRITO, 1992; BARBOSA, 1997; OLIVEIRA; GIBBS, 2002; FREITAS; 
SAZIMA, 2006). Unidades de polinização de menor dimensão geral-
mente estão associadas as espécies polinizadas por insetos (entomófilas), 
geralmente menores que vertebrados (e.g. beija-flores, morcegos). De 
fato, em nosso estudo, flores grandes (> 20 ≤ 30 mm) ou muito grandes 
(> 30 mm) (13% cada) foram representadas por espécies polinizadas por 
animais de maior dimensão, como abelhas de grande porte (< 20 mm), 
esfingídeos (mariposas da família Sphingidae), morcegos e beija-flores 
(e.g. membros de Bromeliaceae, Cactaceae, Fabaceae) (FERREIRA et al., 
2018, 2020; FACHARDO; SIGRIST, 2020; GOMES et al., 2020).

Os tipos florais funcionais (senso FAEGRI; VAN DER PIJL, 1979) 
prato (disco ou aberto), tubo e estandarte foram os mais comuns, tota-
lizando 83% das flores amostradas, com menor percentual para pincel 
(8%), campanulado e goela (5% cada) (Figura 2A). Flores do tipo prato e 
tubo geralmente ocupam o primeiro e/ou segundo lugar em frequência 
em diferentes tipos de vegetação e estratos como em campo sujo (BAR-
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BOSA, 1997), campo de altitude (FREITAS; SAZIMA, 2006) e Caatinga 
(MACHADO; LOPES, 2004). Segundo OLESEN et al. (2007a) estes tipos 
florais (além o campanulado) são “generalistas” quanto à fauna antófila 
(i.e. visitados por amplo espectro de visitantes florais). Neste estudo, o 
sistema de polinização por “diversos pequenos insetos” (inclui conjunto 
variado de insetos pequenos formados por abelhas, besouros, borboletas, 
moscas, vespas) (senso BAWA; PERRY; BEACH, 1985) foi o segundo 
mais frequente (Figura 2B). 

Néctar foi o principal recurso registrado nas flores das espécies 
amostradas (66 spp., 76%), seguido de pólen (20 spp., 21%) e óleo (3 spp., 
3%). A prevalência de néctar como principal recurso floral nas comu-
nidades vegetais é razoável, pois a maioria dos grupos de polinizadores 
é consumidor deste recurso (ENDRESS, 1994). Pólen é sempre o se-
gundo colocado em todos os estudos (Apêndice 2 in https://lprfufms.
wixsite.com/laboratorio/pesquisa). No nosso caso, a maioria das flores 
de pólen é do tipo Papaver (senso VOGEL, 1978) (pólen exposto em es-
tames grandes ou como “pincel” acessível a diversos grupos de visitantes 
florais), exceto em três espécies (Chamaecrista spp., Senna pilifera) com 
pólen protegido em anteras poricidas (tipo Solanum) e polinizadas por 
abelhas vibradoras (polinização por vibração) (BUCHMANN, 1983). 
As flores de óleo foram representadas por espécies de Malpighiaceae (2 
spp.) e Plantaginaceae (Monopera perennis) e são polinizadas por abelhas 
coletoras de óleo, solitárias e que possuem morfologia e comportamen-
to especializados para coleta deste recurso (SIGRIST; SAZIMA, 2004). 
Flores de óleo são registradas em percentual variado, principalmente em 
formações com elevada riqueza de Malpighiaceae (e.g. SILBERBAUER-
-GOTTSBERGER; GOTTSBERGER, 1988, BARBOSA, 1997) que 
abrange 63% das espécies de óleo e na qual este é o sistema de recompen-
sa ancestral (MARTINS; SCHERZ; RENNER, 2014).
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Figura 3: (A) Estrutura da metarrede de interações registradas entre as 
espécies vegetais e fauna antófila associada no Chaco brasileiro. (B) Gráfico 
de correlação mostrando o poder de associação da composição dos grupos 
polinizadores e os treze módulos detectados na metarrede de interações. 

Valores positivos em azul nas células indicam atração/associação, enquanto 
valores negativos em vermelho indicam repulsão/desassociação com o 

módulo. (C) Papel das espécies na metarrede de interações entre as espécies 
vegetais e fauna antófila associada no Chaco brasileiro. Os papéis foram 
atribuídos de acordo com o grau dentro do módulo (z) e a conectividade 

entre os módulos (c) de cada espécie em cada grupo. Utilizamos os valores 
limiares de 2,5 para z e de 0,62 para c para atribuir um papel a cada espécie 

(linhas em z = 2,5 e c = 0,62 definem os papéis das espécies).
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Fonte: Elaboração dos autores.

Hermafroditismo (89,7%) predominou em relação à andromo-
noicia (5,7%) (e.g. espécies de Commelinaceae, Prosopis rubriflora) (SI-
GRIST et al., 2018) e monoicia (4,6%) (Euphorbiaceae). Prevalência de 
flores hermafroditas é típico de angiospermas e, portanto, comum na 
maioria das comunidades vegetais (FREITAS; SAZIMA, 2006). Entre-
tanto, flores hermafroditas podem apresentar separação espacial (her-
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cogamia) ou temporal (dicogamia) das funções “masculina” e “feminina”, 
além de heterostilia, enantiostilia ou outros mecanismos que favoreçam 
a polinização cruzada (CARDOSO et al., 2018). Neste estudo a frequência 
de monoicia variou em relação a outras formações vegetais, podendo 
ser semelhante (OLIVEIRA; GIBBS, 2002), maior (FREITAS; SAZIMA, 
2006) ou menor (BAWA; PERRY; BEACH, 1985; BARBOSA, 1997; 
LOPES; MACHADO, 2004).

Os sistemas de polinização formados por abelhas coletoras de 
néctar, pólen e/ou óleo (62%) e “diversos pequenos insetos” (d.p.i) (24%) 
foram os mais frequentes, totalizando 86%, seguido por esfingídeos, 
beija-flores e formigas (Figura 2B). Abelhas são os polinizadores na 
maioria das comunidades tropicais ou não (FREITAS; SAZIMA, 2006) 
e ocupam regra geral a primeira posição nos sistemas de polinização das 
mais variadas comunidades vegetais tropicais (e.g. Apêndice 2 in https://
lprfufms.wixsite.com/laboratorio/pesquisa). Abelhas é grupo diverso 
(e.g. em tamanho, hábitos de nidificação, modo de vida, habilidades no 
explorar flores) e “vegetariano”, pois depende dos recursos florais para 
alimentação; tem no pólen a principal fonte de proteína e no néctar a de 
energia (além de óleo para grupos específicos) (PINHEIRO et al., 2014). 
Abelhas estão inseridas também na categoria d.p.i. que geralmente ocu-
pa o segundo lugar na maioria dos estudos que trazem este sistema de 
polinização (Apêndice 2 in https://lprfufms.wixsite.com/laboratorio/
pesquisa). Como dito anteriormente, este sistema de polinização é gene-
ralista, constituído por outros grupos de visitantes florais/polinizadores, 
como borboletas, besouros, pequenas mariposas (não Sphingidae), mos-
cas, vespas, tripes e que são apresentados no próximo item do capítulo 
(Figura 3). O sistema de polinização por mariposas Sphingidae (ou es-
fingídeos) é representado aqui pela maioria das espécies de Cactaceae, 
além de Bauhinia hagenbeckii e Cynophalla retusa (Apêndice 1 in https://
lprfufms.wixsite.com/laboratorio/pesquisa). Este sistema de poliniza-
ção é mais “especializado”, pois esfingídeos são mariposas relativamente 
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grandes, com elevada taxa metabólica, longa probóscide e que pairam 
durante as visitas às flores (FAEGRI; VAN DER PIJL, 1979). Flores po-
linizadas por estes lepidópteros são mais restritivas quanto a potenciais 
polinizadores e podem ser polinizadas também por morcegos, pois as 
características florais dos dois sistemas se sobrepõem (e.g. antese prima-
riamente noturna, flores odoríferas, brancas, relativamente grandes e 
com grande quantidade de néctar) (FAEGRI; VAN DER PIJL, 1979). Na 
maioria dos estudos ambos os sistemas de polinização foram registrados 
(exceto Chaco), com percentual variado, mas geralmente com valores 
maiores para esfingídeos (Apêndice 2 in https://lprfufms.wixsite.com/
laboratorio/pesquisa). A frequência de flores com sistemas de poliniza-
ção por beija-flores (Figura 2B) foi inferior à registrada em compilação 
de estudos no Chaco argentino (GALETTO; BERNARDELLO 2003), 
porém similar a outras formações vegetais tropicais, incluindo outro 
estudo no Chaco (FERNÁNDEZ; GALETTO; ASTEGIANO, 2009). 
Aqui, este sistema foi representado por espécies de Bromeliaceae (Bro-

melia balansae, Tillandsia recurvifolia), Cerradicola ellipticum, Cleistocactus 

baumannii e Prosopis rubriflora (SIGRIST et al., 2018; FERREIRA et al., 
2020). Polinização por formigas (em Asclepidoideae 1) não tem regis-
tro em estudos amplos sobre sistemas de polinização (ver Apêndice 2 

in https://lprfufms.wixsite.com/laboratorio/pesquisa), porém dados de 
literatura (DOMINGOS-MELO; LIMA; MACHADO, 2017) e de campo 
(SOUZA et al., 2017) sugerem que formigas sejam os polinizadores deste 
grupo de Apocynaceae.

O padrão dos atributos florais e sistemas de polinização registra-
dos neste estudo (entomófilo, com destaque para abelhas e pequenos in-
setos) foi similar ao registrado em outras formações vegetais tropicais, 
florestais ou “campestres” (Apêndice 2 in https://lprfufms.wixsite.com/
laboratorio/pesquisa). Entretanto, a comprovação dos sistemas de poli-
nização, sistemas sexuais e funcionalidade das flores (e.g. antese) depen-
dem de estudos mais refinados, uma vez que para o Chaco brasileiro re-
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gistramos espécies com polinização bimodal ou generalista, i.e., realizada 
por dois ou mais grupos de polinizadores, respectivamente (e.g. GOMES 
et al., 2020; SIGRIST et al., 2018).

Interações com a fauna antófila: 
uma análise de metarrede

Para o Gran Chaco (i.e. bioma de vegetação aberta da região cen-
tral da América do Sul), dados sobre visitantes florais até o momento 
estão disponíveis basicamente para a Argentina e inseridos em estudos 
sobre néctar floral e/ou aspectos polinização de uma ou mais espécies 
do mesmo ou de diferentes gêneros da mesma família (e.g. GALETTO; 
BERNADELLO, 2003; ETCHEVERRY; ALEMÁN; FLEMING, 2008; 
MUSICANTE; GALLETO, 2008; TORRES; GALLETTO, 2008; OR-
TEGA-BAES et al., 2011). Para o Chaco brasileiro, na última década re-
alizamos diversos estudos sobre a biologia reprodutiva de alguns grupos 
de espécies (SOUZA et al., 2016; SIGRIST et al., 2018; GODOY et al., 
2018; FERREIRA et al., 2018; GOMES et al., 2020), além de levantamen-
to da fauna antófila em nível da comunidade (SOUZA et al., 2017, 2018). 
Reunindo alguns destes estudos, verificamos que a maioria das espécies 
é polinizada por insetos (82,4%) ou beija-flores (17,6%) (GALETTO; 
BERNADELLO, 2003; SOUZA et al., 2017). Entre as espécies entomófi-
las, a maioria é visitada por abelhas (62,5%), moscas (10,2%) e borboletas 
(6,6%). Além disso, mais de 70% das espécies são visitadas por mais de 
um grupo de visitantes florais, geralmente de 1 a 5 grupos (GALETTO; 
BERNADELLO, 2003; SOUZA et al., 2017). Contudo, dados sobre o sta-

tus de conhecimento da fauna antófila em um contexto geral, e o reco-
nhecimento de espécies importantes para a manutenção da polinização 
no Chaco brasileiro ainda são iniciais. 

Aqui, compilamos estudos de interações entre as espécies vege-
tais do Chaco brasileiro e fauna antófila associada, a fim de analisar o 
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conhecimento acumulado até o momento e identificar possíveis lacunas 
que possam direcionar estudos futuros. Para isso, utilizamos a análise 
de redes de interações, elaborando uma metarrede com os dados com-
pilados para responder as seguintes perguntas: (1) quais os grupos da 
fauna antófila associados às espécies vegetais do Chaco brasileiro, e (2) 
quais espécies da fauna antófila possuem papel importante na comunida-
de estudada. Para responder essas perguntas, reunimos um conjunto de 
estudos de interações plantas-visitantes florais/polinizadores publicados 
para o Chaco brasileiro, tanto em nível de comunidade (SOUZA et al., 

2017) como estudos de caso com uma (SIGRIST et al., 2018; GODOY et 

al., 2018; FERREIRA et al., 2020), duas (FACHARDO; SIGRIST, 2020) 
ou mais espécies da mesma família (FERREIRA et al., 2018; GOMES et 

al., 2020) ou de diferentes famílias (SOUZA et al., 2016). Destes estu-
dos extraímos a identidade do visitante e das espécies vegetais visitadas 
e construímos matriz binária com visitantes florais nas colunas e plantas 
nas linhas, com células preenchidas com 1 (quando há interação planta- 
visitante floral) e 0 (sem interação). Após construímos uma metarrede 
de interações planta-visitante floral (senso ARAÚJO et al., 2018; NAS-
CIMENTO et al., 2020), e em seguida, fizemos uma análise de modula-
ridade (BECKETT, 2016) para caracterizar a associação entre plantas e 
visitantes florais. A presença de módulos nas redes de visitantes florais 
de plantas reflete a interação preferencial entre os parceiros dentro do 
módulo em relação à interação entre os módulos (OLESEN et al., 2007b; 
ARAÚJO et al., 2018). Além disso, a análise de modularidade permite 
a avaliação subsequente dos papéis das espécies, identificando as mais 
importantes no fornecimento de coesão para toda a rede (OLESEN et al., 

2007b; ARAÚJO et al., 2018).

Finalmente, calculamos dois índices de nível de espécie: c (conec-
tividade entre módulos) e z (grau dentro do módulo) para quantificar a 
importância de uma espécie como conector de diferentes módulos e a 
importância de uma espécie dentro de seu próprio módulo respectiva-
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mente (OLESEN et al., 2007b). Com base nesses dois valores, classifica-
mos as espécies como hubs de rede (i.e. grande número de interações na 
comunidade dentro e fora do módulo na qual pertence); hubs de módulo 
(grande número de interações dentro do próprio módulo), conectoras 
(interações que ligam diferentes módulos da metarrede) e periféricas 
(espécies com poucas interações dentro e entre os módulos), seguindo 
os limites estabelecidos em OLESEN et al. (2007b). A diferença na com-
posição do grupo de visitantes florais entre os módulos foi ilustrada por 
matriz de correlação da composição de visitantes florais e da identidade 
do módulo e testada por meio de teste do qui-quadrado.

No total, compilamos 123 espécies de visitantes florais e 70 espé-
cies de plantas. Dentre as plantas, Fabaceae (13 espécies, 18% das famílias 
amostradas) foi a família mais representativa, seguida por Malvaceae e 
Cactaceae (8 spp. cada, 11.4%). Em relação aos visitantes florais/polini-
zadores, o grupo de abelhas foi o mais rico (36 spp., 29% de toda a fauna 
antófila amostrada), seguido por borboletas, moscas (25 spp. cada, 20%) 
e outros tipos de insetos (besouros, formigas, hemípteras, mariposas, 
tripes, vespas) e aves (beija-flores) (37 spp., 30%). A metarrede de in-
terações com os trabalhos compilados apresentou valor intermediário 
de modularidade (Q = 0,54) formada por 13 módulos (Figura 3A). Den-
tro desses módulos, o módulo 4 foi fortemente associado às abelhas; os 
módulos 1, 2, 6, 11 e 13 foram associados às moscas e os módulos 5, 7, 
11 e 12 foram associados aos lepidópteras. Outros grupos como vespas, 
formigas, tripes, besouros e hemípteras foram associados aos módulos 3 
e 10, e por fim, os módulos 8 e 9 foram módulos menores com diferentes 
grupos de visitantes florais, não apresentando relação forte com nenhum 
dos grupos amostrados (Figura 3B).

Em relação às interações, considerando todas as espécies amos-
tradas (plantas, animais), a maioria das espécies (159 spp., 82%) foi con-
siderada periférica, ou seja, tiveram poucas interações dentro e entre os 
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módulos da rede. Trinta espécies (15%) foram conectoras, i.e. apresen-
tam importante papel na conexão entre os diferentes módulos da me-
tarrede. A abelha Alepidosceles imitatrix, o beija-flor Chlorostilbon lucidus 

(espécie generalista, de pequeno porte e bico curto, que normalmente 
compartilha recursos com a entomofauna), o besouro Babiohaltica sp., 
e a espécie vegetal Senegalia sp. foram espécies importantes dentro do 
módulo ao qual pertencem, sendo consideradas hubs de módulo. Uma 
espécie de mosca - Poecilognathus sp. - foi a única espécie considera-
da hub de rede, ou seja, espécie com muitas interações na comunidade, 
dentro do seu próprio módulo e conectando os diferentes módulos da 
metarrede (Figura 3C).

A metarrede de interações do Chaco brasileiro apresenta padrão 
generalista em suas interações na comunidade, onde a maioria dos mó-
dulos da metarrede é composto por espécies de visitantes florais perten-
centes a diferentes grupos e elevado percentual de espécies atua como co-
nectoras dos módulos. Dentre esses grupos, abelhas, moscas e borboletas 
se destacam pela elevada riqueza e número de interações com diferentes 
famílias de plantas. Esses grupos de insetos são comuns em levantamen-
tos de fauna antófila e possuem importante papel no sucesso reproduti-
vo das espécies vegetais em diferentes biomas mundiais (OLLERTON; 
WINFREE; TARRANT, 2011; OLLERTON, 2017 e referências). Além 
disso, vale ressaltar o papel da mosca Poecilognathus sp. como hub de rede 
na metarrede do Chaco. Em outras metarredes analisadas, como por 
exemplo, em ambientes urbanos (NASCIMENTO et al., 2020), as abe-
lhas costumam ocupar este importante papel na estruturação da rede, 
com destaque para a espécie exótica Apis mellifera.

Assim, a metarrede evidencia a importância dos diferentes gru-
pos de visitantes florais, insetos (e.g. abelhas, moscas) e vertebrados (bei-
ja-flores) na “estruturação” da rede. Entretanto, é necessário entender 
melhor o papel da fauna antófila no sucesso reprodutivo das espécies 
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vegetais do Chaco brasileiro (e.g. polinização, pilhagem, florivoria) que 
nos permitirá dizer com precisão o nível de generalização (com mui-
tas interações) e especialização (poucas interações) dessas interações em 
contexto de comunidades. Além disso, a metarrede é formada basica-
mente por visitantes diurnos, e por isso é de grande importância estudos 
futuros focados em fauna antófila noturna e/ou formada por vertebra-
dos, como morcegos e aves, bem como lagartos, polinizadores comuns 
em ambientes áridos (GODÍNEZ-ÁLVAREZ, 2004).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na última década houve avanço nos estudos fenológicos e de eco-
logia da polinização para o Chaco brasileiro em relação ao argentino, 
onde se concentrava a maioria ou quase totalidade das publicações nestas 
áreas do conhecimento para o domínio do Gran Chaco. Entretanto, nos-
sos dados se referem a pequeno percentual de espécies (26,3%) da flora 
total levantada até o momento para o Brasil (388 spp.) (SARTORI et al., 
2018) e em apenas uma formação vegetal chaquenha. Por isso é essencial 
aumentar a riqueza de espécies estudadas e inserir estudos em outras for-
mações vegetais chaquenhas (e.g. savana arborizada e campestre) e prin-
cipalmente explorar os aspectos funcionais da polinização destas espécies.
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Apêndice 1: Espécies vegetais lenhosas (fanerófitas, i.e., árvore, arbusto, 
trepadeira lenhosa ou liana, incluindo palmeiras e Cactaceae) (senso 

RAUNKIER, 1934 apud RADFORD et al., 1974) e o herbáceo (outras 
formas de vida, incluindo epífitas e subarbustos) para as quais apresentamos 
dados sobre fenologia reprodutiva, atributos florais, sistemas de polinização 

e/ou interações com a fauna antófila em vegetação chaquenha brasileira 
(Savana Estépica Arbórea), Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul, Brasil. 

Nomenclatura segue REFLORA (http://floradobrasil.jbrj.gov.br).

Planta (riqueza) Hábito Fenologia 
  

   
    

Acanthaceae (2)    
Justicia laevilinguis (Nees)  Lindau herbáceo - x 
Ruellia hygrophila Mart. herbáceo x x 
Amaranthaceae (3)    
Alternanthera sp.  herbáceo x x 
Gomphrena celosioides Mart. herbáceo - x 
Gomphrena elegans Mart. herbáceo - x 
Anacardiaceae (1)    

   arbóreo x - 
Apocynaceae (3)    
Araujia variegata (Griseb.) Fontella & Gouder  liana x - 
Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. arbóreo x - 
Asclepiadoideae 1 liana x x 
Arecaceae (1)    
Copernicia alba Morong ex Morong & Britton arbóreo x - 
Asteraceae (7)    
Eupatorium sp. herbáceo - x 

Atributos florais, 
sistema de polinização 
e/ou rede de interações

Astronium urundeuva (Allemão) Engl.

 
 

Isostigma ahoffmannii Kuntze  herbáceo - x 
Lepidaploa muricata (DC.) H.Rob. herbáceo x x 
Pectis cf. gardneri Baker herbáceo - x 
Soliva sp. herbáceo x - 
Vernonia sp. herbáceo - x 
Wedelia trilobata A.St.-Hil. herbáceo x x 
Bignoniaceae (3)    
Fridericia florida (DC.) liana x x 
Tabebuia nodosa (Griseb.) Griseb.  arbóreo x - 
Bignoniaceae 1 liana x - 
Boraginaceae (1)    
Cordia glabrata (Mart.) A.DC. arbóreo x - 
Bromeliaceae (4)    
Bromelia balansae Mez. herbáceo - x 
Tillandsia duratii Vis. epífita - x 
Tillandsia loliacea Mart. ex Schult. & Schult.f. epífita - x 
Tillandsia recurvifolia Hook. epífita - x 
Cactaceae (10)    
Cereus bicolor Rizzini & A. Mattos arbóreo x x 
Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem. herbáceo x x 
Echinopsis rhodotricha K.Schum. herbáceo x x 
Frailea cataphracta (Dams) Britton & Rose herbáceo - x 
Harrisia balansae (K.Schum.) N.P.Taylor & Zappi herbáceo x x 
Opuntia elata Link & Otto ex Salm-Dyck herbáceo - x 
Opuntia retrorsa Speg.  herbáceo x x 
Pereskia sacharosa Griseb.  arbóreo x x 
Praecereus saxicola (Morong) N.P.Taylor herbáceo x x 
Rhipsalis baccifera (J.S.Muell.) Stearn epífita x x 
Capparaceae (2)    
Capparicordis tweediana (Eichler) Iltis & Cornejo  arbóreo - x 
Cynophalla retusa (Griseb.) Cornejo & Iltis. arbóreo x x 
Cleomaceae (1)    
Cleome   guianensis Aubl. herbáceo x x 
Commelinaceae (2)    
Commelina diffusa Burm.f. herbáceo x x 
Tradescantia sp. herbáceo - x 
Tripogandra glandulosa (Seub.) Rohweder herbáceo x x 
Euphorbiaceae (5)    
Cnidoscolus urens (L.) Arthur  arbustivo x x 
Croton sp. 1 arbustivo - x 
Croton sp. 2 arbustivo - x 
Euphorbia hyssopifolia L. herbáceo x - 
Jatropha ribifolia (Pohl) Baill.  arbustivo x x 
Fabaceae/Leguminosae (19)    

   Ctenodon molliculus (Kunth)
D.B.O.S.Cardoso, Filardi & H.C.Lima var. molliculus 

herbáceo - x 

Arachis microsperma Krapov. et al. herbáceo x x 
Bauhinia hagenbeckii Harms arbustivo x x 
Cenostigma pluviosum (DC.) Gagnon & G.P.Lewis var. pluviosum   arbóreo x - 

    arbustivo - x 
Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene herbáceo - x 
Chamaecrista serpens (L.) Greene herbáceo - x 
Galactia latisiliqua Desv. herbáceo - x 

     subarbustivo x x 
Mimosa hexandra Micheli arbóreo x x 
Mimosa sensibilis var. urucumensis Barneby arbustivo x x 
Mimosa sp. arbustivo x - 
Neptunia plena (L.) Benth. subarbustivo - x 
Parkinsonia praecox (Ruiz & Pavón) Hawkins   arbóreo x x 
Prosopis rubriflora Hassler arbóreo x x 
Senegalia cf. lasiophylla (Benth.) Seigler &Ebinger arbórea - x 

Cerradicola elliptica (Desv) L.P.Queiroz

Caetangil paraguariensis (Chodat & Hassl.) Queiroz

Senna pilifera (Vogel) H.S.Irwin & Barneby herbáceo x x 
Stylosanthes hamata (L.) Taub. herbáceo x x 
Zornia reticulata Sm. herbáceo x x 
Lythraceae (1)    
Cuphea thymoides Cham. and Schltdl. herbáceo - x 
Malpighiaceae (3)    
cf. Diplopterys lutea (Griseb.) W.R.Anderson & C.C.Davis liana - x 
Heteropterys glabra Hook. & Arn.  liana x x 
Malpighiaceae 1 liana - - 
Malvaceae (10)    
Ayenia cf. tomentosa L. herbáceo - x 
Herissantia nemoralis (A.St.-Hil.) Brizicky herbáceo - x 
Melochia pyramidata L. herbáceo x x 
Pavonia sidifolia Kunth subarbustivo x x 
Pavonia sp. herbáceo - x 
Sida angustissima A.St.-Hil. subarbustivo x - 
Sida cerradoensis Krapov. subarbustivo x x 
Sida rhombifolia L. herbáceo x x 
Sida sp. herbáceo - x 
Waltheria indica L. subarbustivo x x 
Molluginaceae (1)    
Mollugo verticillata L. herbáceo x x 
Myrtaceae (2)    
Myrcia multiflora DC  arbóreo x - 
Myrtaceae 1 arbóreo x x 
Oxalidaceae (2)    
Oxalis physocalyx Zucc. ex Progel. herbáceo x x 
Oxalis sp. herbáceo - x 
Plantaginaceae (2)    
Monopera perennis (Hassl.) Barringer herbáceo x x 
Scoparia montevidensis (Spreng.) R.E.Fr. herbáceo x x 
Polygonaceae (1)    
Coccoloba cf. paraguariensis Lindau arbóreo x x 
Portulacaceae (2)    
Portulaca fluvialis D. Legrand herbáceo x x 
Portulaca striat Poelln. herbáceo x x 
Rhamnaceae (1)    

   arbóreo x x 
Rubiaceae (4)    
Randia armata (Sw.) DC. arbóreo x - 
Rubiaceae 1 arbóreo x - 
Spermacoce eryngioides (Cham. and Schltdl.) Kuntze herbáceo x x 
Staelia thymoides Cham. & Schltdl.  herbáceo x x 
Rutaceae (1)    
Zanthoxylum rigidum Humb. & Bonpl. ex Willd. arbóreo x - 
Salicaceae (1)    
Casearia aculeata Jacq. arbóreo x - 
Simaroubaceae (1)    
Castela coccinea Griseb. arbóreo x x 
Talinaceae (1)    

   Talinum fruticosum (L.) Juss.  herbáceo - x 
Verbenaceae (2)    
Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex P.Wilson herbáceo x x 
Stachytarpheta indica (L.) Vahl. subarbustivo x x 
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Planta (riqueza) Hábito Fenologia 
  

   
    

Acanthaceae (2)    
Justicia laevilinguis (Nees)  Lindau herbáceo - x 
Ruellia hygrophila Mart. herbáceo x x 
Amaranthaceae (3)    
Alternanthera sp.  herbáceo x x 
Gomphrena celosioides Mart. herbáceo - x 
Gomphrena elegans Mart. herbáceo - x 
Anacardiaceae (1)    

   arbóreo x - 
Apocynaceae (3)    
Araujia variegata (Griseb.) Fontella & Gouder  liana x - 
Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. arbóreo x - 
Asclepiadoideae 1 liana x x 
Arecaceae (1)    
Copernicia alba Morong ex Morong & Britton arbóreo x - 
Asteraceae (7)    
Eupatorium sp. herbáceo - x 

Atributos florais, 
sistema de polinização 
e/ou rede de interações

Astronium urundeuva (Allemão) Engl.

 
 

Isostigma ahoffmannii Kuntze  herbáceo - x 
Lepidaploa muricata (DC.) H.Rob. herbáceo x x 
Pectis cf. gardneri Baker herbáceo - x 
Soliva sp. herbáceo x - 
Vernonia sp. herbáceo - x 
Wedelia trilobata A.St.-Hil. herbáceo x x 
Bignoniaceae (3)    
Fridericia florida (DC.) liana x x 
Tabebuia nodosa (Griseb.) Griseb.  arbóreo x - 
Bignoniaceae 1 liana x - 
Boraginaceae (1)    
Cordia glabrata (Mart.) A.DC. arbóreo x - 
Bromeliaceae (4)    
Bromelia balansae Mez. herbáceo - x 
Tillandsia duratii Vis. epífita - x 
Tillandsia loliacea Mart. ex Schult. & Schult.f. epífita - x 
Tillandsia recurvifolia Hook. epífita - x 
Cactaceae (10)    
Cereus bicolor Rizzini & A. Mattos arbóreo x x 
Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem. herbáceo x x 
Echinopsis rhodotricha K.Schum. herbáceo x x 
Frailea cataphracta (Dams) Britton & Rose herbáceo - x 
Harrisia balansae (K.Schum.) N.P.Taylor & Zappi herbáceo x x 
Opuntia elata Link & Otto ex Salm-Dyck herbáceo - x 
Opuntia retrorsa Speg.  herbáceo x x 
Pereskia sacharosa Griseb.  arbóreo x x 
Praecereus saxicola (Morong) N.P.Taylor herbáceo x x 
Rhipsalis baccifera (J.S.Muell.) Stearn epífita x x 
Capparaceae (2)    
Capparicordis tweediana (Eichler) Iltis & Cornejo  arbóreo - x 
Cynophalla retusa (Griseb.) Cornejo & Iltis. arbóreo x x 
Cleomaceae (1)    
Cleome   guianensis Aubl. herbáceo x x 
Commelinaceae (2)    
Commelina diffusa Burm.f. herbáceo x x 
Tradescantia sp. herbáceo - x 
Tripogandra glandulosa (Seub.) Rohweder herbáceo x x 
Euphorbiaceae (5)    
Cnidoscolus urens (L.) Arthur  arbustivo x x 
Croton sp. 1 arbustivo - x 
Croton sp. 2 arbustivo - x 
Euphorbia hyssopifolia L. herbáceo x - 
Jatropha ribifolia (Pohl) Baill.  arbustivo x x 
Fabaceae/Leguminosae (19)    

   Ctenodon molliculus (Kunth)
D.B.O.S.Cardoso, Filardi & H.C.Lima var. molliculus 

herbáceo - x 

Arachis microsperma Krapov. et al. herbáceo x x 
Bauhinia hagenbeckii Harms arbustivo x x 
Cenostigma pluviosum (DC.) Gagnon & G.P.Lewis var. pluviosum   arbóreo x - 

    arbustivo - x 
Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene herbáceo - x 
Chamaecrista serpens (L.) Greene herbáceo - x 
Galactia latisiliqua Desv. herbáceo - x 

     subarbustivo x x 
Mimosa hexandra Micheli arbóreo x x 
Mimosa sensibilis var. urucumensis Barneby arbustivo x x 
Mimosa sp. arbustivo x - 
Neptunia plena (L.) Benth. subarbustivo - x 
Parkinsonia praecox (Ruiz & Pavón) Hawkins   arbóreo x x 
Prosopis rubriflora Hassler arbóreo x x 
Senegalia cf. lasiophylla (Benth.) Seigler &Ebinger arbórea - x 

Cerradicola elliptica (Desv) L.P.Queiroz

Caetangil paraguariensis (Chodat & Hassl.) Queiroz

Senna pilifera (Vogel) H.S.Irwin & Barneby herbáceo x x 
Stylosanthes hamata (L.) Taub. herbáceo x x 
Zornia reticulata Sm. herbáceo x x 
Lythraceae (1)    
Cuphea thymoides Cham. and Schltdl. herbáceo - x 
Malpighiaceae (3)    
cf. Diplopterys lutea (Griseb.) W.R.Anderson & C.C.Davis liana - x 
Heteropterys glabra Hook. & Arn.  liana x x 
Malpighiaceae 1 liana - - 
Malvaceae (10)    
Ayenia cf. tomentosa L. herbáceo - x 
Herissantia nemoralis (A.St.-Hil.) Brizicky herbáceo - x 
Melochia pyramidata L. herbáceo x x 
Pavonia sidifolia Kunth subarbustivo x x 
Pavonia sp. herbáceo - x 
Sida angustissima A.St.-Hil. subarbustivo x - 
Sida cerradoensis Krapov. subarbustivo x x 
Sida rhombifolia L. herbáceo x x 
Sida sp. herbáceo - x 
Waltheria indica L. subarbustivo x x 
Molluginaceae (1)    
Mollugo verticillata L. herbáceo x x 
Myrtaceae (2)    
Myrcia multiflora DC  arbóreo x - 
Myrtaceae 1 arbóreo x x 
Oxalidaceae (2)    
Oxalis physocalyx Zucc. ex Progel. herbáceo x x 
Oxalis sp. herbáceo - x 
Plantaginaceae (2)    
Monopera perennis (Hassl.) Barringer herbáceo x x 
Scoparia montevidensis (Spreng.) R.E.Fr. herbáceo x x 
Polygonaceae (1)    
Coccoloba cf. paraguariensis Lindau arbóreo x x 
Portulacaceae (2)    
Portulaca fluvialis D. Legrand herbáceo x x 
Portulaca striat Poelln. herbáceo x x 
Rhamnaceae (1)    

   arbóreo x x 
Rubiaceae (4)    
Randia armata (Sw.) DC. arbóreo x - 
Rubiaceae 1 arbóreo x - 
Spermacoce eryngioides (Cham. and Schltdl.) Kuntze herbáceo x x 
Staelia thymoides Cham. & Schltdl.  herbáceo x x 
Rutaceae (1)    
Zanthoxylum rigidum Humb. & Bonpl. ex Willd. arbóreo x - 
Salicaceae (1)    
Casearia aculeata Jacq. arbóreo x - 
Simaroubaceae (1)    
Castela coccinea Griseb. arbóreo x x 
Talinaceae (1)    

   Talinum fruticosum (L.) Juss.  herbáceo - x 
Verbenaceae (2)    
Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex P.Wilson herbáceo x x 
Stachytarpheta indica (L.) Vahl. subarbustivo x x 
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Fonte: Elaboração dos autores.

Planta (riqueza) Hábito Fenologia 
  

   
    

Acanthaceae (2)    
Justicia laevilinguis (Nees)  Lindau herbáceo - x 
Ruellia hygrophila Mart. herbáceo x x 
Amaranthaceae (3)    
Alternanthera sp.  herbáceo x x 
Gomphrena celosioides Mart. herbáceo - x 
Gomphrena elegans Mart. herbáceo - x 
Anacardiaceae (1)    

   arbóreo x - 
Apocynaceae (3)    
Araujia variegata (Griseb.) Fontella & Gouder  liana x - 
Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. arbóreo x - 
Asclepiadoideae 1 liana x x 
Arecaceae (1)    
Copernicia alba Morong ex Morong & Britton arbóreo x - 
Asteraceae (7)    
Eupatorium sp. herbáceo - x 

Atributos florais, 
sistema de polinização 
e/ou rede de interações

Astronium urundeuva (Allemão) Engl.

 
 

Isostigma ahoffmannii Kuntze  herbáceo - x 
Lepidaploa muricata (DC.) H.Rob. herbáceo x x 
Pectis cf. gardneri Baker herbáceo - x 
Soliva sp. herbáceo x - 
Vernonia sp. herbáceo - x 
Wedelia trilobata A.St.-Hil. herbáceo x x 
Bignoniaceae (3)    
Fridericia florida (DC.) liana x x 
Tabebuia nodosa (Griseb.) Griseb.  arbóreo x - 
Bignoniaceae 1 liana x - 
Boraginaceae (1)    
Cordia glabrata (Mart.) A.DC. arbóreo x - 
Bromeliaceae (4)    
Bromelia balansae Mez. herbáceo - x 
Tillandsia duratii Vis. epífita - x 
Tillandsia loliacea Mart. ex Schult. & Schult.f. epífita - x 
Tillandsia recurvifolia Hook. epífita - x 
Cactaceae (10)    
Cereus bicolor Rizzini & A. Mattos arbóreo x x 
Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem. herbáceo x x 
Echinopsis rhodotricha K.Schum. herbáceo x x 
Frailea cataphracta (Dams) Britton & Rose herbáceo - x 
Harrisia balansae (K.Schum.) N.P.Taylor & Zappi herbáceo x x 
Opuntia elata Link & Otto ex Salm-Dyck herbáceo - x 
Opuntia retrorsa Speg.  herbáceo x x 
Pereskia sacharosa Griseb.  arbóreo x x 
Praecereus saxicola (Morong) N.P.Taylor herbáceo x x 
Rhipsalis baccifera (J.S.Muell.) Stearn epífita x x 
Capparaceae (2)    
Capparicordis tweediana (Eichler) Iltis & Cornejo  arbóreo - x 
Cynophalla retusa (Griseb.) Cornejo & Iltis. arbóreo x x 
Cleomaceae (1)    
Cleome   guianensis Aubl. herbáceo x x 
Commelinaceae (2)    
Commelina diffusa Burm.f. herbáceo x x 
Tradescantia sp. herbáceo - x 
Tripogandra glandulosa (Seub.) Rohweder herbáceo x x 
Euphorbiaceae (5)    
Cnidoscolus urens (L.) Arthur  arbustivo x x 
Croton sp. 1 arbustivo - x 
Croton sp. 2 arbustivo - x 
Euphorbia hyssopifolia L. herbáceo x - 
Jatropha ribifolia (Pohl) Baill.  arbustivo x x 
Fabaceae/Leguminosae (19)    

   Ctenodon molliculus (Kunth)
D.B.O.S.Cardoso, Filardi & H.C.Lima var. molliculus 

herbáceo - x 

Arachis microsperma Krapov. et al. herbáceo x x 
Bauhinia hagenbeckii Harms arbustivo x x 
Cenostigma pluviosum (DC.) Gagnon & G.P.Lewis var. pluviosum   arbóreo x - 

    arbustivo - x 
Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene herbáceo - x 
Chamaecrista serpens (L.) Greene herbáceo - x 
Galactia latisiliqua Desv. herbáceo - x 

     subarbustivo x x 
Mimosa hexandra Micheli arbóreo x x 
Mimosa sensibilis var. urucumensis Barneby arbustivo x x 
Mimosa sp. arbustivo x - 
Neptunia plena (L.) Benth. subarbustivo - x 
Parkinsonia praecox (Ruiz & Pavón) Hawkins   arbóreo x x 
Prosopis rubriflora Hassler arbóreo x x 
Senegalia cf. lasiophylla (Benth.) Seigler &Ebinger arbórea - x 

Cerradicola elliptica (Desv) L.P.Queiroz

Caetangil paraguariensis (Chodat & Hassl.) Queiroz

Senna pilifera (Vogel) H.S.Irwin & Barneby herbáceo x x 
Stylosanthes hamata (L.) Taub. herbáceo x x 
Zornia reticulata Sm. herbáceo x x 
Lythraceae (1)    
Cuphea thymoides Cham. and Schltdl. herbáceo - x 
Malpighiaceae (3)    
cf. Diplopterys lutea (Griseb.) W.R.Anderson & C.C.Davis liana - x 
Heteropterys glabra Hook. & Arn.  liana x x 
Malpighiaceae 1 liana - - 
Malvaceae (10)    
Ayenia cf. tomentosa L. herbáceo - x 
Herissantia nemoralis (A.St.-Hil.) Brizicky herbáceo - x 
Melochia pyramidata L. herbáceo x x 
Pavonia sidifolia Kunth subarbustivo x x 
Pavonia sp. herbáceo - x 
Sida angustissima A.St.-Hil. subarbustivo x - 
Sida cerradoensis Krapov. subarbustivo x x 
Sida rhombifolia L. herbáceo x x 
Sida sp. herbáceo - x 
Waltheria indica L. subarbustivo x x 
Molluginaceae (1)    
Mollugo verticillata L. herbáceo x x 
Myrtaceae (2)    
Myrcia multiflora DC  arbóreo x - 
Myrtaceae 1 arbóreo x x 
Oxalidaceae (2)    
Oxalis physocalyx Zucc. ex Progel. herbáceo x x 
Oxalis sp. herbáceo - x 
Plantaginaceae (2)    
Monopera perennis (Hassl.) Barringer herbáceo x x 
Scoparia montevidensis (Spreng.) R.E.Fr. herbáceo x x 
Polygonaceae (1)    
Coccoloba cf. paraguariensis Lindau arbóreo x x 
Portulacaceae (2)    
Portulaca fluvialis D. Legrand herbáceo x x 
Portulaca striat Poelln. herbáceo x x 
Rhamnaceae (1)    

   arbóreo x x 
Rubiaceae (4)    
Randia armata (Sw.) DC. arbóreo x - 
Rubiaceae 1 arbóreo x - 
Spermacoce eryngioides (Cham. and Schltdl.) Kuntze herbáceo x x 
Staelia thymoides Cham. & Schltdl.  herbáceo x x 
Rutaceae (1)    
Zanthoxylum rigidum Humb. & Bonpl. ex Willd. arbóreo x - 
Salicaceae (1)    
Casearia aculeata Jacq. arbóreo x - 
Simaroubaceae (1)    
Castela coccinea Griseb. arbóreo x x 
Talinaceae (1)    

   Talinum fruticosum (L.) Juss.  herbáceo - x 
Verbenaceae (2)    
Lippia alba (Mill.) N.E.Br. ex P.Wilson herbáceo x x 
Stachytarpheta indica (L.) Vahl. subarbustivo x x 
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Apêndice 2: Frequência (%) dos sistemas de polinização registrados em 
diversas formações vegetais tropicais americanas. Referências: 1. GALETTO; 

BERNARDELLO, 2003; 2. FERNÁNDEZ; GALETTO; ASTEGIANO, 
2009; 3. SILBERBAUER-GOTTSBERGER; GOTTSBERGER, 1988; 4. 
OLIVEIRA; GIBBS, 2000; 5. BORGES, 2000 apud BARBOSA; SAZIMA 

2008; 6. MARTINS; BATALHA, 2006; 7. BARBOSA, 1997; 8. RAMÍREZ; 
BRITO1992; 9. SOUZA, 2014; 10. OLIVEIRA; GIBBS 2002; 11. RAMÍREZ, 

2004; 12. MACHADO; LOPES, 2004; 13. KIMMEL et al., 2010; 14. ORMOND 

et al., 1991 apud BARBOSA, 1997; 15. FREITAS; SAZIMA, 2006; 16. BAWA; 
PERRY; BEACH, 1985. d.p.i. = diversos pequenos insetos.

 
 

GOTTSBERGER; GOTTSBERGER, 1988; 4. OLIVEIRA; GIBBS, 2000; 5. BORGES, 
2000 apud BARBOSA; SAZIMA 2008; 6. MARTINS; BATALHA, 2006; 7. BARBOSA, 
1997; 8. RAMÍREZ; BRITO1992; 9. SOUZA, 2014; 10. OLIVEIRA; GIBBS 2002; 11. 
RAMÍREZ, 2004; 12. MACHADO; LOPES, 2004; 13. KIMMEL et al., 2010; 14. 
ORMOND et al., 1991 apud BARBOSA, 1997; 15. FREITAS; SAZIMA, 2006; 16. 
BAWA; PERRY; BEACH, 1985. d.p.i. = diversos pequenos insetos. 

Savana 
Estépica 
Arbórea, 
Chaco, 
Brasil 
(este 
estudo) 

                

Abelhas 62 46,5 36 69 32 40 55,6 42 45,5 41,5 23 33,5 44 22 60 56 41,5 
Beija-flores ou 
aves 6 24,2 4 2 2 2 2 3 6,1 3,8 0 3,0 15 0 8 5 4,3 

Besouros 0 0 0 3 2 8 3 1 3 1,9 6 2,4 1 7 2 0 7,3 
Borboletas 0 9,1 8 1 0 8 0 0 9,1 0 2 2,4 4 2 0 2 4,9 
d.p.i.  24 - 40 - 49 28 20,6 7 15,2 39,6 52 32,3 12 56 2 - 15,8 
Formigas 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Mariposas 7* 13,1 12* 4* 12 8 5 10* 0 3,8* - 5,5 9 10* 7* - 15,9 
   - esfingídeos 7 - 12 2 - - - 10 - 3,8 - - - 8 4 - 8 
   - não-
esfingídeos 0 - 0 2 - - - 0 - 0 - - - 2 3 - 7,9 

Morcegos 0 0 0 2 4 9 3 2 0 1,9 4 2,4 13 0 3 - 3 
Moscas 0 6,1 0 1 - 9 0 6 6,1 0 - 1,29 0 3 0 17 0 
Tripes 0 0 0 - - - 0 - - 0 - - 0 2 - - 0,6 
Vespas 0 1 0 0 - - 0 9 - 0 - 0 1 1 0 21 4,3 
VENTO - - - 14 0 6 - 19 15,2 - 1 17,1 2 0 9 - 2,5 
Ambofilia 
(abelha + 
VENTO) 

- - - - - - - - - 7,5 - - - - - - - 

Total de 
espécies 
vegetais 

87 99 25 279 59 109 99 133 33 53 102 164 147 61 151 106 143 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

SISTEMAS  
DE  
POLINIZAÇÃO

 

- sem esta informação no estudo. *soma das categorias logo abaixo
1. Floresta chaco serrano, Argentina; 2. Floresta chaco serrano, Argentina; 3. cerrado lato senso, Brasil;  
4. cerrado senso estrito, Brasil; 5. cerrado senso estrito, Brasil; 6. cerrado senso restrito, Brasil; 7. campo 
sujo de cerrado, Brasil; 8. vereda, Venezuela; 9. vereda, Brasil; 10. mata galeria, Brasil; 11. savanas, 
Venezuela; 12. caatinga, Brasil; 13. vegetação secundária, Mata Atlântica, Brasil; 14. restinga, Mata 
Atlântica, Brasil; 15. campo de altitude, Mata Atlântica, Brasil; 16. floresta tropical úmida, Costa Rica.

Fonte: Elaborado pelos autores por meio da compilação de dados.
Fonte: Elaborado pelos autores por meio da compilação de dados.
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CAPÍTULO 12

PLANTAS ALIMENTÍCIAS DO 
CHACO BRASILEIRO: UMA CONTRIBUIÇÃO 

DA ETNOBOTÂNICA ÀS ESTRATÉGIAS 
DE CONSERVAÇÃO

Ieda Maria Bortolotto1*; Geraldo Alves Damasceno Junior1

RESUMO

A biodiversidade do Chaco tem um papel importante para as pes-
soas que vivem no local, além de sua relevância ecológica e potencial 
econômico. Há diversos estudos etnobotânicos nos países vizinhos sobre 
plantas alimentícias do Chaco (Paraguai, Bolívia e Argentina). No Brasil, 
apenas recentemente foram realizados estudos etnobotânicos no muni-
cípio de Porto Murtinho. Isso permitiu um olhar para essa diversidade 
brasileira, resultando em informações sobre o conhecimento das pessoas 
com as plantas alimentícias nativas. Neste trabalho, apresentamos 80 es-
pécies alimentícias incluídas em 32 famílias de plantas com informações 
de usos disponíveis na literatura. Destacamos as principais espécies com 
usos conhecidos e potenciais, que podem ser aproveitados para uso sus-
tentável (conservação) no Chaco, fornecendo alimentos nutritivos asso-
ciados à diversidade biocultural.

Palavras-chave – Arecaceae, fruto, Leguminosae, palmito, semente.

1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Instituto de Biociências (INBIO), Progra-
ma de Pós-Graduação em Biologia Vegetal/Laboratório de Etnobotânica, CEP 79070-
900, Campo Grande, MS, Brasil.
* Autor para correspondência: iedamaria.bortolotto@gmail.com
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INTRODUÇÃO

O Chaco ocupa os territórios da Argentina, Paraguai e Bolívia 
com uma pequena parte no Brasil, no município de Porto Murtinho, 
Mato Grosso do Sul (PRADO et al., 1992), numa área de aproximada-
mente 840.000 km2 (PRADO, 1993). A vegetação é representada por 
formação vegetacional savânica, xeromórfica e de florestas úmidas, com 
grande número de espécies endêmicas (PRADO, 1993). Somente na par-
te brasileira, foram registrados, nos últimos seis anos, 388 táxons, distri-
buídos em 67 famílias e 254 gêneros, sendo Fabaceae a principal família 
com 95 espécies (SARTORI et al., 2018).

Além da riqueza de espécies, o Chaco é também o território de 
diversas populações humanas que vivem na área urbana e rural, sendo 
que muitas delas, ainda dependem dos recursos naturais para sobreviver, 
em especial as indígenas (SCHMEDA-HIRSCHMANN, 1994; SCAR-
PA, 2009a; BORTOLOTTO et al., 2019). A maior área do Chaco per-
tence à Bolívia, Paraguai e Argentina e nesses países foram produzidos 
os estudos etnobotânicos pioneiros sobre as plantas alimentícias usadas 
tradicionalmente pelos povos do Chaco (SCHMEDA-HIRSCHMANN, 
1994; ARENAS; SCARPA, 2003; ARENAS; SCARPA, 2007; SCARPA, 
2009b; ARENAS; SCARPA, 2003). Scarpa (2009a), por exemplo, identi-
ficou 179 espécies de plantas alimentícias usadas por 10 etnias indígenas 
do Chaco. Schmeda-Hirschmann (1994) apresentou nomes indígenas e 
usos de 33 plantas alimentícias nativas e 12 cultivadas usadas pelo Ayo-
reo, no Chaco Paraguaio.

Apesar dessa importância biocultural, o Chaco enfrenta sérias 
ameaças com o desmatamento (ZAK; CABIDO; HODGSON, 2004) 
que no Brasil são decorrentes principalmente da expansão da pecuária 
(POTT; POTT, 2003). Dentre as diversas estratégias de conservação, 
o conhecimento ecológico tradicional tem se destacado como um forte 
aliado aos estudos científicos, especialmente a partir da década de 1990 
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(BERKES; FOLKE, 1992; BEGOSSI, 2008; DE ALBUQUERQUE et al., 
2009; FARRALL, 2012; HUDSON et al., 2020). As pesquisas etnobotâ-
nicas têm sido um elemento chave nesse processo, trazendo à tona resul-
tados de estudos com povos de diversos locais do globo, inclusive para 
a segurança alimentar, nutricional e soberania alimentar (KUHNLEIN, 
2014; WITTMAN, 2012).

No Chaco brasileiro, estudos recentes abordam conhecimentos 
das populações não indígenas, sobre plantas alimentícias (BORTOLOT-
TO et al., 2019; SELEME; BORTOLOTTO; SARTORI, 2020) para o 
município de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. O trabalho de Bor-
tolotto et al. (2019) reuniu resultados de pesquisas sobre plantas alimen-
tícias conhecidas por pessoas que vivem na área rural, nas proximidades 
de remanescentes de vegetação chaquenha e na área urbana. Seleme et 

al. (2020) analisaram plantas usadas para fins alimentícios, medicinais, 
iscas, construções e outras, conhecidas por moradores da área rural, nas 
proximidades de remanescentes de Chaco no mesmo município. Esses 
estudos contemplam o saber local e aspectos da dinâmica a respeito do 
uso de plantas e podem gerar alternativas que valorizem a cultura local e 
auxiliem na gestão de políticas públicas.

Neste capítulo iremos analisar as plantas que ocorrem no Chaco 
brasileiro, com usos tradicionais para fins alimentícios mencionados na 
literatura e discutir seu potencial para aproveitamento em projetos que 
visem a conservação da biodiversidade. Este trabalho contém dados dis-
poníveis em fontes bibliográficas que indicam plantas do Chaco usadas 
no Brasil e países vizinhos (Argentina, Paraguai e Brasil).

Procedimentos

A partir dos resultados obtidos por Bortolotto et al. (2019) que 
contêm 29 espécies de plantas alimentícias conhecidas em Porto Murti-
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nho e da lista de Espécies do Estado de Mato Grosso do Sul com resulta-
do de 294 espécies com potencial alimentício coletadas no Estado (BOR-
TOLOTTO; DAMASCENO-JUNIOR; POTT, 2018), organizamos uma 
lista de plantas alimentícias que ocorrem no Chaco brasileiro e que têm 
informações de usos disponíveis na literatura. Foram adicionadas tam-
bém informações de espécies e partes utilizadas disponíveis em Scarpa 
(2009a) que analisou as plantas alimentícias usadas em 10 etnias indí-
genas do Chaco, com base em várias fontes bibliográficas. Esses dados 
foram cruzados com informações de ocorrência dessas plantas em Mato 
Grosso do Sul com o intuito de ampliar a lista de espécies para embasar 
projetos de conservação da flora associados a aspectos culturais associa-
dos aos usos alimentícios de plantas nativas do Chaco. Os nomes cien-
tíficos foram atualizados de acordo com a Flora do Brasil 2020 (FLORA 
DO BRASIL, 2020) e The Plant List (2013).

Principais espécies e famílias
de plantas alimentícias

Foram encontradas 80 espécies alimentícias distribuídas em 35 
famílias botânicas e 74 gêneros (Tabela 1) de Angiospermas. As famílias 
com maior número de espécies são Fabaceae com 11 espécies, Arecaceae 
e Cactaceae com 7 espécies, Capparaceae e Myrtaceae com 5 espécies, 
Bromeliaceae e Annonaceae com 4 espécies. Dentre os gêneros com 
maior número de espécies na lista de espécies obtida destacam-se Anno-

na, Passiflora e Solanum com 3 espécies, Coccoloba, Geoffroea, Inga, Prosopis 

e Senna com duas espécies cada.
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Tabela 1. Lista de espécies alimentícias no Chaco brasileiro 
com informações de parte utilizada e fonte da informação. 
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gêneros (Tabela 1) de Angiospermas. As famílias com maior número de espécies são 

Fabaceae com 11 espécies, Arecaceae e Cactaceae com 7 espécies, Capparaceae e Myrtaceae 

com 5 espécies, Bromeliaceae e Annonaceae com 4 espécies. Dentre os gêneros com maior 

número de espécies na lista de espécies obtida destacam-se Annona, Passiflora e Solanum 

com 3 espécies, Coccoloba, Ziziphus, Geoffroea, Inga, Prosopis e Senna com duas espécies 

cada. 

Tabela 1. Lista de espécies alimentícias no Chaco brasileiro com informações de 
parte utilizada e fonte da informação.  
FAMÍLIA/ESPÉCIE Parte utilizada Fonte 
ACHATOCARPACEAE   Achatocarpus praecox Grisbeb. * (LC) fruto  3 
APOCYNACEAE   Aspidosperma quebracho-blanco Schltdl. fruto, casca 2 
Funastrum clausum (Jacq.) Schltr.  fruto 3 
ARACEAE   Taccarum weddellianum Brongn. ex Schott túbera 3 
Spathicarpa hastifolia Hook. túbera 3 
ARECACEAE   Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. semente, fruto, palmito, caule 1, 2, 3 
Attalea phalerata Mart. ex Spreng. * (LC) semente, fruto, palmito 1, 2 
Bactris glaucescens Drude fruto, palmito 1, 2 
Butia paraguayensis (Barb.Rodr.) Bailey * (LC) palmito, fruto e estipe 2 
Copernicia alba Morong semente, fruto, palmito 1, 2, 3 
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman * (LC) caule 2, 3 
Trithrinax schizophylla Drude caule 2, 3 
ANNONACEAE   Annona crassiflora Mart. fruto 1 
Annona nutans (R.E. Fr.) R.E. Fr.  fruto 2, 3 

221 
 

Annona emarginata (Schltdl.) H. Rainer *(LN) fruto 2, 3 
BIGNONIACEAE   Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore flor  2 
BROMELIACEAE   Aechmea distichantha Lem. fruto 3 
Bromelia balansae Mez. folha 1, 2, 3, 4 
Deuterochonia meziana Kuntze ex Mez * (VU) folha 3 
Pseudananas sagenarius (Arruda) Camargo fruto 2, 3 
CACTACEAE   Cereus stenogonus K.Schum. fruto 3 
Cleistocactus baumannii (Lem.) Lem. fruto, flor 3 
Echinopsis rhodotricha K. Schum. flor, fruto, raiz 3 
Opuntia elata Salm-Dyck fruto 3 
Pereskia sacharosa Griseb.  fruto, folha 2 
Stetsonia coryne (Salm-Dyck) Britton & Rose Flor, fruto 3 
CANNABACEAE     
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. fruto 1, 2 
CARICACEAE    
Vasconcellea quercifolia A.St.-Hil. fruto 3 
Jacaratia corumbensis Kuntze raiz 2, 3 
CHRYSOBALANACEAE   Couepia uiti (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook.f. fruto 1, 2 
CAPPARACEAE   Crateva tapia L. fruto 1, 2, 3 
Anisocapparis speciosa (Griseb.) Cornejo & Iltis fruto, flor 1, 2, 3 
Capparidastrum coimbranum (Cornejo & Iltis) Cornejo & Iltis semente (sarcotesta) 4 
Capparicordis tweediana (Eichler) Iltis & Cornejo fruto 2, 3 
CARYOCARACEAE   Caryocar brasiliense Cambess. * (LC) fruto 2 
FABACEAE   Phaseolus lunatus L.  semente cozida  2 
Geoffroea spinosa Jacq.  semente cozida  2, 3 
Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne  2 
Inga laurina (Sw.) Willd * (LC)  1, 2 
Inga vera Willd. semente 1, 2, 3 
Prosopis rubriflora Hassler fruto 1, 2 
Prosopis ruscifolia Griseb. fruto 1, 2, 3 
Senna obtusifolia (L.) H. S. Irwin & Barneby  3 
Senna occidentalis (L.) Link semente 1, 2, 3 
Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn. fruto 1 
LAMIACEAE   Vitex cymosa Bertero ex Spreng. fruto 1, 2 
MARANTACEAE   Thalia geniculata L. rizoma 2, 3 
MORACEAE   Ficus pertusa L.f. fruto 2 
Brosimum gaudichaudii Trécul fruto, caule 2, 3 
Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. fruto 2, 3 
MYRTACEAE   Campomanesia adamantium (Cambess.) O. Berg   1, 2,  
Eugenia uniflora L. fruto 1, 2, 3 
Myrcianthes pungens (O. Berg) D. Legrand * (LC) fruto 2, 3 
Plinia cauliflora (Mart.) Kausel   1, 2 
Psidium striatulum Mart. ex DC.   2 
NYMPHAEACEAE   Nymphaea amazonum Mart. & Zucc. rizoma 2, 3 
Victoria amazonica (Poepp.) J.C. Sowerby rizoma, sementes 2, 3 
OLACACEAE   Ximenia americana L. fruto 2, 3 
PASSIFLORACEAE   
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Fonte: Elaborado pelos autores por meio da compilação de dados.
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Passiflora cincinnata Mast. fruto 2, 3 
Passiflora edulis Sims * fruto 2, 3 
Passiflora vesicaria L. fruto 2, 3 
POLYGONACEAE caule  Coccoloba parimensis Benth. fruto 1, 2 
Coccoloba rigida Meisn. fruto 1 
Salta triflora (Griseb.) Adr. Sanchez folha 2, 3 
PONTEDERIACEAE   Eichhornia crassipes (Mart.) Solms folha, flor 1 
RHAMNACEAE   Sarcomphalus mistol (Griseb.) Hauenschild    fruto 2,3     
RUBIACEAE   Genipa americana L. fruto 1, 2 
SAPINDACEAE   Allophylus edulis (A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl. fruto 2, 3 
Melicoccus lepidopetalus Radlk. fruto 1, 2 
SAPOTACEAE   Sideroxylon obtusifolium (Roem & Schult.) T.D. Penn. * (LC) fruto 2, 3 
Pouteria glomerata (Miq.) Radlk. * (LC) fruto 2 
SOLANACEAE   Solanum amygdalifolium Steud. folha 3 
Solanum paniculatum L. fruto 2 
Solanum sisymbriifolium Lam. fruto 3 
Capsicum baccatum L. fruto 2, 3 
TYPHACEAE   Typha domingensis Pers. rizoma 2, 3 
ULMACEAE     
Phyllostylon rhamnoides (Poiss.) Taub. * (NT) semente 3 
URTICACEAE     
Cecropia pachystachya Trécul fruto 1, 2 
Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. fruto 3 
VERBENACEAE   Lippia alba (Mill.) N.E. Br. ex Britton & P. Wilson folha 2 

Fonte: (1) Espécies conhecidas pelos moradores de áreas rurais e urbana de Porto Murtinho 
(BORTOLOTTO et al. 2019); (2) Espécie mencionada como alimentícia para Mato Grosso do Sul, com 
fontes de informações de usos disponível em Bortolotto, Damasceno-Junior, Pott (2018); (3) Informação 
de uso no Chaco de acordo com Scarpa (2009). * Espécies incluídas no Livro Vermelho da flora do 
brasileira (CNCFlora): LC (menos preocupante); VU (vulnerável); NT (quase ameaçada). 

Fabaceae aparece em primeiro lugar, provavelmente por ser a família com maior 

número de espécies no Chaco brasileiro (SARTORI et al., 2018) e em remanescentes de 

Chaco em Porto Murtinho (SELEME; BORTOLOTTO; SARTORI, 2020). Essa situação, de 

famílias mais ricas em espécies serem também as mais usadas ou conhecidas, pode ser 

explicada pela hipótese da aparência ecológica (LUCENA et al., 2012). Entretanto, essa 

lógica relacionada à aparência ecológica parece não valer para as outras famílias mais 

importantes do Chaco (SARTORI et al., 2018) que foram: Poaceae, Asteraceae, Malvaceae e 

Euphorbiaceae. Dentre essas, apenas Poaceae aparece na Tabela 1. 

Fabaceae é bem representada com espécies alimentícias. Numa publicação sobre 

plantas alimentícias não convencionais do Brasil ela é a mais rica, com 19 espécies (KINUPP; 

LORENZZI, 2014). Considerando que esta não é uma lista completa, 11 espécies alimentícias 
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brasileira (CNCFlora): LC (menos preocupante); VU (vulnerável); NT (quase ameaçada). 

Fabaceae aparece em primeiro lugar, provavelmente por ser a família com maior 

número de espécies no Chaco brasileiro (SARTORI et al., 2018) e em remanescentes de 

Chaco em Porto Murtinho (SELEME; BORTOLOTTO; SARTORI, 2020). Essa situação, de 
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importantes do Chaco (SARTORI et al., 2018) que foram: Poaceae, Asteraceae, Malvaceae e 

Euphorbiaceae. Dentre essas, apenas Poaceae aparece na Tabela 1. 

Fabaceae é bem representada com espécies alimentícias. Numa publicação sobre 

plantas alimentícias não convencionais do Brasil ela é a mais rica, com 19 espécies (KINUPP; 
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Fonte: (1) Espécies conhecidas pelos moradores de áreas rurais e urbana de Porto 
Murtinho (Bortolotto et al. 2019); (2) Espécie mencionada como alimentícia para 

Mato Grosso do Sul, com fontes de informações de usos disponível em Bortolotto, 
Damasceno-Junior, Pott (2018); (3) Informação de uso no Chaco de acordo com 

Scarpa (2009). * Espécies incluídas no Livro Vermelho da flora do brasileira (CNC-
Flora): LC (menos preocupante); VU (vulnerável); NT (quase ameaçada).

Fabaceae aparece em primeiro lugar, provavelmente por ser a fa-
mília com maior número de espécies no Chaco brasileiro (SARTORI et 

al., 2018) e em remanescentes de Chaco em Porto Murtinho (SELEME; 
BORTOLOTTO; SARTORI, 2020). Essa situação, de famílias mais ricas 
em espécies serem também as mais usadas ou conhecidas, pode ser expli-
cada pela hipótese da aparência ecológica (LUCENA et al., 2012). Entre-
tanto, essa lógica relacionada à aparência ecológica parece não valer para 
as outras famílias mais importantes do Chaco (SARTORI et al., 2018) 
que foram: Poaceae, Asteraceae, Malvaceae e Euphorbiaceae. Dentre es-
sas, apenas Poaceae aparece na Tabela 1.

Fabaceae é bem representada com espécies alimentícias. Numa 
publicação sobre plantas alimentícias não convencionais do Brasil ela é a 
mais rica, com 19 espécies (KINUPP; LORENZZI, 2014). Considerando 
que esta não é uma lista completa, 11 espécies alimentícias de Fabaceae 
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somente para o Chaco Brasileiro, que tem área reduzida no Brasil, pode 
ser considerado um número alto.

Arecaceae também é bem representada por espécies alimentícias 
para consumo humano na América do Sul (BERNAL et al., 2011). Fo-
ram mencionadas 32 espécies com potencial de uso (BORTOLOTTO; 
DAMASCENO-JUNIOR; POTT, 2018) para Mato Grosso do Sul e 18 
espécies entre as não convencionais brasileiras (KINUPP; LORENZZI, 
2014). Chama a atenção aqui as famílias que normalmente não são des-
taque nas listas de flora e entre as alimentícias, como Cactaceae e Cappa-
raceae. Essas duas famílias ocorrem com maior riqueza em ambientes de 
clima seco ou árido das Américas (SOUZA; LORENZZI, 2012), que é o 
caso do Chaco, rico em espécies dessas famílias. Myrtaceae, Bromeliace-
ae e Annonaceae normalmente possuem espécies alimentícias. Por outro 
lado, Fabaceae e Cactaceae são bem representadas como alimentícias no 
Chaco (SCARPA, 2009a).

As estruturas mais comumente consumíveis dentre as relaciona-
das na Tabela 1, são os frutos, com 56 menções de frutos comestíveis, 
em seguida a semente (11), folhas (7), flores (6), caule (5) e palmito (5). 
Sistemas subterrâneos que incluem rizomas, raízes e tubérculos foram 
as partes utilizadas para 9 espécies. Num estudo com povos indígenas 
da Argentina e Paraguai (Chorote e Mataco-Maká respectivamente) os 
pesquisadores encontraram 10 espécies com órgãos subterrâneos (ARE-
NAS; SCARPA, 2007) e 17 alimentos consumidos assados ou cozidos, 
exceto uma raiz que representa um reservatório de água e é consumida 
crua. Segundo eles, os órgãos subterrâneos são fontes de alimento alta-
mente significativas, porque geralmente são reservas de amido que são 
de grande valor nutritivo durante os meses frios e secos. 

Jacaratia corumbensis Kuntze, localmente conhecida como jaraca-
tiá, não foi citada para o município de Porto Murtinho, mas aparece na 
lista de espécies de Mato Grosso do Sul (BORTOLOTTO; DAMASCE-
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NO-JUNIOR; POTT, 2018) e no trabalho de revisão de Scarpa (2009). 
Apesar de ainda pouco aproveitada, é uma das espécies que foi alvo do 
Programa de Extensão “Valorização de Plantas alimentícias do Pantanal 
e Cerrado” ou Programa “Sabores”, desenvolvido em diversos municí-
pios de Mato Grosso do Sul (BORTOLOTTO et al., 2017), inclusive em 
Corumbá- MS, com oficinas em comunidades rurais (BOTELHO, 2014; 
DIÁRIO CORUMBAENSE, 2014). Atualmente o sistema subterrâneo 
(xilopódio) dessa planta (Figura 1A) é usado para produção de doces em 
uma comunidade de Corumbá que está se dedicando ao aproveitamento 
de espécies nativas para melhorar a renda e a dieta com plantas nativas 
(Comunicação pessoal).

Pode-se dizer que alguém que conheça bem a flora alimentícia do 
Chaco, apesar de estar em uma região que tem clima com forte sazona-
lidade, tendendo a clima seco, dificilmente passará fome em atividade de 
campo. Chama a atenção a quantidade de sistemas subterrâneos que es-
tão, em alguns casos, em famílias que normalmente apresentam espécies 
tóxicas como Araceae (SOUZA; LORENZZI, 2012).

A espécie com maior número de partes aproveitáveis é a bocaiuva 
(Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.) de onde são aproveitados o 
fruto (Figura 1B), tanto a semente quanto a polpa, o palmito e o interior 
do estipe. As outras espécies de Arecaceae com maior número de partes 
úteis são: Attalea phalerata Mart. ex Spreng., Butia paraguayensis (Barb.
Rodr.) Bailey e Copernicia alba Morong (Tabela 1). Destaca-se também 
a cactácea Echinopsis rhodotricha K.Schum. que tem suas flores, frutos e 
raízes consumíveis.
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Figura 1. Plantas alimentícias do Chaco. A. Sistema subterrâneo 
(xilopódio) de jaracatiá (J. corumbensis). B. Frutos maduros de bocaiuva, 
com polpa visível e castanha (A. aculeata). C. Frutos de carandá (C. alba). 

D. Frutos de algarobo (P. ruscifolia).
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Fonte: Geraldo Alves Damasceno Junior (A), I. M. Bortolotto (B), P. R. de Souza (C). 

No trabalho de Bortolotto et al. (2019), C. alba (Figura 1C) foi a espécie com maior 

valor de uso e A. aculeata apareceu em todas as áreas estudadas (rural e urbana). C. alba é 

uma palmeira monodominante, que forma os carandazais no Pantanal. Tanto a polpa, 

castanha, palmito e medula do estipe são comestíveis e foi muito importante na dieta dos 

indígenas do Chaco (Métraux 1946). Não foi observado uso comercial para fins alimentícios 

dessa espécie. A. aculeata foi indicada também como a principal espécie alimentícia no 

estudo de (BORTOLOTTO et al., 2015) para comunidades que vivem no município de 

Corumbá, ao longo do rio Paraguai. Essa espécie têm uma castanha com altos teores de óleo, 

proteína e fibra (HIANE et al., 2006). A farinha de bocaiuva é comercializada há anos na casa 

do Artesão de Corumbá (POTT; POTT, 1994) e recentemente tem sido aproveitada por uma 

comunidade extrativista na comunidade Maria Coelho no mesmo município. 

Prosopis é um gênero de Fabaceae que tem sido amplamente mencionado nos 

trabalhos realizados no Chaco, sendo inclusive um dos mais importantes no estudo 

Fonte: Geraldo Alves Damasceno Junior (A), I. M. Bortolotto (B), P. R. de Souza (C) e (D).

No trabalho de Bortolotto et al. (2019), C. alba (Figura 1C) foi a 
espécie com maior valor de uso e A. aculeata apareceu em todas as áreas 
estudadas (rural e urbana). C. alba é uma palmeira monodominante, que 
forma os carandazais no Pantanal. Tanto a polpa, castanha, palmito e 
medula do estipe são comestíveis e foi muito importante na dieta dos in-
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dígenas do Chaco (Métraux 1946). Não foi observado uso comercial para 
fins alimentícios dessa espécie. A. aculeata foi indicada também como a 
principal espécie alimentícia no estudo de (BORTOLOTTO et al., 2015) 
para comunidades que vivem no município de Corumbá, ao longo do 
rio Paraguai. Essa espécie têm uma castanha com altos teores de óleo, 
proteína e fibra (HIANE et al., 2006). A farinha de bocaiuva é comercia-
lizada há anos na casa do Artesão de Corumbá (POTT; POTT, 1994) e 
recentemente tem sido aproveitada por uma comunidade extrativista na 
comunidade Maria Coelho no mesmo município.

Prosopis é um gênero de Fabaceae que tem sido amplamente men-
cionado nos trabalhos realizados no Chaco, sendo inclusive um dos mais 
importantes no estudo etnobotânico de Scarpa (2009). Esse foi o segun-
do mais representativos do Chaco num estudo florístico-taxonômico de 
táxons de Mimosoideae realizado em Porto Murtinho com 4 espécies: 
Prosopis alba Griseb, Prosopis nigra Hieron., Prosopis rubriflora Hassler e 
Prosopis ruscifolia Griseb. (DE SOUZA-LIMA et al., 2017). Informações 
sobre os usos dos frutos consumidos ao natural (Figura 1D), na forma de 
farinha, ou associado com outros frutos foram bem registrados para vá-
rias etnias indígenas por Métraux (1946). As espécies de Prosopis também 
têm importante valor nutricional. Um estudo sobre a composição quími-
ca do fruto de diferentes espécies de algaroba (Prosopis spp.), procedentes 
de Bolívia e Brasil encontrou resultados que mostram que o fruto produz 
uma farinha com boa capacidade de absorção de água e óleo, e as farinhas 
mostraram ser boa fontes de ferro, potássio e fósforo (GALÁN, 2009).

Usos tradicionais e estratégias de conservação

Apesar do grande potencial de uso de espécies alimentícias apre-
sentadas na Tabela 1, há espécies típicas do Chaco que não foram men-
cionadas nos estudos etnobotânicos e há relatos de pessoas que consu-
miam alimentos silvestres e que agora não o fazem mais (área urbana e 
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rural) (BORTOLOTTO et al., 2019), indicando o abandono de plantas 
nativas usadas no passado, como também foi observado no estudo de-
senvolvido recentemente com comunidades ribeirinhas do rio Paraguai 
em Corumbá - MS (BORTOLOTTO et al., 2015).

Para dar um retorno à população que contribuiu com os estudos 
etnobotânicos no município de Porto Murtinho e para atender a deman-
das observadas no município relacionadas às plantas alimentícias, várias 
ações de extensão foram desenvolvidas para incentivar o uso de frutos 
no programa de extensão “Valorização de Plantas Alimentícias do Pan-
tanal e Cerrado”, realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul e parceiros (BORTOLOTTO et al., 2017). As atividades foram 
desenvolvidas entre os anos de 2012 e 2017 principalmente nas escolas, 
com ações voltadas à sensibilização de crianças, adolescentes, usando as 
metodologias tradicionalmente usadas no programa, como oficinas de 
culinária, coleta e identificação de plantas e discussão sobre o seu valor 
nutricional e importância para conservação. Nessas oficinas foram usa-
das as coleções “Cerrado de A a Z” e “Pantanal de A a Z” (SOUZA, 2012; 
SOUZA, 2012 a) contextualizada à cultura e flora do Pantanal. Também 
foram desenvolvidas oficinas com merendeiras (Figura 1A) com elabo-
ração de bolo de bocaiuva (Acrocomia spp.) e outras receitas disponíveis 
em um livro de receitas distribuídos gratuitamente aos participantes 
(DAMASCENO-JUNIOR; SOUZA, 2010).

Numa dessas oficinas, atendendo a demanda dos participantes 
(homens e mulheres), foi preparada uma receita (casca cristalizada) com 
os frutos de Citrus paradisi Macf., conhecido localmente como “greifo” 
(Grapefruit em Inglês). Essa espécie é cultivada na maioria dos quintais 
de Porto Murtinho (SELEME; BORTOLOTTO; SARTORI, 2020) e foi 
mencionada por 69% dos entrevistados desse estudo. Sua importância 
local chamou a atenção da equipe, considerando que se trata de uma es-
pécie introduzida e que ganhou importância local. Isso demonstra, por 
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um lado, um interesse maior na espécie introduzida, e por outro, que é 
importante investigar formas de incentivar o uso de espécies locais, a fim 
de valorizar recursos disponíveis e que podem ser associados à segurança 
alimentar e nutricional da população local.

O conhecimento sobre plantas alimentícias silvestres no Chaco 
brasileiro, assim como em outras comunidades no mundo todo, tem sido 
transmitido de geração a geração até os dias de hoje, mesmo com di-
versas mudanças nos hábitos alimentares. É natural que diversas plantas 
vindas de outras regiões e de outros continentes tenham sido incluídas 
na dieta dos moradores. Além disso, muitas pessoas já não dependem 
exclusivamente desses recursos para sua subsistência. Por outro lado, as 
pessoas têm abandonado o uso das espécies nativas alimentícias impor-
tantes e isso as distancia do domínio florístico onde estão inseridas.

As plantas e seus usos para fins econômicos estão fortemente re-
lacionadas à história de Porto Murtinho. A erva-mate (Ilex paraguariensis 

St. Hil.), embarcada em Porto Murtinho no período entre 1890 e 1940, 
e o tanino do quebracho ou quebracho-vermelho (Schinopsis balansae 

Engl.), explorado no período de 1935 a 1977 (BENITES et al., 2019), são 
exemplos desse histórico no município. A sobre-exploração de tanino, 
todavia, durante a segunda Guerra Mundial colocou em risco a popula-
ção de S. balansae e, com a redução das atividades, já teria se recuperado 
nas décadas de 1990 (POTT; POTT, 1994). Mesmo que as plantas este-
jam associadas ao seu desenvolvimento econômico, atualmente não há 
aproveitamento dos diversos recursos alimentícios usados no passado e 
ainda conhecidos no presente, inclusive para fins econômicos.

O município de Porto Murtinho, assim como diversos muni-
cípios de pequeno porte do Brasil, busca por alternativas de emprego 
e renda e depende de políticas públicas que estejam conectadas com as 
demandas de conservação para o Chaco. Diversos pesquisadores discuti-
ram recentemente uma agenda (TOMAS et al., 2019), visando a melho-
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ria das políticas públicas de conservação no Pantanal que inclui aspectos 
sociais, culturais e biológicos atuais. O trabalho de Benites et al. (2019), 
aponta para estratégias relacionadas nessa linha, indicando o incentivo 
à observação de aves para incrementar o Turismo e impulsionar o de-
senvolvimento sustentável. Aliado a essas propostas, o incentivo ao uso 
sustentável das plantas alimentícias nativas representa também uma es-
tratégia importante para o município de Porto Murtinho, especialmente 
por se tratarem de espécies que ocorrem nas fisionomias nativas e têm 
usos comprovados por povos indígenas e importante valor nutricional.

Projetos voltados ao uso sustentável da biodiversidade com apro-
veitamento de frutos nativos e benefícios econômicos e sociais às comu-
nidades de biomas com grande diversidade biocultural como o Chaco, a 
Amazônia, o Cerrado e Pantanal (ALCORN; ZARZYCKI; DE LA CRUZ, 
2010; Bortolotto; DAMASCENO-JÚNIOR; POTT, 2018) têm crescido 
nos últimos anos no Brasil. Incluir o Chaco, um domínio com grande 
diversidade biocultural em projetos como esses e manter aqueles que têm 
dado retorno à sociedade, é uma responsabilidade que deve ser assumida 
pelos gestores públicos, instituições privadas e pela população em geral.

Na Bolívia, ALCORN; ZARZYCKI; DE LA CRUZ (2010) divulga-
ram resultados de diversas atividades desenvolvidas com as comunidades 
locais do Chaco, que ajudaram a população local a se tornar mais visíveis 
e a assumir responsabilidades em relação à conservação. Dentre os resul-
tados está o incentivo ao aproveitamento de P. alba visando a comercia-
lização da farinha e a conservação dos ambientes onde elas ocorrem. No 
Peru, pesquisadores investigaram o conhecimento popular sobre Prosopis 

pallida Kunth, uma espécie-chave nas florestas secas, altamente ameaça-
das naquele país (DEPENTHAL; MEITZNER YODER, 2017). Com base 
nessas descobertas, eles sugerem uma série de maneiras pelas quais o co-
nhecimento local e o uso de algarobo podem apoiar a conservação.

Os trabalhos desenvolvidos no Cerrado e Pantanal brasileiro (Bor-



297

tolotto et al. 2017) têm tido resultados importantes nesse cenário, com 
o estímulo ao uso e comercialização de frutos nativos como a bocaiuva 
(Acrocomia spp.), a laranjinha de-pacu (Pouteria glomerata (Miq.) Radlk.), 
o arroz-do-pantanal (Oryza spp.) e o jaracatiá (J. corumbensis), como men-
cionado acima. Projetos voltados ao uso alimentício de espécies típicas 
do Chaco como as do gênero Prosopis, juntamente com outras que estão 
disponíveis nas áreas nativas de Chaco, podem dar resultados importantes 
para a conservação (uso sustentável) associada à soberania e segurança 
alimentar e nutricional. Destacamos também a bocaiuva e o carandá que 
ocorrem em formações monodominantes e têm um teor de nutrientes 
importantes (HIANE et al., 2006); (SILVA, 2018). Todavia, projetos que 
busquem uma maior riqueza de espécies devem ser buscados, incluindo 
famílias importantes como as Cactaceae e Capparaceae, por exemplo.

Se associado com boas práticas de manejo sustentável, o aprovei-
tamento de frutos e mesmo de outras partes de plantas, como órgãos 
subterrâneos, por exemplo, representa uma boa oportunidade de uso 
alimentício da flora. Por outro lado, entre as espécies apresentadas na 
Tabela 1, treze se encontram na Lista Vermelha da Flora Brasileira (CN-
Flora, c2020), e devem ser alvo de atenção especial com vistas à con-
servação. A maioria está classificada como pouco preocupante, como 
Achatocarpus praecox, com recomendação de sua preservação nas áreas de 
Chaco no Pantanal (POTT et al., 2000), considerando que está pouco re-
presentada (CNCFlora, c2020). Todavia, há espécies como Deuterocohnia 

meziana Kuntze ex Mez, considerada vulnerável (CNCFlora. Deuterocoh-

nia meziana, c2020) e Phyllostylon rhamnoides (Poiss.) Taub. classificada 
como quase ameaçada (CNCFlora. Phyllostylon rhamnoides, c2020). D. 
meziana ocorre em áreas restritas com afloramentos rochosos, sujeitos 
a incêndios, pastoreio ou mineração de ferro, como no maciço Urucum 
(de Lima et al., 2019) resultando no declínio do hábitat (CNCFlora. Deu-

terocohnia meziana, c2020). P. rhamnoides ocorre em áreas fortemente 
antropizadas, apresenta uso da madeira, portanto sujeita ao corte e têm 
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sementes comestíveis (CNCFlora. Phyllostylon rhamnoides, c2020).

Além dessas espécies, recursos importantes como o algarobo (Pro-

sopis rubriflora Hassler), por exemplo, com frutos conhecidos para dieta, 
tanto nos países vizinhos como no Brasil (SCARPA, 2009a); (BORTO-
LOTTO et al., 2019), tipicamente encontradas em áreas chaquenhas, 
tornaram-se vulneráveis nas últimas décadas e alvo de estudos visando 
sua conservação (ALVES et al., 2014). No Brasil, o Chaco passou a ser 
considerado como uma área prioritária para a conservação (TÁLAMO; 
CAZIANI, 2003), o que exige esforços em todas as áreas de pesquisa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aplicar os resultados de pesquisas a projetos de conservação não 
é uma tarefa fácil e muitas vezes demanda um longo tempo, investimen-
to de recursos financeiros, equipes treinadas e políticas públicas que es-
tejam conectadas com essa demanda. Nesse sentido, as experiências de 
uso, manejo e conservação de plantas ainda conhecidos pelas popula-
ções humanas, têm um grande potencial de somar esforços às estratégias 
de conservação do Chaco brasileiro. Tomadas de decisão que invistam 
em projetos sustentáveis são urgentes e devem incluir espécies que tem 
grande potencial de uso associado à conservação e à cultura. Conside-
rando a importância de se conhecer a flora, tanto os estudos florísticos 
quanto os estudos etnobotânicos devem ser estimulados, inclusive em 
comunidades indígenas e tradicionais que podem ter ainda um grande 
conhecimento conservado sobre as espécies.

Este trabalho é uma primeira aproximação sobre o uso das es-
pécies do Chaco brasileiro para dar suporte a projetos de conservação 
da biodiversidade, considerando aqui, a expectativa de que a partir do 
conhecimento das plantas alimentícias e seus usos, é possível identificar 
possibilidades de projetos que possam conectar as pessoas a flora local e 
promover a sua conservação.
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CAPÍTULO 13

PALMEIRA CARANDÁ (Copernicia alba), 
NOVO RECURSO NATURAL ENCONTRADO 

NO CHACO E PANTANAL BRASILEIROS

Rosa Helena Silva1,2*; Anny Grazielly da Silva Arruda1; 
Rita de Cássia Avellaneda Guimarães2; Priscila Aiko Hiane2; 
Raquel Campos Pires2; Geraldo Alves Damasceno Júnior1,2; 

Ieda Maria Bortolloto1; Rafael Arruda3; Arnildo Pott1,2

RESUMO

A palmeira Copernicia alba é muito utilizada por várias comuni-
dades no Chaco e Pantanal brasileiros como fonte de madeira na cons-
trução de casas, mangueiros e cercas. Seu estipe é separado por cores 
que indicam dureza e durabilidade. Seu fruto é explorado para a confec-
ção de artesanato, mas poucos trabalhos abordam sua utilização alimen-
tícia, embora tenha indicações de uso. Com a percepção de consumo 
humano e a necessidade de saber se há variações morfológicas e quími-
cas nos frutos, é que se desenvolveu o trabalho. O objetivo foi investi-
gar se há variação física, química e morfológica nos frutos de carandá 
preto, branco e vermelho, bem como indicar o uso para cada tipo. Dos 

1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Instituto de Biociências, CEP 79070-900, 
Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil
2 Universidade Federal de Mato Groso do Sul, Faculdade de Ciências Farmacêuticas Ali-
mentos e Nutrição, CEP 79070-900, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil
3 Universidade Federal de Mato Grosso, Instituto de Ciências Naturais, Humanas e So-
ciais, CEP 79070-900, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil
* Autor para correspondência: rosahellenna@gmail.com
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morfotipos avaliamos a morfometria e biomassa dos frutos e realizamos 
análises dos componentes químicos. Nossos resultados mostraram que, 
assim como os estipes, os frutos também têm variações morfológicas e 
registramos quatro morfotipos de frutos (F1, F2, F3 e F4), relacionados 
às formas dos estipes denominados de tipo1, tipo2 e tipo3. Concluí-
mos também que a produção de frutos foi maior no F1, e o rendimento 
maior para o F4 e quanto às partes foi maior para o endosperma. As 
análises químicas mostraram baixa variação entre os tipos, mas maior 
em relação aos estágios de maturação; o valor energético médio foi de 
232,86 Kcal.g.100g-1, e a vitamina C para frutos maduros e inteiros 
com média de 20,49 (mg.100g-1), casca com 20,69 ±2,38 mg.100g-1 e 
polpa 20,29 ± 2,04 mg.100g-1. Esses valores indicam potencial da com-
posição nutricional para alimentos humano e animal, na forma in natu-
ra ou manufaturada.

Palavras-chave – Arecaceae, morfometria, produção vegetal, valor 
energético.

INTRODUÇÃO

As palmeiras (Arecaceae) possuem a maior diversidade morfo-
lógica dentro das monocotiledôneas, sendo representadas por cerca de 
2.600 espécies distribuídas em mais de 181 gêneros, constituindo um dos 
grupos mais característicos da flora tropical, com grande importância 
econômica, social e ecológica (BAKER; DRANSFIELD, 2016; BALICK; 
BECK, 1990). No Brasil, ocorrem cerca de 71 gêneros e 374 espécies 
de palmeiras. Pela grande variedade de produtos obtidos a sua utiliza-
ção, Arecaceae pode ser considerada como uma das mais importantes 
famílias botânicas utilizadas como fonte de produtos florestais não ma-
deireiros no mundo, no Brasil, por exemplo, cita-se o uso de diferentes 
partes da planta de algumas espécies: o palmito das espécies Euterpe edulis 
Mart. (palmito juçara), Bactris gasipaes Kunth. (pupunha) e Syagrus ole-

racea (Mart.) Becc. (guariroba), folhas para extração de fibras de Attalea 
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funifera Mart. (piaçava) e Leopoldinia piassaba Wallace, folhas para extra-
ção de cera de Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore (carnaúba), frutos 
para extração de óleo com diferentes aplicações das palmeiras Acrocomia 

aculeata Jacq. Lodd. ex Mart. (macaúba) e Attalea speciosa Mart. (babaçu-
-do-Maranhão), frutos para consumo in natura ou processados das espé-
cies Euterpe oleracea Mart. (açaí do Pará), Astrocaryum aculeatum G. Mey 
(tucumã) e Butia eriospatha (Mart. ex Drude) Becc. (butiá) (LORENZI et 

al., 2010; LOPES et al., 2015).

Em áreas periodicamente inundadas pertencentes ao Pantanal 
e Chaco no estado de Mato Grosso do Sul (Figura 1) e nas regiões de 
fronteira com a Argentina, Bolívia e Paraguai destaca-se a palmeira Co-

pernicia alba Morong, conhecida popularmente como carandá, da qual 
se utiliza o estipe como madeira, o palmito para consumo humano e as 
folhas como fonte de fibras para confecção têxtil e artesanato (LOREN-
ZI et al., 2010; RAGONESE; COVAS, 1942). No estudo etnobotânico 
de SELEME et al. (2020) realizado com moradores que vivem em áreas 
próximas a remanescentes de Chaco e por Bortolotto et al. (2019) com 
moradores das áreas urbana e rural do município de Porto Murtinho 
– MS, o carandá deteve o maior valor de uso como matéria prima para 
cercas, construção de casas, cobertura de telhados, fabricação de chapéus, 
fabricação de vassouras e o palmito na alimentação.
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Figura 1. A. Pontos de coleta dos frutos em três áreas no Pantanal: 
PP (Pantanal do Paraguai), NB (Nabileque) e PM (Porto Murtinho, 
sub-região do Chaco brasileiro). B. Fenótipos de Copernicia alba: a) 

Tipo 1: vermelho, b) Tipo 2: preto c) Tipo 3: branco.
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Fonte: Elaboração dos autores. 

Diferenças na morfologia das espécies causam confusão na taxonomia do gênero 

Morong em 1823 descreveu três espécies de Copernicia pautado nos atributos tamanho da 

árvore, cor e textura da madeira entre outros (DAHLGREN; GLASSMAN,1961). Em função 

das cores do estipe o autor chamou Copernicia cerifera de palma-negra e Copernicia alba de 

palma-branca e Copernicia rubra de palma-colorada (MORONG; BRITTON, 1890). Após 

varios estudos Dahlgren e Glassman (1961) concluíram que as três "espécies" em questão, na 

verdade possuiam diferentes estágios de crescimento e maturação, onde C. alba representava 

Fonte: Elaboração dos autores.
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Diferenças na morfologia das espécies causam confusão na taxo-
nomia do gênero Morong em 1823 descreveu três espécies de Copernicia 
pautado nos atributos tamanho da árvore, cor e textura da madeira entre 
outros (DAHLGREN; GLASSMAN,1961). Em função das cores do estipe 
o autor chamou Copernicia cerifera de palma-negra e Copernicia alba de pal-
ma-branca e Copernicia rubra de palma-colorada (Morong; Britton, 1890). 
Após varios estudos Dahlgren e Glassman (1961) concluíram que as três 
“espécies” em questão, na verdade possuiam diferentes estágios de cresci-
mento e maturação, onde C. alba representava as árvores mais jovens com 
madeira esbranquiçada, C. rubra os estágios intermediários com madeira 
avermelhada e C. cerifera árvores maduras com madeira enegrecida. Pos-
teriormente foram sinonimizadas em C. alba Negrelle e Degen-Naumann 
(2012). Apesar das dúvidas no meio acadêmico a comunidade local parece 
lidar bem com essas diferenças. Souza (2014) levantou que os moradores de 
Porto Murtinho diferenciaram 4 padrões de coloração do estipe dando no-
mes populares distintos para cada tipo: branco, vermelho, preto e amarelo.

Sabendo então da seleção de uso do carandá baseado nas cores do 
estipe realizada pelas comunidades locais, foi resolvido investigar se ha-
viam outras diferenças morfológicas entre os morfotipos da espécie, so-
bretudo em relação a morfologia e composição nutriocional dos frutos. 

Poucos trabalhos foram realizados com frutos de C. alba, tendo sido 
estesdirecionados a avaliação da fenologia, germinação, armazenamento de 
sementes e parâmetros físico-químicos do pericarpo e endosperma (MAT-
TOS; SALIS, 2009; GOROSTEGUI et al., 2011). Sabendo que na Argentina 
os frutos são utilizados para alimentação (LOPEZ et al., 1987) e que animais 
da fauna local se alimentam dos frutos, sugere-se o aproveitamento destes 
para consumo humano (CASTELLANI et al., 2014; GOROSTEGUI et al., 
2011). Assim, diante do reduzido número de informações relativas aos fru-
tos tanto como alimento como das variações morfológicas, sobretudo con-
siderando as possíveis diferenças entre os fenótipos de C. alba (preto, verme-
lho e branco), neste capítulo são apresentados os resultados da composição 
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nutricional e a biometria dos distintos frutos dos carandás e estimadas a pro-
dução anual de frutos e as possibilidades de uso para cada tipo de carandá.

Morfometria

Considerando as diferenças morfológicas dos estipes de C. alba, atra-
vés de cálculo C/D identificamos quatro formas de frutos (Figura 2A). Para o 
carandá-vermelho encontramos frutos do tipo fusiforme (F1), carandá preto 
frutos do tipo esférico (F2) e para o carandá branco, duas formas, elipsóide 
e ovóide, correspondentes ao tipos F3 e F4, respectivamente (Figura 2A). 

Figura 2. A. Diferenças morfológicas registrados nos fenótipos e entre fenótipos 
de Copernicia alba em três áreas de amostragem no Pantanal e no Chaco brasileiros 
(Réguas em cm). B. Ordenação de amostras pelos dois primeiros eixos (variância 
total explicada = 59%) de uma Análise de Componentes Principais (PCA) pelas 

medidas morfométricas e de massa em quatro fenótipos de Copernicia alba (F1, F2, 
F3, F4) no Pantanal e Chaco brasileiros. A porcentagem de variância explicada 

por cada eixo foi respectivamente 41% e 18%. A posição das variáveis indicadas no 
gráfico é relativa às suas correlações com os componentes principais. As variáveis 
são comprimento do fruto (cm), diâmetro do fruto (cm), espessura do epicarpo 

(cm), espessura do mesocarpo (cm), espessura do endocarpo (cm), diâmetro 
um do endosperma (cm), diâmetro dois do endosperma (cm), comprimento do 

endosperma (cm), massa seca do epicarpo (g), massa seca do mesocarpo (g), massa 
seca do endocarpo (g) e massa seca do endosperma (g).
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Fonte: Elaboração dos autores. 

Para sumarizar as diferenças de formas, as variáveis morfométricas e de massa foram 

testadas e os dois primeiros eixos foram capazes de recuperar 59% da variação total (Figura 

2B). A ordenação das variáveis evidencia separação dos fenótipos no espaço multivariado 

(Figura 2B). Isto significa que nos quatro fenótipos existe diferenciação em relação às 

medidas morfométricas e de massa representada pelos eixos ortogonais da PCA (MANOVA: 

Pillai-Trace=1.55, F3,196=224.10, P<0.001). O tipo 1 está mais relacionado às medidas de 

espessura e comprimento e o tipo 4 às medidas de diâmetro e massa (Figura 2B). Em resumo, 

nossos dados mostram que existe variação nas formas, tamanhos e pesos dos frutos 

encontrados na população de C. alba (carandá). 

Estimativas de produtividade 

Nas 32 matrizes de C. alba (carandá) selecionadas para coleta, o número médio de 

cachos registrado foi de 14,84 cacho.planta-¹, e a média de frutos por cacho de 1.178 

frutos.cacho-¹. O peso médio total dos frutos por cacho foi de 1,56 kg.cacho-¹ (Tabela 1). 

Considerando 14,84 cachos.ind-¹, e um número médio de 978,67 pls.ha-1, estima-se uma 

produção média anual de 23,25 ton.ha-¹ de frutos e 5,3 ton.ha-¹ de sementes. 

Tabela 1. Indicadores de produtividade em valores médios de frutos de Copernicia 
alba (carandá), nos diferentes fenótipos de frutos e comparados com outras espécies 
de palmeiras. 
Espécies Nº Cachos Nº Frutos Fruto (g) Cacho (Kg) Palm./ha Ton/ha 
Copernicia alba F1¹ 
Copernicia alba F2¹ 
Copernicia alba F3¹ 
Copernicia alba F4¹ 

15,12 1.15 1,07 1,72 1.181 5,84 
14,43 0.99 1,35 1,48 799 3,95 
14,89 1.01 1,32 1,51 649 3,21 
14,88 1.02 1,72 1,53 307 1,51 

Astrocaryum murumuru² 3 a 4 300 15 4,7 113 2,13 
Euterpe oleracea³,4 3 a 4   3-4   Atrocaryum jauari5 4 106 17 1,82 250 1,650 

Fonte: Elaboração dos autores.
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Para sumarizar as diferenças de formas, as variáveis morfométri-
cas e de massa foram testadas e os dois primeiros eixos foram capazes de 
recuperar 59% da variação total (Figura 2B). A ordenação das variáveis 
evidencia separação dos fenótipos no espaço multivariado (Figura 2B). 
Isto significa que nos quatro fenótipos existe diferenciação em relação às 
medidas morfométricas e de massa representada pelos eixos ortogonais 
da PCA (MANOVA: Pillai-Trace=1.55, F3,196=224.10, P<0.001). O tipo 
1 está mais relacionado às medidas de espessura e comprimento e o tipo 
4 às medidas de diâmetro e massa (Figura 2B). Em resumo, nossos dados 
mostram que existe variação nas formas, tamanhos e pesos dos frutos 
encontrados na população de C. alba (carandá).

Estimativas de produtividade

Nas 32 matrizes de C. alba (carandá) selecionadas para coleta, o 
número médio de cachos registrado foi de 14,84 cacho.planta-¹, e a mé-
dia de frutos por cacho de 1.178 frutos.cacho-¹. O peso médio total dos 
frutos por cacho foi de 1,56 kg.cacho-¹ (Tabela 1). Considerando 14,84 
cachos.ind-¹, e um número médio de 978,67 pls.ha-1, estima-se uma pro-
dução média anual de 23,25 ton.ha-¹ de frutos e 5,3 ton.ha-¹ de sementes.

Tabela 1. Indicadores de produtividade em valores médios de frutos 
de Copernicia alba (carandá), nos diferentes fenótipos de frutos e 

comparados com outras espécies de palmeiras.
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endocarpo (g) e massa seca do endosperma (g). 

 
Fonte: Elaboração dos autores. 

Para sumarizar as diferenças de formas, as variáveis morfométricas e de massa foram 

testadas e os dois primeiros eixos foram capazes de recuperar 59% da variação total (Figura 

2B). A ordenação das variáveis evidencia separação dos fenótipos no espaço multivariado 

(Figura 2B). Isto significa que nos quatro fenótipos existe diferenciação em relação às 

medidas morfométricas e de massa representada pelos eixos ortogonais da PCA (MANOVA: 

Pillai-Trace=1.55, F3,196=224.10, P<0.001). O tipo 1 está mais relacionado às medidas de 

espessura e comprimento e o tipo 4 às medidas de diâmetro e massa (Figura 2B). Em resumo, 

nossos dados mostram que existe variação nas formas, tamanhos e pesos dos frutos 

encontrados na população de C. alba (carandá). 

Estimativas de produtividade 

Nas 32 matrizes de C. alba (carandá) selecionadas para coleta, o número médio de 

cachos registrado foi de 14,84 cacho.planta-¹, e a média de frutos por cacho de 1.178 

frutos.cacho-¹. O peso médio total dos frutos por cacho foi de 1,56 kg.cacho-¹ (Tabela 1). 

Considerando 14,84 cachos.ind-¹, e um número médio de 978,67 pls.ha-1, estima-se uma 

produção média anual de 23,25 ton.ha-¹ de frutos e 5,3 ton.ha-¹ de sementes. 

Tabela 1. Indicadores de produtividade em valores médios de frutos de Copernicia 
alba (carandá), nos diferentes fenótipos de frutos e comparados com outras espécies 
de palmeiras. 
Espécies Nº Cachos Nº Frutos Fruto (g) Cacho (Kg) Palm./ha Ton/ha 
Copernicia alba F1¹ 
Copernicia alba F2¹ 
Copernicia alba F3¹ 
Copernicia alba F4¹ 

15,12 1.15 1,07 1,72 1.181 5,84 
14,43 0.99 1,35 1,48 799 3,95 
14,89 1.01 1,32 1,51 649 3,21 
14,88 1.02 1,72 1,53 307 1,51 

Astrocaryum murumuru² 3 a 4 300 15 4,7 113 2,13 
Euterpe oleracea³,4 3 a 4   3-4   Atrocaryum jauari5 4 106 17 1,82 250 1,650 

Fonte: Elaboração dos autores. ²Bezerra (2012), ³Bacellar et al. 
(2006), 4Brasil (2002), 5Piedade; Parolin e Junk (2003).
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Quando comparados os fenótipos, observa-se que o tipo F1 é o 
que apresentou maior número de cachos e, por conseguinte, de produ-
ção (Tabela 1).

Rendimento do fruto

Quanto ao rendimento geral do fruto de C. alba (carandá), obser-
va-se que o epicarpo representou 19,54% do fruto, o mesocarpo, 17,39%, 
endocarpo 10,36% e o endosperma 52,70 % (Figura 3). Esse resultado 
enobrece os frutos de C. alba (carandá), pois sua parte comestível se equi-
para aos valores relatados para rendimento de polpa de 17% do fruto 
do açaí (BACELLAR et al., 2006). Endosperma tem valor nutricional, 
porém ainda não foi testado quanto ao seu potencial alimentício, por ser 
muito resistente a quebra.

Figura 3. Rendimento integral dos frutos de Copernicia alba.
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Fonte: Elaboração dos autores. 

Em relação aos tipos de frutos, o F1 (carandá vermelho) e o F4 (carandá branco) foram 

os mais discrepantes, com menor e maior proporção respectivamente, os tipos F2 (carandá 

preto) e F3 (carandá branco) estiveram sempre com valores indiferenciados destes (Figura 

4A). 

Diante destas diferenças é possível fazer indicações de aplicações dos tipos de frutos, 

sugere-se para os tipos F1, F2 e F3 o aproveitamento na indústria, onde os produtos gerados 

têm maior valor agregado como, por exemplo, óleo, cosméticos e cremes. Já o fruto do tipo 

F4 é o mais indicado para extração da polpa devido à alta rentabilidade do mesocarpo. 

Existem trabalhos que evidenciam o sucesso de frutos nativos com a exploração de sua polpa, 

por exemplo, Euterpe oleracea (açaí), na Amazônia, consumido fresco, como suco, com 

Fonte: Elaboração dos autores. ²Bezerra (2012), ³Bacellar et al. (2006), 4Brasil (2002), 5Piedade; Parolin e 
Junk (2003). 

Fonte: Elaboração dos autores.
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Em relação aos tipos de frutos, o F1 (carandá vermelho) e o F4 
(carandá branco) foram os mais discrepantes, com menor e maior pro-
porção respectivamente, os tipos F2 (carandá preto) e F3 (carandá bran-
co) estiveram sempre com valores indiferenciados destes (Figura 4A).

Diante destas diferenças é possível fazer indicações de aplicações 
dos tipos de frutos, sugere-se para os tipos F1, F2 e F3 o aproveitamento 
na indústria, onde os produtos gerados têm maior valor agregado como, 
por exemplo, óleo, cosméticos e cremes. Já o fruto do tipo F4 é o mais in-
dicado para extração da polpa devido à alta rentabilidade do mesocarpo. 
Existem trabalhos que evidenciam o sucesso de frutos nativos com a ex-
ploração de sua polpa, por exemplo, Euterpe oleracea (açaí), na Amazônia, 
consumido fresco, como suco, com farinha, como pasta para comer com 
peixe, fabricação de sorvetes, cremes, geléias e bolos (JARDIM, 1996). 
Na fronteira Brasil - Bolívia é comum o consumo dos frutos frescos ou 
processados como sorvete ou farinha com diversas aplicações dos fru-
tos de Acrocomia totai Mart. (bocaiúva) (VIANNA et al., 2015). Em locais 
com extrativismo, a planta, além de ter a função de recurso alimentar, 
também pode se tornar um gerador alternativo de renda para as famílias 
que ali vivem (BORTOLOTTO et al., 2016).
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Figura 4. Rendimento das diferentes partes dos frutos de C. alba em 
relação aos fenótipos. Nós observamos diferenças significativas nos ranks 

para a) epicarpo (Kruskal-Wallis: χ²=117,10; P≤0,001), b) mesocarpo 
(Kruskal-Wallis: χ²=99,78; P≤0,001), c) endocarpo (Kruskal-Wallis: 
χ²=95,55; P≤0,001), no Pantanal e d) endosperma (Kruskal-Wallis: 

χ²=92,30; P≤0,001) no Chaco brasileiros. B. Parâmetros químicos dos 
frutos inteiros maduros e imaturos em relação aos fenótipos de frutos de 

Copernicia alba no Pantanal e Chaco brasileiro. C. Valor energético em 
Kcal avaliadas para Copernicia alba nos diferentes estágios de maturação, 
partes dos frutos e fenótipos de frutos no Pantanal e Chaco brasileiros.
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Fonte: Elaboração dos autores. 

A propagação de práticas extrativistas, bem como sua aplicabilidade pode ser 

direcionada para a palmeira C. alba (carandá), a fim de contribuir de forma positiva no 

desenvolvimento socioeconômico e ambiental dentro das regiões de ocorrência da espécie. O 

uso da polpa de C. alba (carandá) ainda não foi difundido e o fruto só é possível de consumo 

através de processamento porque a polpa é seca e o endocarpo é de difícil quebra. 

Parâmetros químicos 

O conhecimento sobre a composição química dos frutos avaliados é importante tanto 

do ponto de vista taxonômico como para o uso de cada tipo de fruto. Os valores gerais dos 

parâmetros químicos comparados a outro estudo com a espécie na Argentina aparecem com 

grande variação, os espécimes brasileiros apresentaram as maiores médias de umidade (Figura 

Fonte: Elaboração dos autores.
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A propagação de práticas extrativistas, bem como sua aplicabilida-
de pode ser direcionada para a palmeira C. alba (carandá), a fim de contri-
buir de forma positiva no desenvolvimento socioeconômico e ambiental 
dentro das regiões de ocorrência da espécie. O uso da polpa de C. alba (ca-
randá) ainda não foi difundido e o fruto só é possível de consumo através 
de processamento porque a polpa é seca e o endocarpo é de difícil quebra.

Parâmetros químicos

O conhecimento sobre a composição química dos frutos ava-
liados é importante tanto do ponto de vista taxonômico como para o 
uso de cada tipo de fruto. Os valores gerais dos parâmetros químicos 
comparados a outro estudo com a espécie na Argentina aparecem com 
grande variação, os espécimes brasileiros apresentaram as maiores mé-
dias de umidade (Figura 4B), enquanto os argentinos maiores valores 
em cinzas, proteínas, carboidratos e lipídeos (Tabela 2). Essas diferenças 
podem estar relacionadas aos fatores edáfoclimáticos ou os fenótipos 
podem ser distintos. 

Tabela 2. Valores dos parâmetros químicos dos frutos de Copernicia 

alba comparado com outros trabalhos e outras espécies.
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4B), enquanto os argentinos maiores valores em cinzas, proteínas, carboidratos e lipídeos 

(Tabela 2). Essas diferenças podem estar relacionadas aos fatores edáfoclimáticos ou os 

fenótipos podem ser distintos. 

Tabela 2. Valores dos parâmetros químicos dos frutos de Copernicia alba comparado 
com outros trabalhos e outras espécies. 
Espécie Nome 

comum Partes Umidade Cinzas Proteínas Carb. total Lipídeos 

Copernicia alba¹ Carandá Ep 66.7 ± 2.9 1.0 ± 0.0 4.8 ± 0.2 16.6 ± 2.0 6.0 ±2.3 
P 40.8 ± 0.1 5.1 ± 1.4 4.7 ± 0.4 29.9 ± 5.4 7.1 ±2.6 

Copernicia alba ² Carandá Ep 8.1±0.1 2.3 ± 0.0 7.1 ±0.1 − 20.0 ± 1.0 
P 4.7 ± 0.0 8.6 ± 0.2 8.1±0.2 − 1.9 ±0.1 

Mauritia flexuosa ³ Buriti FI − 0.9 ± 0.0 2.1 ± 0.1 − 13.8 0.6 
Acrocomia totai 4 Bocaiúva FI 34.32 1.78 2.76 35.06 14.93 
Mauritia flexuosa 5 Buriti FI 54.35 0.66 1.3 25.53 18.16 

Bactris gasipaes 6 Pupunha FI 55.23 ± 
3.92 1.91 ± 0.22 3.96 ±0.20 75.18 ± 1.40 8.22 ± 0.27 

¹Presente trabalho (2020); ²Gorostegui et al., (2011); ³Manhães e Abaa-Srur, (2009); 4Sanjinez-Argandoña e 
Chuba, (2011); 5Carneiro e Carneiro, (2011); 6Melo et al., (2017). Parte do fruto P=pericarpo; E=endosperma; 
FI=fruto inteiro e a medida (g.100g-¹). Fonte: Elaboração dos autores. 

Quando se compara a espécie com outras palmeiras de uso comum no Brasil, a 

exemplo de Mauritia flexuosa L.f. (buriti), Acrocomia aculeata (macaúba), Attalea phalerata 

Mart. ex Spreng. (acuri) e Bactris gasipaes (pupunha), observa-se que os valores encontrados 

são próximos, ou com pouca variação (Tabela 2). 

Os valores de umidade, cinzas e proteínas de C. alba (carandá) indicando potencial 

para alimentação humana e animal. Gorostegui et al. (2011) mostraram que a espécie tem um 

excelente valor lipídico e que se compara a algumas oleaginosas reconhecidas. Além disso, os 

mesmos autores recomendam a caracterização do óleo para emprego alimentício e inferem 

que os resíduos das sementes são fontes de proteínas, carboidratos e de fibras digestíveis. 

Testes de digestibilidade foram realizados em ovinos e mostraram que os frutos da espécie 

são um alimento rico e comparável com pastos nativos, e sua qualidade foi considerada de 

média a alta (CASTELLANI et al., 2014), evidenciando a importância da espécie como 

alimento alternativo também para fins pecuários. 

Considerando os estágios de maturação dos frutos inteiros, foi observada pouca 

variação entre os fenótipos, porém, foram distintos em relação à fase de maturação, 

observamos que o maior teor de umidade e lipídios esteve presente na fase dos frutos 

maduros. Já os frutos imaturos obtiveram os maiores valores de cinza (resíduo mineral fixo), 

proteínas e carboidratos totais. 

Na avaliação química das partes dos frutos, a cinza teve os teores mais altos no 

endosperma do tipo F2 e epicarpo dos tipos F1 e F2 (Tabela 3). Para carboidratos, o maior 

conteúdo observado foi no mesocarpo das amostras dos tipos F2 e F3, e dos lipídeos foi maior 

Fonte: Elaboração dos autores. ¹Presente trabalho (2020); ²Gorostegui et 

al., (2011); ³Manhães e Abaa-Srur, (2009); 4Sanjinez-Argandoña e Chuba, 
(2011); 5Carneiro e Carneiro, (2011); 6Melo et al., (2017). Parte do fruto 

P=pericarpo; E=endosperma; FI=fruto inteiro e a medida (g.100g-¹).
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Quando se compara a espécie com outras palmeiras de uso co-
mum no Brasil, a exemplo de Mauritia flexuosa L.f. (buriti), Acrocomia 

aculeata (macaúba), Attalea phalerata Mart. ex Spreng. (acuri) e Bactris ga-

sipaes (pupunha), observa-se que os valores encontrados são próximos, 
ou com pouca variação (Tabela 2).

Os valores de umidade, cinzas e proteínas de C. alba (carandá) in-
dicando potencial para alimentação humana e animal. Gorostegui et al. 

(2011) mostraram que a espécie tem um excelente valor lipídico e que 
se compara a algumas oleaginosas reconhecidas. Além disso, os mesmos 
autores recomendam a caracterização do óleo para emprego alimentício 
e inferem que os resíduos das sementes são fontes de proteínas, carboi-
dratos e de fibras digestíveis. Testes de digestibilidade foram realizados 
em ovinos e mostraram que os frutos da espécie são um alimento rico e 
comparável com pastos nativos, e sua qualidade foi considerada de média 
a alta (CASTELLANI et al., 2014), evidenciando a importância da espécie 
como alimento alternativo também para fins pecuários.

Considerando os estágios de maturação dos frutos inteiros, foi 
observada pouca variação entre os fenótipos, porém, foram distintos em 
relação à fase de maturação, observamos que o maior teor de umidade e 
lipídios esteve presente na fase dos frutos maduros. Já os frutos imaturos 
obtiveram os maiores valores de cinza (resíduo mineral fixo), proteínas 
e carboidratos totais.

Na avaliação química das partes dos frutos, a cinza teve os te-
ores mais altos no endosperma do tipo F2 e epicarpo dos tipos F1 e 
F2 (Tabela 3). Para carboidratos, o maior conteúdo observado foi no 
mesocarpo das amostras dos tipos F2 e F3, e dos lipídeos foi maior no 
mesocarpo dos tipos F1 e F2 e no endosperma do tipo F1 (Tabela 3). 
Os frutos inteiros não apresentaram diferenças significativas, com exce-
ção do teor de umidade que foi superior para as amostras caracterizadas 
como tipo F1 e F4.
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Tabela 3. Parâmetros químicos das diferentes partes dos 
frutos de Copernicia alba em relação aos fenótipos (média e 

desvio padrão) no Pantanal e Chaco brasileiro.
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no mesocarpo dos tipos F1 e F2 e no endosperma do tipo F1 (Tabela 3). Os frutos inteiros não 

apresentaram diferenças significativas, com exceção do teor de umidade que foi superior para 

as amostras caracterizadas como tipo F1 e F4. 

Tabela 3. Parâmetros químicos das diferentes partes dos frutos de Copernicia 
alba em relação aos fenótipos (média e desvio padrão) no Pantanal e Chaco 
brasileiro. 
 Fenótipo

s Partes do fruto Umidade Cinzas Proteínas Carboidratos 
totais Lipídeos 

M
A

D
U

R
O

S 

1 Inteiro 40.3 ± 0.1 3 ± 0.1 8 ± 0.3 35.6 ± 0.3 9 ± 0.3 
2 Inteiro 40.3 ± 0.2 4 ± 0.2 9 ± 0.4 35.6 ± 0.2 9.4 ± 0.3 
3 Inteiro 41 ± 0.3 3.5 ± 0.3 9 ± 0.2 35.7 ± 0.3 9 ± 0.4 
4 Inteiro 40.5 ± 0.1 3.5 ± 0.4 8 ± 0.3 35.5 ± 0.2 10 ± 0.1 
1 Epicarpo 30.4 ± 0.3 7 ± 0.3 6 ± 0.2 30.3 ± 0.2 4 ± 0.2 
2 Epicarpo 31.4 ± 0.3 7 ± 0.1 6 ± 0.3 30.5 ± 0.4 5 ± 0.3 
3 Epicarpo 29.4 ± 0.3 6 ± 0 5 ± 0.1 30.5 ± 0.3 4 ± 0.3 
4 Epicarpo 30.3 ± 0.3 5 ± 0 7 ± 0.2 31.2 ± 0.2 5 ± 0.0 
1 Mesocarpo 54.1 ± 0.0 5 ± 0 3 ± 0.1 22.7 ± 0.2 9.8 ± 0.2 

2 Mesocarpo 48.3 ± 0.3 4 ± 0.2 3 ± 0.3 36.7 ± 0.2 10.8 ± 
0.2 

3 Mesocarpo 50.2 ± 0.2 4 ± 0.1 3 ± 0.4 36.7 ± 0.3 8 ± 0.3 
4 Mesocarpo 52.2 ± 0.2 3 ± 0.2 3 ± 0.3 20.4 ± 0.3 9.5 ± 0.3 
1 Endosperma 68.8 ± 0.1 1 ± 0 5 ± 0.1 14.8 ± 0.1 9.8 ± 0.1 
2 Endosperma 61.7 ± 0.1 8 ± 26.3 5 ± 0.1 15.7 ± 0.1 3 ± 0.1 
3 Endosperma 67.6 ± 0.2 0.9 ± 0 5 ± 0 16 ± 0.1 6 ± 0.1 
4 Endosperma 68.8 ± 0.2 1 ± 0 5 ± 0 20 ± 0.1 5 ± 0.0 

IM
A

TU
R

O
S 

1 Fruto Inteiro 37.7 ± 0.2 4 ± 0.4 9 ± 0.3 37.2 ± 0.2 8 ± 0.1 
2 Fruto Inteiro 38.6 ± 0.5 4 ± 0.1 9 ± 0.1 37.5 ± 0.3 8 ± 0.2 
3 Fruto Inteiro 38.6 ± 0.2 5 ± 0.2 9 ± 0.3 37.4 ± 0.3 8 ± 0.2 
4 Fruto Inteiro 37 ± 0.0 4 ± 0.2 9.4 ± 0.2 37.3 ± 0.3 8 ± 0.1 
1 Epicarpo 25.3 ± 0.3 8 ± 0.2 7 ± 0 29.4 ± 0.2 4 ± 0.2 
2 Epicarpo 25.3 ± 0.3 8 ± 0.1 7 ± 0.3 29.5 ± 0.2 4 ± 0.1 
3 Epicarpo 26.5 ± 0.3 7 ± 0.1 7 ± 0 29.6 ± 0.3 4 ± 0.2 
4 Epicarpo 26.2 ± 0.2 8 ± 0.2 7 ± 0 29.4 ± 0.4 4 ± 0.4 
1 Mesocarpo 56.1 ± 0.4 4 ± 0.2 3 ± 0.3 27.6 ± 0.3 2 ± 0.3 
2 Mesocarpo 56.2 ± 0.1 3 ± 0.1 3.5 ± 0.2 27.5 ± 0.2 2 ± 0.0 
3 Mesocarpo 56.3 ± 0.3 3 ± 0.2 3 ± 0.3 29.7 ± 0.2 1 ± 0.5 
4 Mesocarpo 59.1 ± 0.1 3 ± 0.3 3 ± 0.3 21.6 ± 0.3 3 ± 2.0 
1 Endosperma 39.3 ± 0.3 3 ± 0.1 5 ± 0.1 22.2 ± 0.1 2 ± 0.2 
2 Endosperma 39.4 ± 0.3 3 ± 0.1 5 ± 0.1 29.2 ± 0.1 1 ± 0.0 
3 Endosperma 39.4 ± 0.3 2 ± 0.1 6 ± 0.1 28.5 ± 0.1 1 ± 0.0 
4 Endosperma 40.4 ± 0.3 3 ± 0 6 ± 0.1 25.2 ± 0.1 4 ± 0.0 

Fonte: Elaboração dos autores. 
O valor energético para a espécie, alcançou média de 232,86 kcal.g.100g-1 (Figura 

4C). O valor energético de um alimento é um componente importante para o organismo 

humano, sendo que os valores diários de referência podem ter como base uma dieta de 2.000 

kcal, porém podem ser maiores ou menores dependendo de necessidades energéticas de cada 

indivíduo (NRV, 2017; BRASIL, 2003). Os valores registrados para os estágios maduros e 

imaturos e para os tipos de C. alba apresentam diferenças sutis entre si. Em relação às partes 

do fruto, o epicarpo teve maior concentração e próxima ao mesocarpo (Figura 4B). Esta 

informação é valiosa, pois o epicarpo é a parte do fruto frequentemente descartada. 

Fonte: Elaboração dos autores.

O valor energético para a espécie, alcançou média de 232,86 kcal.
g.100g-1 (Figura 4C). O valor energético de um alimento é um compo-
nente importante para o organismo humano, sendo que os valores diários 
de referência podem ter como base uma dieta de 2.000 kcal, porém po-
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dem ser maiores ou menores dependendo de necessidades energéticas de 
cada indivíduo (NRV, 2017; BRASIL, 2003). Os valores registrados para 
os estágios maduros e imaturos e para os tipos de C. alba apresentam dife-
renças sutis entre si. Em relação às partes do fruto, o epicarpo teve maior 
concentração e próxima ao mesocarpo (Figura 4B). Esta informação é 
valiosa, pois o epicarpo é a parte do fruto frequentemente descartada.

Nesse contexto, não podemos negligenciar o resultado encontra-
do, assim como o fruto inteiro e o mesocarpo, o epicarpo também tem 
potencial energético e pode ser inserido na dieta humana como comple-
mento, queima de calorias e outros produtos, ou ainda em ração animal. 
O endosperma apresenta quantidade energética menor, porém pode ser 
aplicado como suplemento humano, ou em ração animal, ou ainda con-
vertido em álcoois. A energia não é um nutriente em si, mas provém de 
proteínas, carboidratos e lipídeos, e é necessária no organismo para pro-
cessos metabólicos, funções fisiológicas, atividade muscular, produção 
de calor, crescimento e síntese de novos tecidos (NRV, 2017).

Dentre os nutrientes, os valores gerais quantificados para vitami-
na C determinaram massa média para frutos maduros inteiros de 20,49 
(mg.100g-1), as partes ficaram distribuídas em casca com 20,69 ±2,38 
mg.100g-1 e polpa com 20,29 ± 2,04 mg.100g-1, mas não se avaliou a se-
mente (Tabela 4). Nossos dados de valores de vitamina C estão na média 
estimada para palmeiras, ficando mais próximos de Acrocomia aculeata, 

Bactris gasipaes e Euterpe oleracea (Tabela 4). Os frutos roxos do carandá 
possuem alto valor proteico, além de fibras, minerais, lipídeos e vitamina 
C ponderando que a ingestão diária recomendada (IDR) de vitamina C 
para um adulto é de 45 mg (Brasil, 2005), o fruto de C. alba pode ser con-
siderado uma fonte potencial de vitamina C, in natura ou adicionado em 
suplementos alimentares e ração animal.
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Tabela 4. Valores de Ácido ascórbico obtido com Copernicia alba, no 
Pantanal e Chaco brasileiros, comparados com outras palmeiras.
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Nesse contexto, não podemos negligenciar o resultado encontrado, assim como o fruto 

inteiro e o mesocarpo, o epicarpo também tem potencial energético e pode ser inserido na 

dieta humana como complemento, queima de calorias e outros produtos, ou ainda em ração 

animal. O endosperma apresenta quantidade energética menor, porém pode ser aplicado como 

suplemento humano, ou em ração animal, ou ainda convertido em álcoois. A energia não é um 

nutriente em si, mas provém de proteínas, carboidratos e lipídeos, e é necessária no organismo 

para processos metabólicos, funções fisiológicas, atividade muscular, produção de calor, 

crescimento e síntese de novos tecidos (NRV, 2017). 

Dentre os nutrientes, os valores gerais quantificados para vitamina C determinaram 

massa média para frutos maduros inteiros de 20,49 (mg.100g-1), as partes ficaram distribuídas 

em casca com 20,69 ±2,38 mg.100g-1 e polpa com 20,29 ± 2,04 mg.100g-1, mas não se avaliou 

a semente (Tabela 4). Nossos dados de valores de vitamina C estão na média estimada para 

palmeiras, ficando mais próximos de Acrocomia aculeata, Bactris gasipaes e Euterpe 

oleracea (Tabela 4). Os frutos roxos do carandá possuem alto valor proteico, além de fibras, 

minerais, lipídeos e vitamina C ponderando que a ingestão diária recomendada (IDR) de 

vitamina C para um adulto é de 45 mg (BRASIL, 2005), o fruto de C. alba pode ser 

considerado uma fonte potencial de vitamina C, in natura ou adicionado em suplementos 

alimentares e ração animal. 

Tabela 4. Valores de Ácido ascórbico obtido com Copernicia alba, no Pantanal e 
Chaco brasileiros, comparados com outras palmeiras. 
Espécies Nome 

comum 
Vitamina C 
 (mg 100-1) Região/local 

Copernicia alba ¹  Carandá 20,49 Corumbá/Porto Murtinho - MS 
Euterpe oleracea ²  Açaí 9,0 Região Norte de país 

Acrocomia aculeata ³ Bocaiuva 24,6 Presidente Epitácio - SP, Dourados-MS, 
Centro-Oeste 

Astrocaryum vulgare 4  Tucumã 19 Macapá – AP 
Attalea maripa 4  Inajá 24 São Joaquim do Pacuí - AM 
Attalea phalerata 5  Acuri 33 Norte 
Bactris gasipaes 6  Pupunha 18,7 Manaus - AM; Norte do Brasil 
Butia capitata7  Butiá 43 São Paulo – SP 
Butia capitata 8  Butiá 55,5 Montes Claros-MG. 
Elaeis guineensis 5  Dendê 12 Nordeste 

Mauritia flexuosa 4;9;10 Buriti 19,6 e 20,1 56.90 
 

Buritizal - SP; Mazagão - AM; Nordeste 
do Brasil 

Oenocarpus bacaba4  Bacaba 30 Porto Grande - AM 
¹Presente trabalho (2020), ²Brasil (2002), ³Sanjinez-Argandoña e Chuba (2011), 4Santos et al. (2015), 
5Brasil, (2002); 6Kerr et al. (1997), 7Genovese et al. (2008), 8Faria et al. (2008), 9Tavares et al. (1996); 
10Manhães e Sabaa-Srur (2011). Fonte: Elaboração dos autores. 

A partir destes resultados, podemos inferir que há variação química tanto no período 

de maturação, quanto nos tipos de frutos analisados.  

Já haviam sido detectadas diferenças significativas nos parâmetros de morfometria em 

que os frutos foram separados em quatro fenótipos distintos na PCA (Figura 2B). Estas 

Fonte: Elaboração dos autores. ¹Presente trabalho (2020), ²Brasil 
(2002), ³Sanjinez-Argandoña e Chuba (2011), 4Santos et al. (2015), 

5Brasil, (2002); 6Kerr et al. (1997), 7Genovese et al. (2008), 8Faria et al. 

(2008), 9Tavares et al. (1996); 10Manhães e Sabaa-Srur (2011).

A partir destes resultados, podemos inferir que há variação quími-
ca tanto no período de maturação, quanto nos tipos de frutos analisados. 

Já haviam sido detectadas diferenças significativas nos parâmetros 
de morfometria em que os frutos foram separados em quatro fenótipos 
distintos na PCA (Figura 2B). Estas variações podem expressar resposta 
evolutiva de diferenciação fenotípica de C. alba (carandá). Caso isso seja 
verdade, supostamente pode ser indício de especiação ecológica em sim-
patia, no entanto é preciso fazer um resumo das condições edafoclimá-
ticas dos locais de origem de cada tipo. Para tal, é de grande importância 
a realização de estudos a com o uso de técnicas moleculares que visem o 
entendimento da diversidade genética, a filogenia e a filogeografia dos 
morfotipos aqui analisados.
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Implicações futuras

Em resumo, as diferenças fenotípicas dos frutos estiveram relacio-
nadas aos diferentes morfotipos. De acordo com Paiva e Valois (2001), a 
variabilidade fenotípica em plantas pode ter três origens com diferença: 
genética entre plantas, de ambientes nos quais as plantas estão crescendo 
e devidas às interações entre plantas e ambientes. 

Sendo assim, um próximo passo de pesquisa deverá ser a avaliação 
da variabilidade fenotípicas através da genética das populações de C. alba, 
para subsidiar a conservação in situ da espécie e a seleção dos genótipos 
mais produtivos para futuro cultivo. Deve-se considerar ainda, maior 
número de caracteres morfológicos, anatomia de folhas e frutos, morfo-
logia de flores e pólen.

CONCLUSÕES

Assim como os fenótipos de estipes (Tipo1, Tipo2 e Tipo3), os 
quatro tipos de frutos (F1, F2, F3 e F4) também têm variação morfológi-
ca e se mostram intimamente relacionados às formas dos estipes. Embo-
ra os frutos se caracterizam pelos tipos avaliados, ambos compartilham 
as diferenças morfológicas dos outros tipos, ou seja, o tipo 1 também 
possui frutos do tipo 2 e 3, só que em menor proporção, a mesma obser-
vação é aplicada ao tipo 2 e 3 respectivamente.

A produtividade é maior no tipo F1, e o rendimento total do fruto 
inteiro foi maior para o tipo F4. Quanto às partes dos frutos (epicarpo, me-
socarpo e endosperma), a maior produção foi registrada no endosperma.

As análises químicas mostram baixa variação entre os tipos, com 
a maior diferença em relação aos estágios de maturação, o valor ener-
gético médio é de 232,86 Kcal.g.100g-1, indicando potencial para a com-
posição nutricional de alimentos humanos e animal na forma in natura 

ou processada.
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As sugestões de uso dos frutos de Copernicia alba vêm a contribuir 
para construção de uma atividade sustentável, ampliando oportunida-
des, associadas à conservação da espécie bem como da biodiversidade 
local, somando a uma nova abertura para complementação de renda.
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CAPÍTULO 14

DIVERSIDADE DE ANFÍBIOS E RÉPTEIS 
NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E 
IMPLICAÇÕES PARA A CONSERVAÇÃO

DO CHACO NO BRASIL

Franco L. Souza1*; Liliana Piatti1; Gabriel P. Faggioni2; 
Francisco Brusquetti3; Cynthia P. A. Prado4

RESUMO

O Chaco é uma importante ecorregião no centro-sul da América 
do Sul e representa área de endemismo para diversas espécies de anfí-
bios e répteis. Apesar disso, permanece pouco estudado no Brasil, onde 
é representado por uma pequena área no município de Porto Murtinho, 
sudoeste do Estado de Mato Grosso do Sul. Dada a ampla variação de 
ecossistemas e biomas associados à uma heterogeneidade topográfica 
no Estado, sugere-se que existam padrões biogeográficos entre diversos 
táxons ao longo desse gradiente. Neste capítulo, comparamos a diver-
sidade conhecida da herpetofauna da área brasileira do Chaco com a de 
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localidades associadas aos diferentes biomas de Mato Grosso do Sul e 
de regiões limítrofes. A herpetofauna da porção chaquenha do Brasil é 
composta, até o momento, por 45 espécies de anfíbios e 41 espécies de 
répteis, apresentando maior similaridade com o Chaco Seco do Paraguai. 
A maioria das espécies de anfíbios e répteis o Chaco no Brasil é classifi-
cada pela IUCN como dados deficientes (DD) e de menor preocupação 
(LC), sendo que apenas Bachia bressalui é considerada vulnerável (VU). 
Os resultados deste estudo devem ser vistos como uma aproximação 
para entendermos a diversidade de anfíbios e répteis que ocorrem em 
Mato Grosso do Sul e suas implicações para a conservação da porção do 
Chaco presente no Brasil, ressaltando a importância de Porto Murtinho 
como parte dessa província biogeográfica. Dadas as constantes ameaças, 
enfatizamos a necessidade de reconhecimento urgente dessa área como 
um bioma único e singular no Brasil e ações para sua conservação, tais 
como a criação de Unidades de Conservação.

Palavras-chave – biogeografia, distribuição geográfica, herpetofauna.

INTRODUÇÃO

Estudos sobre padrões de distribuição de espécies são importantes 
não só para conhecermos suas áreas de ocorrência, mas também para 
entendermos a história evolutiva dos organismos e as implicações para 
a conservação (RICHARDSON; WHITTAKER, 2010). Para a herpeto-
fauna (anfíbios e répteis) brasileira, essas abordagens são desafiadoras 
dada a extensão territorial do País e suas distintas características ambien-
tais. Atualmente, cerca de 800 espécies de répteis (COSTA; BÉRNILS, 
2018) e 1140 de anfíbios (SEGALLA et al., 2019) são reconhecidas para o 
Brasil. Para o Mato Grosso do Sul, recentes inventários faunísticos indi-
cam que o Estado apresenta 97 espécies de anfíbios (SOUZA et al., 2017) 
e 188 de répteis (FERREIRA et al., 2017). Situado na porção central do 
Brasil e com fronteiras com a Bolívia e o Paraguai, o Estado é área de 
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abrangência de diversos biomas como Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal 
e Chaco, bem como de inúmeras fitofisionomias associadas, como vere-
das e florestas estacionais (FERREIRA et al., 2017; SOUZA et al., 2017).

O Chaco, junto à Caatinga e ao Cerrado, faz parte das formações 
abertas que constituem a grande diagonal seca da América do Sul (VAN-
ZOLINI, 1963). Essa ampla superfície de áreas secas a sub-úmidas esten-
de-se desde o nordeste do Brasil até o centro da Argentina. O Chaco, dos 
três biomas da diagonal seca, é o mais meridional e caracteriza-se por 
áreas planas com aproximadamente 1.000.000 km2, sendo considerado 
como uma unidade biogeográfica distinta (MORRONE, 2006) com duas 
formações reconhecidas: o Chaco Seco e o Chaco Úmido (ADAMOLI et 
al., 1990). A principal área do Chaco está na Argentina, Paraguai e Bolívia 
e uma porção do Chaco Úmido está presente no sudoeste do Brasil (HUE-
CK, 1972; PRADO, 1993; PENNINGTON et al., 2000; MORALES et al., 
2019). Os inventários florísticos dos últimos anos contribuíram para elu-
cidar as fisionomias que caracterizam esse bioma em uma pequena porção 
do Brasil Central (Mato Grosso do Sul, município de Porto Murtinho), 
restrita à uma pequena área como uma faixa estreita, localizada na fron-
teira entre o Brasil e o Paraguai, ao longo dos rios Paraguai e Apa, com 
características da sub-região úmida do Chaco oriental (HUECK, 1972; 
IBGE, 1992; PRADO et al., 1992; PRADO, 1993; MORALES et al., 2019).

Dada a ampla variação de ecossistemas e biomas, associada a uma 
heterogeneidade topográfica em Mato Grosso do Sul (e.g. biomas aber-
tos e florestais, regiões de planalto e planícies), sugere-se que padrões 
biogeográficos entre diversos táxons existam ao longo desse gradiente, 
associando faunas particulares a uma determinada região em respostas às 
suas características ecológicas e ambientais históricas. Embora as poucas 
informações disponíveis indiquem que a herpetofauna da região de Por-
to Murtinho seja diversa e sofra influência do Chaco (SOUZA et al., 2010; 
SANTOS et al., 2019), sua afinidade com outras áreas de Mato Grosso 
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do Sul ainda é desconhecida. Neste capítulo, procuramos identificar a 
similaridade da diversidade de anfíbios e répteis da porção chaquenha do 
Brasil com a fauna oriunda de diversas localidades associadas aos dife-
rentes biomas de Mato Grosso do Sul e regiões limítrofes. De posse des-
sas informações, procuramos reiterar a classificação da região de Porto 
Murtinho como representativa do bioma chaquenho e avançar em pers-
pectivas para a conservação do Chaco no Brasil, atualmente ameaçado 
por atividades antrópicas (SILVA et al., 2008).

Banco de dados e análises

Consideramos que seria inoportuno caracterizar a fundo a di-
versificação da flora do Estado, de maneira que os registros faunísticos 
utilizados para a comparação estarão associados aos principais biomas e 
fitofisionomias representados na área de interesse (SOUZA et al., 2017). 
No capítulo, para efeito de regionalização, estabeleceu-se um buffer de 
100 km a partir do limite de Mato Grosso do Sul. Foram considerados 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal, Chaco (seco e úmido), Florestas Es-
tacionais e Floresta Seca Chiquitana (Figura 1), mesmo que muitas loca-
lidades amostradas possam estar inseridas em áreas de agropecuária ou 
com vegetação secundária.

Considerando que os registros da herpetofauna da porção brasilei-
ra do Chaco são oriundos de algumas áreas frequentemente amostradas 
(SOUZA et al., 2010; SANTOS et al., 2019), para a comparação com ou-
tras regiões foram compiladas listas de espécies de anfíbios e répteis de 
diferentes localidades de Mato Grosso do Sul e da porção paraguaia do 
Chaco publicadas em periódicos científicos nos últimos 20 anos, sendo 
aqui denominadas Chaco (1. CH_pm, SOUZA et al., 2010, este estudo; 2, 
3. CHSEC_py, 2, 3. CHUM_py, CACCIALI et al., 2016; CABRAL et al., 
2020); áreas de transição Chaco/Cerrado (4. CHCER_pm, Santos et al., 

2019); Pantanal (5. PAN_py, CACCIALI et al., 2016; CABRAL et al., 2020; 
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6. PAN_abr, PRADO et al., 2005; 7. PAN_mir, SOUZA et al., 2014; 8. 
PAN_nhu, MARTINS et al., 2015; DELATORRE et al., 2015; 9. PAN_mt, 
DORADO-RODRIGUES et al., 2015); Cerrado (10. CER_cam, SUGAI et 

al., 2014; 11. CER_msmt, SILVA Jr. et al., 2009; 12. CER_goem, KOPP et 

al., 2010; 13 CER_goap, VAZ-SILVA et al., 2007; 14. CER_msne, UETA-
NABARO et al., 2006; 15. CER_py, CACCIALI et al., 2016, CABRAL et al., 

2020); área de transição Cerrado/Floresta Atlântica (16. CERFLATL_mspr, 
SVOLENSKY et al., 2008); Floresta Atlântica no Paraguai (17. FLATL_py, 
CACCIALI et al., 2016; CABRAL et al., 2020) e Floresta Estacional Semide-

cidual (18. FLEST_bod, UETANABARO et al., 2007) (Figura 1). 

Figura 1. Fitofisionomias consideradas no presente estudo para caracterizar a 
herpetofauna do Estado de Mato Grosso do Sul (MS) com regiões limítrofes a 

partir de buffer de 100 km (linha tracejada). PR: Paraná; SP: São Paulo; MG: Minas 
Gerais; GO: Goiás; MT: Mato Grosso; BO: Bolívia; PY: Paraguai. (modificado 

de Dinerstein et al., 2017). Ícones referem-se às localidades (1-18) em que foram 
amostrados apenas anfíbios ou anfíbios e répteis (ver detalhes no texto).
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de buffer de 100 km (linha tracejada). PR: Paraná; SP: São Paulo; MG: Minas 
Gerais; GO: Goiás; MT: Mato Grosso; BO: Bolívia; PY: Paraguai. (modificado de 
Dinerstein et al., 2017). Ícones referem-se às localidades (1-18) em que foram 
amostrados apenas anfíbios ou anfíbios e répteis (ver detalhes no texto). 

 
Fonte: Elaboração dos autores. 

A lista de répteis e anfíbios da região de Porto Murtinho (localidade 1; Figura 1) foi 

então comparada com a de outras localidades por meio do Coeficiente de Similaridade de 

Sorensen, das as matrizes de presença (1) ou ausência (0) de espécies (MAGURRAN, 2004). 

Espécies com taxonomia duvidosa (cf., aff., ou sp.) foram mantidas na lista final das 

localidades, mas não foram utilizadas para as análises de similaridade. Para a visualização da 

similaridade entre a fauna de Porto Murtinho e aquelas de outras localidades, foi feita uma 

análise hierárquica de agrupamento para a geração de um dendrograma (LEGENDRE; 

LEGENDRE, 2012) e um escalonamento multidimensional não métrico, NMDS (CLARKE, 

1993). 

Para verificar se há um componente geográfico associado às comunidades, foi 

realizada uma análise de correlação de Pearson por meio do teste de Mantel entre as matrizes 

Fonte: Elaboração dos autores.
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A lista de répteis e anfíbios da região de Porto Murtinho (localida-
de 1; Figura 1) foi então comparada com a de outras localidades por meio 
do Coeficiente de Similaridade de Sorensen, das as matrizes de presença 
(1) ou ausência (0) de espécies (MAGURRAN, 2004). Espécies com ta-
xonomia duvidosa (cf., aff., ou sp.) foram mantidas na lista final das loca-
lidades, mas não foram utilizadas para as análises de similaridade. Para a 
visualização da similaridade entre a fauna de Porto Murtinho e aquelas de 
outras localidades, foi feita uma análise hierárquica de agrupamento para 
a geração de um dendrograma (LEGENDRE; LEGENDRE, 2012) e um 
escalonamento multidimensional não métrico, NMDS (CLARKE, 1993).

Para verificar se há um componente geográfico associado às co-
munidades, foi realizada uma análise de correlação de Pearson por meio 
do teste de Mantel entre as matrizes de similaridade biológica e a distân-
cia geográfica (Euclidiana) par a par (LEGENDRE et al., 2015). As dife-
rentes localidades da herpetofauna chaquenha no Paraguai que tiveram 
registros a partir de pontos de ocorrência foram associadas geografica-
mente ao centróide de sua área dentro do buffer de 100 km dos limites 
do Mato Grosso do Sul. Todas as análises foram feitas com o programa 
R 3.5.2 (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2018), utilizando o pacote 
vegan (OKSANEN et al., 2019).

Foi utilizada a Lista Vermelha da União Internacional para a Con-
servação da Natureza (IUCN; https://www.iucnredlist.org/) para veri-
ficar o status de conservação das espécies registradas no Chaco brasileiro 
(criticamente em perigo, CR; em perigo, EN; e vulnerável, VU). Embora 
as categorias dados deficientes (DD) e de menor preocupação (LC) não 
estejam vinculadas a graus de ameaça, também foram incluídas por refle-
tir o atual conhecimento das espécies (SOUZA et al., 2017). Taxonomia 
e nomenclatura seguiram Costa e Bérnils (2018; répteis) e Segalla et al. 
(2019; anfíbios).
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Riqueza, status de conservação e
análises de similaridade

A herpetofauna da região brasileira do Chaco é composta, até o 
momento, por 45 espécies de anfíbios e 41 espécies de répteis (Tabe-
la I). Dentre os anfíbios, todas as espécies pertencem à Ordem Anura, 
distribuídas entre sete famílias. Para os répteis, quatro espécies são de 
Testudines, uma de Crocodylia e 36 de Squamata (duas Amphisbaenia, 
13 Sauria e 21 Serpentes) (Tabela I).

Tabela 1. Espécies de anfíbios e répteis registradas para a 
região brasileira do Chaco em Porto Murtinho, Mato Grosso 

do Sul (MS), Brasil. IUCN: estado de conservação segundo 
os critérios da União Internacional para a Conservação da 
Natureza (IUCN, 2020). DD: dados deficientes; LC: menor 

preocupação; VU: vulnerável. Em branco: não categorizadas 
pela IUCN. *: espécie introduzida no Brasil.
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de similaridade biológica e a distância geográfica (Euclidiana) par a par (LEGENDRE et al., 

2015). As diferentes localidades da herpetofauna chaquenha no Paraguai que tiveram registros 

a partir de pontos de ocorrência foram associadas geograficamente ao centróide de sua área 

dentro do buffer de 100 km dos limites do Mato Grosso do Sul. Todas as análises foram feitas 

com o programa R 3.5.2 (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2018), utilizando o pacote 

vegan (OKSANEN et al., 2019). 

Foi utilizada a Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza 

(IUCN; https://www.iucnredlist.org/) para verificar o status de conservação das espécies 

registradas no Chaco brasileiro (criticamente em perigo, CR; em perigo, EN; e vulnerável, 

VU). Embora as categorias dados deficientes (DD) e de menor preocupação (LC) não estejam 

vinculadas a graus de ameaça, também foram incluídas por refletir o atual conhecimento das 

espécies (SOUZA et al., 2017). Taxonomia e nomenclatura seguiram Costa e Bérnils (2018; 

répteis) e Segalla et al. (2019; anfíbios). 

Riqueza, status de conservação e análises de similaridade 

A herpetofauna da região brasileira do Chaco é composta, até o momento, por 45 

espécies de anfíbios e 41 espécies de répteis (Tabela I). Dentre os anfíbios, todas as espécies 

pertencem à Ordem Anura, distribuídas entre sete famílias. Para os répteis, quatro espécies 

são de Testudines, uma de Crocodylia e 36 de Squamata (duas Amphisbaenia, 13 Sauria e 21 

Serpentes) (Tabela I). 

Tabela 1. Espécies de anfíbios e répteis registradas para a região brasileira do 
Chaco em Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul (MS), Brasil. IUCN: estado de 
conservação segundo os critérios da União Internacional para a Conservação da 
Natureza (IUCN, 2020). DD: dados deficientes; LC: menor preocupação; VU: 
vulnerável. Em branco: não categorizadas pela IUCN. *: espécie introduzida no 
Brasil. 

AMPHIBIA   REPTILIA 
Espécies IUCN   Espécies IUCN 

  TESTUDINES, CRYPTODIRA  
  Testudinidae  

Melanophryniscus fulvoguttatus 
(Mertens, 1937) LC   Chelonoidis carbonarius (Spix, 1824)  

Melanophryniscus klappenbachi 
Prigioni & Langone, 2000 LC   TESTUDINES, PLEURODIRA  

Rhinella azarai (Gallardo, 1965)    Chelidae  

Rhinella bergi (Céspedez, 2000) LC   Acanthochelys macrocephala Rhodin et 
al., 1984 NT 

Rhinella diptycha (Cope, 1862) DD   Mesoclemmys vanderhaegei (Bour, 
1973) NT 

Rhinella major Müller; Helmich, 1936    Phrynops geoffroanus (Schweigger, 
1812)  

Rhinella scitula (Caramaschi & 
Niemeyer, 2003) DD   CROCODYLIA  

Ceratophryidae    Alligatoridae  
Ceratophrys cranwelli Barrio, 1980 LC   Caiman yacare (Daudin, 1801) LC 

ANURA 
Bufonidae 
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Lepidobatrachus laevis Budgett, 1899 LC   SQUAMATA, SAURIA  
Cycloramphidae    Gekkonidae  

Odontophrynus lavillai Cei, 1985 LC   * Hemidactylus mabouia (Moreau de 
Jonnès, 1818)  

Hylidae    Phyllodactylidae 
Boana albopunctata (Spix, 1824) LC   Phyllopezus pollicaris (Spix, 1825) LC 
Boana punctata (Schneider, 1799) LC   Mabuyidae  
Boana raniceps (Cope, 1862)  LC   Manciola guaporicola (Dunn, 1935) LC 
Dendropsophus nanus (Boulenger, 
1889)  LC   Notomabuya frenata (Cope, 1862) LC 

Dendropsophus melanargyreus (Cope, 
1887) LC   Dactyloidae  

Dendropsophus minutus (Peters, 1872) LC   Norops brasiliensis (Vanzolini & 
Williams, 1970)  

Lysapsus limellum Cope, 1862 LC   Norops meridionalis (Boettger, 1885)  
Pseudis platensis Gallardo, 1961 DD   Iguanidae  
Scinax acuminatus (Cope, 1862) LC   Iguana iguana iguana (Linnaeus, 1758) LC 
Scinax fuscomarginatus (A. Lutz, 1925) LC   Tropiduridae 

Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925) LC   Tropidurus lagunablanca Carvalho, 
2016  

Scinax nasicus (Cope, 1862) LC   Gymnophthalmidae  
Scinax squalirostris (Lutz, 1925) LC   Bachia bresslaui (Amaral, 1935) VU 
Trachycephalus typhonius (Linnaeus, 
1758) LC   Cercosaura ocellata ocellata Wagler, 

1830 LC 

Leptodactylidae    Teiidae  
Adenomera diptyx (Boettger, 1885) LC   Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) LC 

Leptodactylus bufonius Boulenger, 1894 LC   Salvator merianae (Duméril & Bibron, 
1839) LC 

Leptodactylus chaquensis Cei, 1950 LC   Teius teyou (Daudin, 1802) LC 
Leptodactylus elenae Heyer, 1978 LC   SQUAMATA – AMPHISBAENIA  
Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799) LC   Amphisbaenidae  
Leptodactylus gracilis (Duméril and 
Bibron, 1840) LC   Amphisbaena leeseri Gans, 1964  

Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824) LC   Amphisbaena mertensii Strauch, 1881 LC 
Leptodactylus mystacinus (Burmeister, 
1861) LC   SQUAMATA – SERPENTES  

Leptodactylus podicipinus (Cope, 1862) LC   Boidae 
Leptodactylus syphax Bokermann, 1969 LC   Boa constrictor amarali (Stull, 1932)  
Physalaemus albonotatus (Steindachner, 
1864) LC   Eunectes notaeus Cope, 1862  

Physalaemus biligonigerus (Cope, 1861) LC   Colubridae 
Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 LC   Mastigodryas bifossatus (Raddi, 1820)  
Physalaemus nattereri (Steindachner, 
1863) LC   Dipsadidae  

Pseudopaludicola motorzinho 
Pansonato, Veiga-Menoncello, Mudrek, 
Jansen, Recco-Pimentel, Martins; 
Strüssmann, 2016 

 

  
Erythrolamprus poecilogyrus caesius 
(Wied-Neuwied, 1825)  

Microhylidae    Erythrolamprus typhlus brachyurus 
(Cope, 1887)  

Chiasmocleis albopunctata (Boettger, 
1885) LC   Helicops leopardinus (Schlegel, 1837) LC 

Dermatonotus muelleri (Boettger, 1885) LC   Hydrodynastes gigas (Duméril et 
al.,1854)  

Elachistocleis bicolor (Valenciennes in 
Guérin-Menéville, 1838) LC   Leptodeira annulata pulchriceps 

Duellman, 1958  

Elachistocleis matogrosso Caramaschi, 
2010 LC   Lygophis dilepis (Cope, 1862) LC 

Phyllomedusidae    Mussurana bicolor (Peracca, 1904) LC 
Phyllomedusa sauvagii Boulenger, 1882 LC   Oxyrhopus rhombifer inaequifasciatus 
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Werner, 1909 
Pithecopus azureus (Cope, 1862) DD   Philodryas patagoniensis (Girard, 1858) LC 

Subtotal de anfíbios = 45 espécies    Pseudoboa nigra (Duméril, Bibron & 
Duméril, 1854) LC 

    Psomophis genimaculatus (Boettger, 
1885) LC 

    Thamnodynastes chaquensis Bergna & 
Alvarez, 1993 LC 

    Thamnodynastes hypoconia (Cope, 
1860) LC 

    Xenodon matogrossensis (Scrocchi & 
Cruz, 1993)  

    Xenodon merremii (Wagler, 1824)  
    Elapidae  
    Micrurus tricolor Hoge, 1956  
    Viperidae  
    Bothrops mattogrossensis Amaral, 1925  

    Crotalus durissus collilineatus Amaral, 
1926  

    Subtotal de répteis = 41 espécies  
Total herpetofauna = 86 espécies 

Fonte: Elaboração dos autores. 
A herpetofauna da porção chaquenha no Brasil apresentou maior similaridade com o 

Chaco Seco do Paraguai (Figura 2A, B). O teste de Mantel revelou, tanto para anfíbios (r = 

0,62; P < 0,001) quanto répteis (r = 0,57; P < 0,001), que comunidades mais distantes são 

mais distintas entre si, mas o valor de correlação das matrizes deixa claro que o componente 

espacial é capaz de explicar apenas parcialmente a similaridade das faunas. 

Figura 2. Dendrogramas de similaridade (Coeficiente de Similaridade de Sorensen), 
utilizando-se UPGMA como método de agrupamento, entre a fauna de anfíbios (A) 
e répteis (B) nos diferentes biomas e fitofisionomias identificados para o Estado de 
Mato Grosso do Sul e regiões limítrofes. Destacado em vermelho a região do chaco 
brasileiro em Porto Murtinho. (abreviações de acordo com Material e Métodos). 
Espécies de anfíbios (de cima para baixo): Leptodactylus bufonius, Dendropsophus 
nanus, Leptodactylus chaquensis, Boana raniceps, Rhinella scitula, Physalaemus 
nattereri. Espécies de répteis: Oxyrhopus rhombifer, Stenocercus caducus, Teius 
teyou.  

Fonte: Elaboração dos autores.

A herpetofauna da porção chaquenha no Brasil apresentou maior 
similaridade com o Chaco Seco do Paraguai (Figura 2A, B). O teste de 
Mantel revelou, tanto para anfíbios (r = 0,62; P < 0,001) quanto répteis 
(r = 0,57; P < 0,001), que comunidades mais distantes são mais distintas 
entre si, mas o valor de correlação das matrizes deixa claro que o com-
ponente espacial é capaz de explicar apenas parcialmente a similaridade 
das faunas.
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Figura 2. Dendrogramas de similaridade (Coeficiente de Similaridade de 
Sorensen), utilizando-se UPGMA como método de agrupamento, entre a 
fauna de anfíbios (A) e répteis (B) nos diferentes biomas e fitofisionomias 

identificados para o Estado de Mato Grosso do Sul e regiões limítrofes. 
Destacado em vermelho a região do chaco brasileiro em Porto Murtinho. 
(abreviações de acordo com Material e Métodos). Espécies de anfíbios (de 
cima para baixo): Leptodactylus bufonius, Dendropsophus nanus, Leptodactylus 

chaquensis, Boana raniceps, Rhinella scitula, Physalaemus nattereri. Espécies de 
répteis: Oxyrhopus rhombifer, Stenocercus caducus, Teius teyou. 
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Fonte: Imagens de F.L. Souza. 

As ordenações das localidades em dois eixos, recuperada através do escalonamento 

multidimensional (NMDS), teve um ótimo ajuste aos dados reais (strees de 0,1112 para 

anfíbios; Figura 3A; e de 0,0693 para répteis; Figura 3B). Em conjunto, elas evidenciam a 

maior similaridade da herpetofauna de Porto Murtinho com a de fitofisionomias do Chaco no 

Paraguai do que com localidades geograficamente mais próximas, tais como áreas de Pantanal 

ou de Cerrado. 

A maioria das espécies de anfíbios e répteis conhecidas para o Chaco no Brasil é 

assinalada com dados deficientes (DD) e de menor preocupação (LC). Apenas Bachia 

bresslaui encontra-se na categoria vulnerável (VU), de acordo com a IUCN (Tabela I). 

Figura 3. Ilustrações a partir da similaridade (NMDS) das comunidades de anfíbios 
(A) e répteis (B) nos diferentes biomas e fitofisionomias identificados para o Estado 

Fonte: Imagens de F.L. Souza.
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As ordenações das localidades em dois eixos, recuperada através 
do escalonamento multidimensional (NMDS), teve um ótimo ajuste aos 
dados reais (strees de 0,1112 para anfíbios; Figura 3A; e de 0,0693 para 
répteis; Figura 3B). Em conjunto, elas evidenciam a maior similaridade 
da herpetofauna de Porto Murtinho com a de fitofisionomias do Chaco 
no Paraguai do que com localidades geograficamente mais próximas, tais 
como áreas de Pantanal ou de Cerrado.

A maioria das espécies de anfíbios e répteis conhecidas para o 
Chaco no Brasil é assinalada com dados deficientes (DD) e de menor 
preocupação (LC). Apenas Bachia bresslaui encontra-se na categoria vul-
nerável (VU), de acordo com a IUCN (Tabela I).

Figura 3. Ilustrações a partir da similaridade (NMDS) das 
comunidades de anfíbios (A) e répteis (B) nos diferentes biomas e 

fitofisionomias identificados para o Estado de Mato Grosso do Sul e 
regiões limítrofes (abreviações de acordo com Material e Métodos). 
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de Mato Grosso do Sul e regiões limítrofes (abreviações de acordo com Material e 
Métodos).  

 
Fotos: F.L. Souza, exceto CERFLATL_mspr, de A.A. Spielmann e FLATL_py, de F. Netto. 

O Chaco representa uma área de endemismo para diversas espécies de anfíbios e 

répteis (BUCHER, 1980; VANZOLINI, 1988; BRUSQUETTI; LAVILLA, 2006; SOUZA et 

al., 2010; CACCIALI et al., 2016; BRUSQUETTI et al., 2018; SCHNEIDER et al., 2019; 

CABRAL et al., 2020). Nossas análises de agrupamento indicaram Porto Murtinho, no Mato 

Grosso do Sul, como uma área que abriga uma comunidade de herpetofauna associada ao 

bioma Chaco. Por exemplo, a serpente Erythrolamprus poecilogyrus caesius, uma subespécie 

do complexo Erythrolamprus poecilogyrus, é comum na região de Porto Murtinho (Figura 

4A). Essa subespécie exibe uma distribuição geográfica que abrange o Paraguai, Argentina e 

Bolívia, com uma associação direta com o Chaco, enquanto outra subespécie, E. p. schotti, é 

encontrada em florestas do Brasil central (DIXON; MARKEZICH, 1992; GIRAUDO, 2004; 

UETANABARO et al., 2007). A distribuição geográfica de outra serpente, Lygophis dilepis, é 

ainda mais sintomática. A espécie (Figura 4B) possui populações disjuntas nas áreas da 

Caatinga e do Cerrado, bem como nas áreas do Chaco na Argentina, Paraguai e Bolívia 

(MICHAUD; DIXON, 1987; LEMA, 1989; LEYNAUD; BUCHER, 1999; GIRAUDO, 2004; 

Fonte: F.L. Souza, exceto CERFLATL_mspr, de A.A. Spielmann e FLATL_py, de F. Netto.
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O Chaco representa uma área de endemismo para diversas espé-
cies de anfíbios e répteis (BUCHER, 1980; VANZOLINI, 1988; BRUS-
QUETTI; LAVILLA, 2006; SOUZA et al., 2010; CACCIALI et al., 2016; 
BRUSQUETTI et al., 2018; SCHNEIDER et al., 2019; CABRAL et al., 

2020). Nossas análises de agrupamento indicaram Porto Murtinho, no 
Mato Grosso do Sul, como uma área que abriga uma comunidade de her-
petofauna associada ao bioma Chaco. Por exemplo, a serpente Erythro-

lamprus poecilogyrus caesius, uma subespécie do complexo Erythrolamprus 

poecilogyrus, é comum na região de Porto Murtinho (Figura 4A). Essa 
subespécie exibe uma distribuição geográfica que abrange o Paraguai, 
Argentina e Bolívia, com uma associação direta com o Chaco, enquanto 
outra subespécie, E. p. schotti, é encontrada em florestas do Brasil central 
(DIXON; MARKEZICH, 1992; GIRAUDO, 2004; UETANABARO et 

al., 2007). A distribuição geográfica de outra serpente, Lygophis dilepis, é 
ainda mais sintomática. A espécie (Figura 4B) possui populações disjun-
tas nas áreas da Caatinga e do Cerrado, bem como nas áreas do Chaco na 
Argentina, Paraguai e Bolívia (MICHAUD; DIXON, 1987; Lema, 1989; 
LEYNAUD; BUCHER, 1999; GIRAUDO, 2004; RIBEIRO et al., 2008), 
o que explicaria a associação da espécie a habitats mais xéricos represen-
tados pelo Chaco em Mato Grosso do Sul.
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Figura 4. A-B. As serpentes Erythrolamprus poecilogyrus caesius (esquerda) 
e Lygophis dilepis (direita) são representantes de répteis da diagonal seca da 
América do Sul e espécies típicas do Chaco em Porto Murtinho (MS). C-F. 
Espécies de anfíbios anuros distribuídas pelo Chaco e registradas em Porto 

Murtinho (MS). Sentido horário: Lepidobatrachus laevis, Leptodactylus bufonius, 

Cerathrophys cranwelli e Odontophrynus lavillai 
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RIBEIRO et al., 2008), o que explicaria a associação da espécie a habitats mais xéricos 

representados pelo Chaco em Mato Grosso do Sul. 

Figura 4. A-B. As serpentes Erythrolamprus poecilogyrus caesius (esquerda) e 
Lygophis dilepis (direita) são representantes de répteis da diagonal seca da América 
do Sul e espécies típicas do Chaco em Porto Murtinho (MS). C-F. Espécies de 
anfíbios anuros distribuídas pelo Chaco e registradas em Porto Murtinho (MS). 
Sentido horário: Lepidobatrachus laevis, Leptodactylus bufonius, Odontophrynus 
lavillai e Cerathrophys cranwelli  

 
Fonte: Imagens de F.L. Souza (A), D. Loebman (B, D-F) e F. Netto (C). 

Dentre os anfíbios anuros registrados na área chaquenha do Mato Grosso do Sul 

destacam-se Lepidobatrachus laevis, Leptodactylus bufonius, Odontophrynus lavillai e 

Cerathrophys cranwelli (Figura 4C-F), por ocorrerem quase que estritamente nessa região 

(ROSSET et al., 2009; SOUZA et al., 2010, 2017; ROSSET; BALDO, 2014; BRUSQUETTI 

et al., 2018, 2019). Essas espécies são amplamente distribuídas no Chaco, apresentando 

histórias evolutivas atreladas às variações climáticas e heterogeneidade ambiental presentes 

Fonte: F.L. Souza, exceto L. dilepis (R. Gaia) e L. 
laevis (F. Netto).
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Dentre os anfíbios anuros registrados na área chaquenha do Mato 
Grosso do Sul destacam-se Lepidobatrachus laevis, Leptodactylus bufonius, 

Odontophrynus lavillai e Cerathrophys cranwelli (Figura 4C-F), por ocorre-
rem quase que estritamente nessa região (ROSSET et al., 2009; SOUZA 
et al., 2010, 2017; ROSSET; BALDO, 2014; BRUSQUETTI et al., 2018, 
2019). Essas espécies são amplamente distribuídas no Chaco, apresen-
tando histórias evolutivas atreladas às variações climáticas e heteroge-
neidade ambiental presentes no bioma (BRUSQUETTI et al., 2018, 2019; 
MARTINO et al., 2019). Mesmo que a espécie L. bufonius já tenha sido 
registrada em zonas de contato entre Cerrado e Chaco (SANTOS et al., 

2019) e no Pantanal de Cáceres, Mato Grosso (apenas um indivíduo en-
tre 1.390 espécimes coletados; PANSONATO et al., 2011), sua distribui-
ção no Brasil é fortemente restrita ao Chaco (SOUZA et al., 2010, 2017). 
Essas espécies representam elementos que conectam a anurofauna regis-
trada na porção chaquenha brasileira àqueles presentes em outros locais 
do bioma, evidenciando a identidade da região como uma extensão do 
Chaco a leste do Rio Paraguai (SOUZA et al., 2017). Estudos recentes 
de genética populacional de Lepidobatrachus laevis (BRUSQUETTI et al., 

2018) e Leptodactylus bufonius (BRUSQUETTI et al., 2019) indicam que o 
Rio Paraguai pode não representar uma barreira geográfica para popula-
ções de anfíbios chaquenhos.

Por fim, existem aquelas espécies que se beneficiam de áreas aber-
tas e efeito de borda, decorrentes de ambientes perturbados pela ação 
humana, e que, portanto, exibem ampla distribuição geográfica por di-
ferentes biomas do Estado, tais como os anuros Leptodactylus chaquensis, 

Rhinella diptycha e Boana raniceps e o lagarto Ameiva ameiva (FERREIRA 
et al., 2017; SOUZA et al., 2017).

Interessante que, embora o Cerrado seja o bioma dominante no 
Estado (BUENO et al., 2016), a fauna de répteis de Mato Grosso do Sul 
foi recentemente associada ao Chaco (FERREIRA et al., 2017). Por outro 
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lado, dados de herpetofauna da região do Parque Nacional da Serra da 
Bodoquena, uma Unidade de Conservação vizinha à área chaquenha de 
Porto Murtinho e com fitofisionomias que incluem elementos de Chaco, 
Cerrado e florestas estacionais, indicam que a comunidade de anfíbios e 
répteis da região tem maior similaridade com aquelas dos cerrados de 
várias localidades do Brasil (UETANABARO et al., 2007). Esses dados 
controversos sinalizam claramente que a diversidade da herpetofauna 
chaquenha ainda necessita de estudos mais robustos, envolvendo histó-
ria evolutiva e biogeografia, para elucidarmos os fatores associados à sua 
distribuição e diversificação (BRUSQUETTI et al., 2018; SCHNEIDER et 

al., 2019; SOUZA et al., 2019).

Os resultados deste estudo devem ser vistos como uma aproxima-
ção para entendermos a diversidade de anfíbios e répteis do Mato Grosso 
do Sul e suas implicações para a conservação da porção do Chaco pre-
sente no Brasil. A definição de áreas prioritárias para a conservação no 
Brasil, de acordo com relatórios governamentais (BRASIL, 2016, 2018), 
evidencia grandes lacunas no conhecimento atual sobre a distribuição 
das espécies. A maioria das informações sobre anfíbios e répteis para o 
Estado de Mato Grosso do Sul é proveniente de inventários e pesquisas 
pontuais. O Brasil e Mato Grosso do Sul, em particular, têm sido ne-
gligentes ao não reconhecerem o Chaco como um bioma presente no 
Estado, talvez, em parte, devido a sua pequena área não facilmente iden-
tificada e definida em mapas em escala regional (HUECK, 1972; PRADO 
et al., 1992; PRADO, 1993). As fitofisionomias na região de Porto Mur-
tinho estão bem representadas por elementos de Chaco (PRADO et al., 
1992; PRADO, 1993; NAVARRO et al., 2006; MORALES et al., 2019) e 
vêm sofrendo com as atividades antrópicas associadas a práticas agrícolas 
(SILVA et al., 2008).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base em dados de herpetofauna, este estudo confirmou a 
região de Porto Murtinho como parte do bioma Chaco, representado 
no Brasil por essa pequena extensão da porção úmida, não sustentan-
do, portanto, algumas hipóteses de que essa região seria uma zona de 
contato entre o Pantanal e o Cerrado (ADÁMOLI, 1982; IBGE, 1993). 
Esse “conflito de identidade” resultou, ao longo do tempo, na negligência 
sobre a real importância dessa área para a biodiversidade brasileira e na 
ausência de esforços de conservação, uma vez que o não reconhecimento 
do bioma para a região pode afetar as políticas públicas de estratégias 
de conservação. Por exemplo, a área de Chaco de Porto Murtinho não 
consta dentro das áreas consideradas prioritárias para conservação no 
Estado (BRASIL, 2016, 2018; Figura 5). De fato, estudos em várias re-
giões mostraram que o desmatamento para práticas agrícolas e de pas-
tagem é a principal ameaça à biodiversidade do Chaco (KUEMMERLE 
et al., 2017), incluindo anfíbios e répteis (LEYNAUD; BUCHER, 2005; 
CANO; LEYNAUD, 2009; PELEGRIN; BUCHER, 2010). Ressaltamos 
ainda que essa região de Porto Murtinho deve representar uma área 
limítrofe de distribuição daquelas espécies tipicamente chaquenhas e, 
como tal, possui um elevado valor para a biodiversidade pois abriga po-
pulações periféricas sujeitas a eventos estocásticos mais frequentes e que 
tendem a divergir das populações mais ao centro da distribuição geográ-
fica (HARDIE; HUTCHINGS, 2010).
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Figura 5. Distribuição das Unidades de Conservação e áreas prioritárias 
para a conservação no Estado de Mato Grosso do Sul (MS) e sua associação 

com as fitofisionomias consideradas neste estudo (PM: Porto Murtinho; PY: 
Paraguay). A seta vermelha indica a localização da cidade de Porto Murtinho. 

Note a ausência de áreas prioritária para a conservação em grande parte da 
porção chaquenha no município de Porto Murtinho.
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Fonte: Elaboração dos autores. 

Diante do exposto, programas de gerenciamento e políticas adequadas para a 

ordenação do uso do solo na região são prementes, principalmente quando se considera o 

atual avanço desenvolvimentista com a implantação da Rota Bioceânica, que terá Porto 

Murtinho como ponto logístico estratégico (http://www.semagro.ms.gov.br/Geral/rota-

bioceanica/; https://ecoa.org.br/rota-bioceanica-o-que-e-e-seus-impactos-diretos-e-indiretos/). 

Enfatizamos, portanto, a necessidade de reconhecimento urgente dessa área e de ações para 

sua conservação (e.g., criação de Unidades de Conservação; ver NORI et al., 2016), uma vez 

que a ausência de uma definição do Chaco como um bioma presente no Brasil vem 

contribuindo para sua constante ameaça, podendo levar ao seu desaparecimento. 
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com a implantação da Rota Bioceânica, que terá Porto Murtinho como 
ponto logístico estratégico (http://www.semagro.ms.gov.br/Geral/
rota-bioceanica/; https://ecoa.org.br/rota-bioceanica-o-que-e-e-seus-
-impactos-diretos-e-indiretos/). Enfatizamos, portanto, a necessidade 
de reconhecimento urgente dessa área e de ações para sua conservação 
(e.g., criação de Unidades de Conservação; ver NORI et al., 2016), uma 
vez que a ausência de uma definição do Chaco como um bioma presente 
no Brasil vem contribuindo para sua constante ameaça, podendo levar 
ao seu desaparecimento.
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CAPÍTULO 15

PEIXES DO CHACO BRASILEIRO

Francisco Severo-Neto¹*; Thiago Tesini Molina Taveira²; 
Heriberto Gimenes Junior³, Yzel Rondon Súarez4

RESUMO

Localizado no limite sul da bacia do Alto Paraguai, no município 
de Porto Murtinho, encontra-se a única região de Chaco conhecida no 
território brasileiro. A região recebe forte influência dos ciclos hidroló-
gicos do rio Paraguai e apresenta uma vasta gama de corpos d’água pro-
pícios como habitat para diversas espécies de peixes, como rios, corixos, 
baías e poças temporárias. Ainda que grande parte dos endemismos de 
espécies de peixes ocorram nas áreas altas de cabeceiras e que a comu-
nidade de peixes passe por um processo de homogeneização devido ao 
pulso de inundação, é fundamental a compreensão de quais espécies es-
tão aonde para fins de melhor entendimento e conservação da ictiofauna 
da bacia do Alto Paraguai. Nesse contexto, empreendemos esforços na 
amostragem de peixes em diferentes ambientes e com diferentes técni-
cas de captura na região do Chaco brasileiro. Consideramos o tamanho 
das espécies baseado nos dados de comprimento padrão, os seja, medida 
referente à ponta do focinho ao pedúnculo caudal dos peixes. As espé-
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cies foram consideradas pequenas com com até 15 centímetros de com-
primento padrão (CP), as médias as que figuram entre 15,1 e 44,9 CP 
e espécies grandes as com mais de 45 cm (CP). Foram registradas 174 
espécies de peixes para a região, o que corresponde a mais da metade de 
toda a fauna de peixes do Alto Paraguai, incluindo novos registros para 
o Brasil e espécies novas para a ciência. Cerca de metade destas espécies 
são de pequeno porte, não ultrapassando os 15 centímetros de compri-
mento total e algumas, além do seu pequeno tamanho, foram registradas 
exclusivamente em poças temporárias. Nossos resultados demonstram 
a grande riqueza de peixes na porção brasileira de domínio do Chaco 
e a necessidade da conservação, não só dos habitats costumeiramente 
típicos para peixes, mas também de outros mais frágeis e negligenciados 
como as poças temporárias.

Palavras-chave - Ictiofauna, Nabileque, Rivulidae, bacia do Alto Paraguai.

INTRODUÇÃO

A região neotropical, localizada entre o sul do México e sul da 
América do Sul, compreende uma das mais ricas ictiofaunas do mundo, 
com cerca de 6000 espécies de peixes de água doce (MALABARBA; MA-
LABARBA, 2020). Nesse contexto, está inserida a bacia do Alto Paraguai 
(BAP) que se estende por Brasil, Paraguai e Bolívia e tem como prin-
cipal drenagem o Rio Paraguai, cujos tributários nascem nos planaltos 
periféricos da BAP. Atualmente são listadas 269 espécies de peixes para 
toda a bacia (BRITSKI; SILIMON; LOPES, 2007) e, destas, Froehlich et 

al. (2017) listam 255 para Mato Grosso do Sul o que configura cerca de 
70% de toda a riqueza de peixes encontrada no estado. Ainda que grande 
parte dos endemismos das espécies de peixes ocorram nas áreas altas de 
cabeceiras especialmente por questões geológicas e de barreiras de dis-
persão (WILLINK et al., 2000), e que a comunidade íctica da planície 
seja por vezes considerada homogênea devido ao pulso de inundação que 
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conecta os ambientes alagados permanente e temporariamente (LOWE-
-MCCONNELL, 1987; GOULDING et al., 1988), é importante salientar 
que, em uma escala menor, as espécies estarão restritas seja por limita-
ções biológicas intra ou inter-específicas ou de uso de hábitat. 

Uma limitação comum às espécies de peixes típicos de planícies de 
inundação são ambientes temporários que se tornam rasos no período 
de seca que, em geral, apresentam grande amplitude de temperatura e 
baixa oxigenação. Algumas espécies apresentam adaptações para este tipo 
de situação, como respiração aérea, presente nas traíras (Hoplias gr. ma-

labaricus), jejus (Hoplerythrinus unitaeniatus) ou camboatás (Hoplosternum 

litoralle), outras, além da respiração aérea, ainda se enterram no sedimen-
to, como a piramboia (Lepidosiren paradoxa) e o mussum (Synbranchus 

marmoratus), e outras que se deslocam de um corpo d’água a outro pu-
lando por terra, como os representantes da família Rivulidae, popular-
mente conhecidos como “killifishes” (TURKO; WRIGHT, 2015). Esses 
exemplos entram na categoria “black fish” proposto por Welcomme; Halls 
(2001) para espécies de planícies de inundação que geralmente apresen-
tam cuidado parental, resistência a baixos níveis de oxigênio e não pos-
suem movimentos migratórios. Essa miríade de particularidades que os 
peixes apresentam para sobreviver em ambientes adversos, lançam luz 
sobre um tipo de hábitat para peixes que por diversas vezes é negligencia-
do: as poças na planície de inundação. De forma geral, as poças são locais 
onde o terreno é levemente rebaixado e propicia o surgimento de am-
bientes temporários formados por água de chuva ou inundação, onde vá-
rias espécies de peixes, anfíbios e diversos invertebrados, utilizam como 
refúgio, sítio para alimentação e reprodução (WINEMILLER; JEPSEN, 
1998). A região Chaquenha se apresenta como um ambiente extrema-
mente favorável ao surgimento deste tipo de habitat devido às caracte-
rísticas do solo de alta retenção e baixa permeabilidade. Nesse contexto, 
empreendemos esforços na amostragem de peixes em diferentes ambien-
tes e com diferentes técnicas de captura na região do Chaco brasileiro.
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Segundo Junk et al. (2006), peixes são o grupo de animais melhor 
estudados no Pantanal, ainda que haja muitas lacunas de coleta e se co-
nheça pouco sobre seus traços de história natural. O desconhecimento 
quanto à diversidade de espécies se mostrou evidente especialmente após 
a publicação do primeiro guia ilustrado de identificação de peixes do 
Pantanal (BRITSKI; SILIMON; LOPES, 1999) que catalisou o esforço de 
coletas e publicações acadêmicas, fazendo com que, nos últimos 15 anos, 
30 novas espécies fossem descritas para a bacia do Alto Paraguai. Diante 
desse cenário de crescente conhecimento, a região do município de Por-
to Murtinho, no sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul, apresenta-se 
como um sítio potencial para aumento do conhecimento da ictiofauna 
do Alto Paraguai, uma vez que é única região brasileira que apresenta 
a formação fitofisionômica do Chaco, um dos mais diversos domínios 
biogeográficos da América do Sul (PRADO, 1993). Dessa forma, a fim de 
prover um reconhecimento e divulgação dos peixes que habitam a região 
brasileira do chaco, realizamos coletas no período de 2015 a 2020, em 
uma área de cerca de 3.500 km² no município de Porto Murtinho, tendo 
como limite Norte o Rio Tereré (21°20’19”S, 57°50’50”W), limite Sul o 
Parque Natural Municipal Cachoeiras do Apa (22°10’05”S, 57°31’21”W), 
Leste o córrego Rapadura (21°18’14”S, 57°13’53”W) e limite Oeste, o Rio 
Paraguai (21°42’08”W, 57°53’34”W).

Riqueza, tamanho e ambientes
de espécies de peixes

Para fins de categorização, os hábitats ocupados pelas espécies 
sumarizamos os ambientes aquáticos em três categorias: Rio, que são 
corpos d’água perenes, com maior volume, maior profundidade e fluxo 
constante à jusante (Fig. 1:A-C); Corixo/Baía: denominações regionais 
para braços de rio e lagoas, respectivamente, que são ambientes interme-
diários, geralmente rasos, com baixo ou ausência de fluxo e conectados 
ou não a um rio principal (Fig. 2:D-F); e Poça, que são ambientes tem-
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porários, rasos e isolados de outros corpos d’água, seguindo a definição 
proposta por Costa (2002; 2009) (Fig.1:G-I). Cabe salientar que a ca-
tegorização das espécies nestes biótopos não implica que a mesma seja 
exclusiva a ele, mas sim que, por estar em um ambiente favorável, ocorre 
em abundância suficiente para ser detectada.

Figura 1. Representação das diferentes categorias de corpos d’água onde foram 
realizadas amostragens de peixes na região do Chaco brasileiro, município de 
Porto Murtinho, estado de Mato Grosso do Sul. A-C: ambientes de rios; D-F: 

ambientes de corixos e baías; G-I: ambientes de poças temporárias. 

274 

Figura 1. Representação das diferentes categorias de corpos d’água onde foram 
realizadas amostragens de peixes na região do Chaco brasileiro, município de Porto 
Murtinho, estado de Mato Grosso do Sul. A-C: ambientes de rios; D-F: ambientes 
de corixos e baías; G-I: ambientes de poças temporárias.  

 
Fonte: Imagens de F. Severo-Neto. 

Foram contabilizadas um total de 10 ordens, 37 famílias e 174 espécies de peixes para 

a região (Tabela 1). Este valor corresponde à cerca de 65% da fauna conhecida para o alto 

Paraguai, segundo Britski; Silimon; Lopes (2007). Representando o padrão esperado para a 

região Neotropical (LOWE-MCCONELL, 1987), as ordens Characiformes e Siluriformes 

foram as mais representativas, com 82 espécies na primeira e 57 na segunda. Representantes 

dos Characiformes compreendem basicamente a maior parte das espécies conhecidas como 

“peixes de escama”, como lambaris, piaus e dourado e Siluriformes são os “peixes de couro”, 

como mandis, armal e jundiá. A terceira ordem mais numerosa foi Perciformes (representada 

pelos acarás), com 17 espécies; seguida pela ordem das tuviras, Gymnotiformes, com 7 

espécies. A ordem Cyprinodontiformes que abriga os “killifishes” ou guarus, correspondeu a 5 

espécies. Duas espécies de arraias (Myliobatiformes) foram registradas. As ordens 

Lepidosireniformes (piramboia), Synbranchiformes (mussum), Beloniformes (peixe-agulha) e 

Clupeiformes (sardinhões) foram representadas por uma espécie cada. 

Tabela 1. Espécies de peixes registradas para a região brasileira do Chaco, no município 
de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. Tamanho das espécies é baseado nos dados de 
comprimento padrão a partir da bibliografia disponível (BRITSKI; SILIMON; LOPES, 
2007; FROESE; PAULY, 2020). Marcações em negrito sinalizam as espécies que 
ocorreram exclusivamente em uma categoria de ambiente.  

Fonte: Imagens de F. Severo-Neto.

Foram contabilizadas um total de 10 ordens, 37 famílias e 174 es-
pécies de peixes para a região (Tabela 1). Este valor corresponde à cerca 
de 65% da fauna conhecida para o alto Paraguai, segundo Britski; Silimon; 
Lopes (2007). Representando o padrão esperado para a região Neotropical 
(LOWE-MCCONELL, 1987), as ordens Characiformes e Siluriformes fo-
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ram as mais representativas, com 82 espécies na primeira e 57 na segunda. 
Representantes dos Characiformes compreendem basicamente a maior 
parte das espécies conhecidas como “peixes de escama”, como lambaris, 
piaus e dourado e Siluriformes são os “peixes de couro”, como mandis, ar-
mal e jundiá. A terceira ordem mais numerosa foi Perciformes (represen-
tada pelos acarás), com 17 espécies; seguida pela ordem das tuviras, Gym-
notiformes, com 7 espécies. A ordem Cyprinodontiformes que abriga os 
“killifishes” ou guarus, correspondeu a 5 espécies. Duas espécies de arraias 
(Myliobatiformes) foram registradas. As ordens Lepidosireniformes (pi-
ramboia), Synbranchiformes (mussum), Beloniformes (peixe-agulha) e 
Clupeiformes (sardinhões) foram representadas por uma espécie cada.

Tabela 1. Espécies de peixes registradas para a região brasileira do 
Chaco, no município de Porto Murtinho, Mato Grosso do Sul. Tamanho 

das espécies é baseado nos dados de comprimento padrão a partir da 
bibliografia disponível (Britski; Silimon; Lopes, 2007; Froese; Pauly, 
2020). Marcações em negrito sinalizam as espécies que ocorreram 

exclusivamente em uma categoria de ambiente.  
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TAXA Comprimento 
Padrão (cm) Rio Corixo/ 

Baía Poça 

MYLIOBATIFORMES     
Potamotrygonidae     
Potamotrygon brachyura (Günther, 1880)¹ 114 X   
Potamotrygon falkneri Castex & Maciel, 1963 60 X   
CLUPEIFORMES     
Pristigasteridae     
Pellona flavipinnis Valenciennes, 1833 40 X   
CHARACIFORMES     
Parodontidae     
Apareiodon affinis Steindachner, 1879 17 X   
Curimatidae     
Curimatella dorsalis Eigenmann & Eigenmann,1889 15 X X  
Curimatopsis myersi Vari, 1982 4.4  X X 
Cyphocharax gillii (Eigenmann & Kennedy, 1903) 10 X X  
Potamorhina squamoralevis (Braga & Azpelicueta, 1983) 23.4 X X  
Psectrogaster curviventris Eigenmann & Kennedy, 1903 17 X X  
Steindachnerina brevipinna (Eigenmann & Eigenmann, 1889) 20 X X  
Steindachnerina conspersa (Holmberg, 1891)¹ 12.8 X X  
Steindachnerina nigrotaenia (Boulenger, 1902)¹ 20.5 X X  
Prochilodontidae     
Prochilodus lineatus Valenciennes, 1836 46 X X  
Hemiodontidae     
Hemiodus orthonops (Eigenmann & Kennedy, 1903) 31 X X  
Hemiodus semitaeniatus Kner, 1858 20 X   
Anostomidae     
Abramites hypselonotus (Günther, 1868)¹ 14 X X  
Leporinus friderici Bloch, 1794 40 X X  
Leporinus lacustris Campos, 1945 24 X X  
Megaleporinus macrocephalus (Garavello and Britski, 1988)¹ 68.4 X X  
Megaleporinus obtusidens (Valenciennes, 1836)¹ 76 X   
Leporinus striatus Kner, 1858 25 X X  
Leporellus vittatus (Valenciennes, 1850) 30 X   
Schizodon borellii Boulenger, 1900 36 X X  
Schizodon isognathus Kner, 1858¹ 35 X   
Lebiasinidae     
Pyrrhulina australis Eigenmann & Kennedy, 1903 5 X X X 
Erythrinidae     
Hoplerythrinus unitaeniatus (Spix & Agassiz, 1829) 25 X X X 
Hoplias gr. malabaricus (Bloch, 1794) 35 X X X 
Gasteropelecidae     
Gasteropelecus sternicla (Linnaeus, 1758)¹ 3.9 X X  
Thoracocharax stellatus (Kner, 1858) 6.7 X X  
Crenuchidae     
Characidium laterale (Boulenger, 1895) 3.5 X X X 
Characidium aff. zebra Eigenmann, 1909 7.4 X X X 
Acestrorhynchidae     
Acestrorhynchus pantaneiro Menezes, 1992 35 X X  
Characidae     
Aphyocharax anisitsi Eigenmann & Kennedy, 1903 5 X X X 
Aphyocharax dentatus Eigenmann & Kennedy, 1903 7.2 X   Aphyocharax nattereri (Steindachner, 1882) 3.1 X X X 
Aphyocharax rathbuni Eigenmann, 1907 2.7 X X X 
Astyanax lacustris (Lütken, 1875) 7.7 X X X 
Astyanax marionae Eigenmann, 1911¹ 9.1 X   Astyanax pellegrini (Eigenmann, 1907) 8 X X  Brachychalcinnus retrospina Boulenger, 1892 6.9 X   Bryconamericus exodon Eigenmann, 1908 5.7 X X  Charax leticiae Lucena, 1987 10 X X X 
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TAXA Comprimento 
Padrão (cm) Rio Corixo/ 

Baía Poça 

MYLIOBATIFORMES     
Potamotrygonidae     
Potamotrygon brachyura (Günther, 1880)¹ 114 X   
Potamotrygon falkneri Castex & Maciel, 1963 60 X   
CLUPEIFORMES     
Pristigasteridae     
Pellona flavipinnis Valenciennes, 1833 40 X   
CHARACIFORMES     
Parodontidae     
Apareiodon affinis Steindachner, 1879 17 X   
Curimatidae     
Curimatella dorsalis Eigenmann & Eigenmann,1889 15 X X  
Curimatopsis myersi Vari, 1982 4.4  X X 
Cyphocharax gillii (Eigenmann & Kennedy, 1903) 10 X X  
Potamorhina squamoralevis (Braga & Azpelicueta, 1983) 23.4 X X  
Psectrogaster curviventris Eigenmann & Kennedy, 1903 17 X X  
Steindachnerina brevipinna (Eigenmann & Eigenmann, 1889) 20 X X  
Steindachnerina conspersa (Holmberg, 1891)¹ 12.8 X X  
Steindachnerina nigrotaenia (Boulenger, 1902)¹ 20.5 X X  
Prochilodontidae     
Prochilodus lineatus Valenciennes, 1836 46 X X  
Hemiodontidae     
Hemiodus orthonops (Eigenmann & Kennedy, 1903) 31 X X  
Hemiodus semitaeniatus Kner, 1858 20 X   
Anostomidae     
Abramites hypselonotus (Günther, 1868)¹ 14 X X  
Leporinus friderici Bloch, 1794 40 X X  
Leporinus lacustris Campos, 1945 24 X X  
Megaleporinus macrocephalus (Garavello and Britski, 1988)¹ 68.4 X X  
Megaleporinus obtusidens (Valenciennes, 1836)¹ 76 X   
Leporinus striatus Kner, 1858 25 X X  
Leporellus vittatus (Valenciennes, 1850) 30 X   
Schizodon borellii Boulenger, 1900 36 X X  
Schizodon isognathus Kner, 1858¹ 35 X   
Lebiasinidae     
Pyrrhulina australis Eigenmann & Kennedy, 1903 5 X X X 
Erythrinidae     
Hoplerythrinus unitaeniatus (Spix & Agassiz, 1829) 25 X X X 
Hoplias gr. malabaricus (Bloch, 1794) 35 X X X 
Gasteropelecidae     
Gasteropelecus sternicla (Linnaeus, 1758)¹ 3.9 X X  
Thoracocharax stellatus (Kner, 1858) 6.7 X X  
Crenuchidae     
Characidium laterale (Boulenger, 1895) 3.5 X X X 
Characidium aff. zebra Eigenmann, 1909 7.4 X X X 
Acestrorhynchidae     
Acestrorhynchus pantaneiro Menezes, 1992 35 X X  
Characidae     
Aphyocharax anisitsi Eigenmann & Kennedy, 1903 5 X X X 
Aphyocharax dentatus Eigenmann & Kennedy, 1903 7.2 X   Aphyocharax nattereri (Steindachner, 1882) 3.1 X X X 
Aphyocharax rathbuni Eigenmann, 1907 2.7 X X X 
Astyanax lacustris (Lütken, 1875) 7.7 X X X 
Astyanax marionae Eigenmann, 1911¹ 9.1 X   Astyanax pellegrini (Eigenmann, 1907) 8 X X  Brachychalcinnus retrospina Boulenger, 1892 6.9 X   Bryconamericus exodon Eigenmann, 1908 5.7 X X  Charax leticiae Lucena, 1987 10 X X X 
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Clupeacharax anchoveoides Pearson, 1924¹ 6.5 X X  Creagrutus meridionalis Vari & Harold, 2001 11 X   Ctenobrycon alleni (Eigenmann & McAtee, 1907) 8 X   Cynopotamus kincaidi (Schultz, 1950) 25.8 X   Galeocharax humeralis Valenciennes, 1834 30.5 X   Gymnocorymbus ternetzi (Boulenger, 1895) 7 X X X 
Hemigrammus lunatus Durbin, 1918¹ 4.8 X   Hemigrammus ulreyi (Boulenger, 1895) 4.4  X X 
Hyphessobrycon eques Steindachner, 1882 3.2 X X X 
Jupiaba acanthogaster (Eigenmann, 1911)¹ 5.5 X   Markiana nigripinnis (Perugia, 1891) 10.4 X X X 
Metynnis maculatus (Kner, 1858)¹ 18 X   Moenkhausia dichroura (Kner,1858) 10 X X  Moenkhausia oligolepis (Günther, 1864) 8 X   Moenkhausia sanctaefilomenae (Steindachner, 1907) 7 X X X 
Odontostilbe pequira (Steindachner, 1882) 4.5 X X X 
Odontostilbe paraguayensis Eigenmann & Kennedy, 1903 3.7 X X X 
Piabarchus analis (Eigenmann, 1914) 4.9 X   Piabarchus torrenticola Mahnert & Géry, 1988 7.7 X   Piabucus melanostoma Holmberg, 1891 10.5 X X  Piaractus mesopotamicus (Holmberg, 1887) 40.5 X   Poptella paraguayensis (Eigenmann, 1907) 6.6 X X  Prionobrama paraguayensis (Eigenmann, 1914) 5 X X X 
Psellogrammus kennedyi Eigenmann, 1903 5.9 X X X 
Roeboides affinis (Günther, 1868) 11 X X  Roeboides descalvadensis Fowler, 1932¹ 8.9 X X  Roeboides microlepis (Reinhardt, 1851) 18 X X  Serrapinnus calliurus (Boulenger, 1900) 3.3 X X X 
Serrapinnus kriegi (Schindler, 1973) 2.4 X X X 
Tetragonopterus argenteus (Cuvier, 1816)  11 X X X 
Xenurobrycon macropus Myers & Miranda Ribeiro, 1945 1.8 X X  Serrasalmidae     Metynnis maculatus (Kner, 1858)¹ 18 X   Myloplus levis (Eigenmann & McAtee, 1907) 20 X X  Mylossoma duriventre (Cuvier, 1818) 25 X X  Pygocentrus nattereri Kner, 1858 33.3 X   Serrasalmus marginatus Valenciennes, 1837 22.1 X X  Serrasalmus maculatus Kner, 1858 20.2 X X  Triportheidae     Engraulisoma taeniatum (Castro, 1981)¹ 4.2 X X  Triportheus nematurus (Kner, 1858) 19 X X  Triportheus pantanensis Malabarba, 2004 18.3 X X  
Bryconidae     
Brycon hilarii (Valenciennes, 1850) 40 X   
Salminus brasiliensis (Cuvier, 1816) 100 X   
Cynodontidae     
Rhaphiodon vulpinus Spix & Agassiz, 1829 80 X   
GYMNOTIFORMES     
Apteronotidae     
Apteronotus albifrons (Linnaeus, 1766)¹ 50 X X  
Gymnotidae     
Gymnotus carapo Linnaeus, 1758 40 X X X 
Hypopomidae     
Brachyhypopomus gauderio Giora & Malabarba, 2009 14.9 X X X 
Sternopygidae     
Sternopygus macrurus (Bloch and Schneider, 1801) 140 X X  
Eigenmannia trilineata López & Castelo, 1966 25 X X X 
Eigenmannia virescens (Valenciennes, 1836) 25 X X X 
Rhamphichthyidae     
Gymnorhamphichthys britskii Carvalho, Ramos & Albert, 2011 18 X   
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SILURIFORMES      
Heptapteridae     
Pimelodella gracilis (Valenciennes, 1840) 17 X   
Pimelodella mucosa Eigenmann and Ward, 1907¹ 13.5 X   
Pimelodella taenioptera Ribeiro, 1914¹ 12.1 X   
Phenacorhamdia sp. 3 X   
Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824) 38.7 X X  
Pimelodidae     
Hemisorubim platyrhynchos (Valenciennes, 1840) 52.5 X   
Iheringichthys labrosus (Lütken, 1874) 43.5 X   
Megalonema platanum (Günther, 1880)¹ 40 X   
Pimelodus absconditus Azpelicueta, 1995 28.7 X   
Pimelodus argenteus Perugia, 1891 20 X X  
Pimelodus maculatus Lacépède, 1803 36 X X  
Pimelodus mysteriosus Azpelicueta, 1998¹ 14.3 X   
Pimelodus ornatus Kner, 1858 38.5 X   
Pimelodus pantaneiro Souza-Filho & Shibatta, 2007 25.6 X   
Pinirampus pirinampu (Spix & Agassiz, 1829) 120 X   
Pseudoplatystoma corruscans (Spix and Agassiz, 1829)¹ 114 X   
Pseudoplatystoma reticulatum Eigenmann & Eigenmann, 1889 60.5 X   
Sorubim lima (Bloch & Schneider, 1801) 50.5 X   
Zungaro zungaro (Humboldt, 1821)¹ 140 X   
Pseudopimelodidae     
Pseudopimelodus mangurus (Valenciennes, 1835) 69 X   
Aspredinidae     
Bunocephalus doriae Boulenger, 1902 8.1 X X X 
Auchenipteridae     
Auchenipterus nigripinnis Cope, 1878 20.2 X   
Auchenipterus osteomystax Ribeiro, 1908 23 X   
Entomocorus radiosus Reis & Borges, 2006 7  X  
Epapterus dispilurus Cope, 1878¹ 12.3 X   
Trachelyopterus striatulus (Steindachner, 1877) 27.7 X X  
Trachelyopterus galeatus (Linnaeus, 1766) 22 X   
Trichomycteridae     
Ituglanis eichhorniarum (Miranda Ribeiro, 1912)¹ 5  X  
Tridentopsis cahuali Azpelicueta, 1990¹ 2.2   X 
Callichthyidae     
Callichthys callichthys (Linneaus, 1758) 16.5  X X 
Corydoras hastatus Eigenmann & Eigenmann, 1888 2.4 X X X 
Corydoras aeneus (Gill, 1858) 7.5  X  
Corydoras aurofrenatus Eigenmann & Kennedy, 1903 3.5 X X  
Corydoras aff. elegans Steindachner, 1876 4.5   X 
Hoplosternum littorale (Hancock, 1828) 15.8 X X X 
Lepthoplosternum pectorale (Boulenger, 1895) 6 X X X 
Doradidae     
Platydoras armatulus (Valenciennes, 1840)¹ 20 X   
Pterodoras granulosus (Valenciennes, 1821) 70 X   
Rhinodoras dorbignyi (Kner, 1855) 50 X   
Oxydoras kneri Bleeker, 1862¹ 70 X   
Loricariidae     
Ancistrus sp. 10 X   
Farlowella paraguayensis Retzer and Page, 1997¹ 17.5 X   
Hemiodontichthys acipenserinus (Kner, 1853)¹ 13.4 X   
Hypoptopoma inexspectatum (Holmberg, 1893) 7.1 X X  
Hypostomus sp. 18 X   
Hypostomus boulengeri Eigenmann & Kennedy, 1903 24.5 X X  
Hypostomus latifrons Weber, 1986¹ 28.7 X   
Loricariichthys platymetopon Isbrücker & Nijssen 1979 30 X X X 
Loricariichthys labialis (Boulenger, 1895)¹ 22 X X  
Megalancistrus parananus (Peters, 1881) 58.8 X   
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Otocinclus bororo Schaefer, 1997 3.1 X X  
Otocinclus vittatus Regan, 1904¹ 3.3 X X  
Otothyropsis piribebuy Calegari, Lehmann & Reis 2011 2.9  X X 
Pterygoplichthys ambrosettii (Holmberg, 1893)¹ 42 X X  
Rhinelepis strigosa Valenciennes, 1840 40 X   
Rineloricaria parva (Boulenger, 1895) 11 X X X 
Sturisoma barbatum (Kner, 1853)¹ 28 X   
CYPRINODONTIFORMES     
Rivulidae     
Austrolebias ephemerus Volcan & Severo-Neto, 2019 3.2   X 
Melanorivulus punctatus (Boulenger, 1895) 3.5  X X 
Neofundulus paraguayensis (Eigenmann & Kennedy, 1903) 7   X 
Pterolebias longipinnis Garman, 1895 12   X 
Trigonectes balzanii (Perugia, 1891) 12   X 
BELONIFORMES     
Belonidae     
Potamorrhaphis eigenmanni Ribeiro, 1915 22.8 X   
PERCIFORMES     
Sciaenidae     
Pachyurus bonariensis Steindachner, 1879¹ 20.4 X   
Plagioscion ternetzi Boulenger, 1895 40 X   
Cichlidae     
Aequidens plagiozonatus Kullander, 1984 10.3 X X X 
Apistogramma borellii (Regan, 1906) 3.9 X X X 
Apistogramma commbrae (Regan, 1906) 3.3 X X X 
Apistogramma trifasciata (Eigenmann & Kennedy, 1903)¹ 3.8   X 
Astronotus crassipinnis Heckel, 1840 24 X X  
Bujurquina vittata (Heckel, 1840) 7 X X X 
Chaetobranchopsis australis Eigenmann & Ward, 1907 12 X X  
Cichla piquiti Kullander & Ferreira, 2006¹ 48 X   
Cichlasoma dimerus (Heckel, 1840) 11.7 X X X 
Crenicichla lepidota Heckel, 1840 18 X X  
Crenicichla semifasciata (Heckel, 1840) 17.7 X X  
Crenicichla vittata Heckel, 1840¹ 26 X X  
Gymnogeophagus balzanii (Perugia, 1891)¹ 12 X X  
Mesonauta festivus (Heckel, 1840)¹ 8.2  X  
Satanoperca pappaterra (Heckel, 1840)¹ 17.4 X   
SYNBRANCHIFORMES     
Synbranchidae     
Synbranchus marmoratus Bloch, 1795 100 X X X 
LEPIDOSIRENIFORMES     
Lepidosirenidae     
Lepidosiren paradoxa Fitzinger, 1837¹ 70 X   
     
¹Dados a partir de Súarez, Ferreira e Tondato, 2013. Fonte: Elaboração dos autores. 

A única espécie não nativa da bacia do Alto Paraguai foi o tucunaré ou tucunaré-azul, 

Cichla piquiti. Trata-se de uma espécie amazônica, com ocorrência natural nas bacias dos rios 

Araguaia e Tocantins (KULLANDER; FERREIRA, 2006), e cuja introdução provavelmente 

remete à década de 80 através do escape de criatórios no Alto Piquiri (RESENDE; 

MARQUES; FERREIRA, 2008). Como apontado por Súarez; Ferreira; Tondato (2013), a 

presença dessa espécie na região do Chaco brasileiro, no limite sul da bacia do Alto Paraguai, 

estende a distribuição de C. piquiti para cerca de 70% do eixo norte-sul do Pantanal e seu 

impacto sobre comunidades nativas ainda não foi avaliada. 
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Fonte: Elaboração dos autores. ¹Dados a partir de Súarez, Ferreira e Tondato, 2013.

A única espécie não nativa da bacia do Alto Paraguai foi o tucu-
naré ou tucunaré-azul, Cichla piquiti. Trata-se de uma espécie amazô-
nica, com ocorrência natural nas bacias dos rios Araguaia e Tocantins 
(KULLANDER; FERREIRA, 2006), e cuja introdução provavelmente 
remete à década de 80 através do escape de criatórios no Alto Piquiri 
(RESENDE; MARQUES; FERREIRA, 2008). Como apontado por Sú-
arez; Ferreira; Tondato (2013), a presença dessa espécie na região do 
Chaco brasileiro, no limite sul da bacia do Alto Paraguai, estende a dis-
tribuição de C. piquiti para cerca de 70% do eixo norte-sul do Pantanal e 
seu impacto sobre comunidades nativas ainda não foi avaliada.

A média de tamanho geral (Comprimento padrão) foi de cerca de 
24 cm, com as maiores espécies ocorrendo no rio (média = 37 cm, am-
plitude = 1.8-140cm), seguido pelo ambiente intermediário de corixos e 
baías (média = 17,3 cm, amplitude =1.8-140cm) e finalmente pelas poças 
(média =11,3cm, amplitude 2.2-100cm). Ainda que a média geral de tama-
nho esteja acima do considerado “pequeno”, 83 espécies, ou seja, pratica-
mente metade, tem menos de 15 cm. Considerando as demais espécies, 68 
são médias e somente 23 estão acima dos 45 cm, sendo então consideradas 
“grandes”. Os animais dessa categoria, em sua maioria, são considerados 
“white fish” (Welcomme; Halls, 2001), ou seja, peixes que vivem no canal 
principal do rio e realizam migrações longas, com um evento reprodutivo 
bem demarcado. Nessas categorias encontram-se pintado (Pseudoplatys-

toma corruscans), cachara (P. reticulatum), jáú (Zungaro zungaro), jurupen-
sém (Sorubim lima), jiripoca (Hemisorubim platyrhynchos), pacu (Piaractus 

mesopotamicus), piraputanga (Brycon hilarii), piauçu (Megaleporinus macro-

cephalus) e curimbas (Prochilodus lineatus) (Junk et al. 2006).
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Ainda que estas sejam as espécies mais conhecidas, a distribuição 
das classes de tamanho mostra que a maior parte da riqueza está entre 
peixes de pequeno e médio porte, compondo 86% do total da amostra-
gem, enquadrando-se na estimativa neotropical onde cerca de 70% das 
espécies atinge no máximo 15 cm de comprimento padrão (Reis et al. 
2003) e abrigam grande parte da ictiofauna com algum grau de ameaça 
de extinção (CASTRO; POLAZ, 2020). Nesse rol de pequenos peixes, os 
menores tamanhos cabem a uma espécie de bagre e a um lambari: Tri-

dentopsis cahuali (Figura 2A) e Xenurobrycon macropus (Figura 2I) que têm 
cerca de 2 cm quando adultos e geralmente são encontrados com relativa 
abundância nos pontos onde ocorrem. É importante salientar também 
que a base de dados de tamanho contempla o tamanho máximo registra-
do das espécies, superestimando o tamanho das espécies que ocorrem em 
poças, como no caso dos dois maiores peixes, tuvira (Gymnotus carapo, 40 
cm) e mussum (Synbranchus marmoratus, 100 cm).

A categoria Rio é a que concentra o maior número de registros, 
com 153 espécies, seguida por Corixo/Baías com 98 e Poças com 48. O 
número de espécies compartilhadas entre os três ambientes foi de 37, en-
quanto que Rio e Corixo/Baía compartilharam 54 espécies. Não foram 
registradas espécies que ocupassem tanto os ambientes de Rio como de 
Poça. Levando em conta apenas espécies exclusivas, ou seja, registradas 
em só um tipo de ambiente, Rio apresentou a maior riqueza, com 67 
espécies. Em Corixo/Baía foram registradas 4 espécies exclusivas (En-

tomocorus radiosus, Ituglanis eichhorniarum, Corydoras aeneus e Mesonauta 

festivus) e 6 em Poças (Figura 2A-G - Tridentopsis cahuali, Corydoras aff. 

elegans, Austrolebias ephemerus, Neofundulus paraguayensis, Pterolebias longi-

pinnis e Trigonectes balzanii). A terminologia aff. citada em Corydoras aff. 
elegans refere-se à espécie ser relacionada, mas não exatamente o binômio 
mencionado. Em outras palavras, é provável que essa espécie seja nova 
para ciência, o que eleva a necessidade de maiores esforços para coleta e 
trabalhos taxonômicos para melhor compreensão da ictiofauna da região.
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Figura 2. Exemplares de espécies de peixes que ocorrem na região do 
Chaco Brasileiro no município de Porto Murtinho, sudoeste do estado 

de Mato Grosso do Sul, Brasil. A-Tridentopsis cahuali, B-Corydoras 

aff. elegans, C-Otothyropsis piribebuy, D-Austrolebias ephemerus, 

E-Melanorivulus punctatus, F-Pterolebias longipinnis, G-Neofundulus 

paraguayensis, H-Trigonectes balzanii, I-Xenurobrycon macropus. 
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Fonte: Imagens A-F, I: F. Severo-Neto; G-H: P. R. Souza. 

Das espécies exclusivas de poças, Tridentopsis cahuali (Fig. 2A) e Corydoras aff. 

elegans (Fig. 2B) são as únicas que possuem respiração aérea acessória, o que os permite 

habitar ambientes com baixa oxigenação através da captura do oxigênio superficial de fora do 

corpo d’água. As demais espécies exclusivas possuem uma história natural mais relacionada 

com a dinâmica sazonal das poças. São espécies da família Rivulidae que, excetuando 

Melanorivulus punctatus (Fig. 2D), possuem um ciclo de vida marcado pelo ciclo de seca e 

Fonte: Imagens A-F, I: F. Severo-Neto; G-H: P. R. Souza.
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Das espécies exclusivas de poças, Tridentopsis cahuali (Fig. 2A) e 
Corydoras aff. elegans (Fig. 2B) são as únicas que possuem respiração aé-
rea acessória, o que os permite habitar ambientes com baixa oxigenação 
através da captura do oxigênio superficial de fora do corpo d’água. As 
demais espécies exclusivas possuem uma história natural mais relaciona-
da com a dinâmica sazonal das poças. São espécies da família Rivulidae 
que, excetuando Melanorivulus punctatus (Fig. 2D), possuem um ciclo de 
vida marcado pelo ciclo de seca e cheia das poças. Durante o período de 
chuvas, os ovos eclodem do solo, os peixes crescem, se desenvolvem e 
se reproduzem na poça, deixando depositados no substrato os ovos que 
ficarão enterrados (COSTA 2002, BEROIS; GARCIA; DE SÁ, 2015). 
Quando a poça seca, os adultos morrem, mas os ovos permanecem vivos 
até a próxima estação de chuva, quando eclodem, fechando o ciclo. Dada a 
história natural peculiar, são conhecidos como peixes anuais ou peixe das 
nuvens. Essa habilidade de se desenvolverem em hábitats pequenos e efê-
meros também compromete a conservação dessas espécies, uma vez que 
os biótopos são extremamente suscetíveis às atividades humanas, como 
aterramento e modificação da paisagem natural (VOLCAN; LANÉS, 
2018), o que os coloca entre as espécies de peixe mais ameaçadas no Bra-
sil (ICMBio, 2018). Além da especificidade de hábitat, as espécies anuais 
ocorreram em baixa densidade ou não ocorreram em poças que já haviam 
sido colonizadas por espécies não anuais após a conexão, por ação natural 
ou antrópica, com ambientes aquáticos permanentes. Logo é fundamen-
tal a manutenção das poças isoladas para consequente conservação das 
espécies anuais. Segundo Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada 
de Extinção ICMBIO (2018), do total de 311 espécies de peixes de água 
doce brasileiros com algum grau de ameaça, 40% são da família Rivulidae 
e, destes, 82% são peixes anuais. Ainda que nenhuma das espécies de peixe 
anual coletada no Chaco esteja formalmente categorizada em algum grau 
de ameaça, os pesquisadores que descreveram Austrolebias ephemerus su-
gerem que a espécie entre na categoria Ameaçada (EN) devido à perda de 
hábitat e baixa ocorrência natural (VOLCAN & SEVERO-NETO, 2018).



366

Dentre as espécies encontradas em poças, cabe a menção a Oto-

thyropsis piribebuy (Fig. 2-C) e Tridentopsis cahuali. Ambas são Siluriformes 
de cerca de 3 centímetros, sendo a primeira uma espécie de cascudinho e a 
outra um bagrinho. A primeira, até então, era conhecida apenas de dois tri-
butários do rio Paraguai, no Paraguai, até ser encontrada em relativa abun-
dância em ambientes temporários do Chaco brasileiro (HOCAMA; MAR-
TINS, SEVERO-NETO, 2020). A segunda faz parte do grupo de bagrinhos 
parasitas da família Trichomycteridae, conhecidos como candiru (PINNA; 
WOSIACKI, 2003), tendo essa espécie em questão a particularidade de se 
alimentar do muco de outros peixes. Sua ocorrência estava restrita à Ar-
gentina, onde também foi registrada em ambientes rasos e temporários, re-
forçando a importância desse tipo de habitat na persistência desta espécie. 
Portanto, a ocorrência da espécie em poças no Chaco brasileiro, verificada 
neste estudo, constitui o primeiro registro da espécie para o país. 

Figura 3. Invertebrados branquiópodes de ciclo de vida sazonal encontrados em 
poças temporárias formadas por água de chuva na região do Chaco Brasileiro, 

município de Porto Murtinho, estado de Mato Grosso do Sul. A-Eulimnadia sp; 
B-Spiralifrons mira, fêmea em destaque; macho com coloração em vida, no detalhe.
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Brasileiro, município de Porto Murtinho, estado de Mato Grosso do Sul. A-
Eulimnadia sp; B-Spiralifrons mira, fêmea em destaque; macho com 
coloração em vida, no detalhe.. 

 
Fonte: Imagens F. Severo-Neto. 
É importante notar que nas poças efêmeras, onde são encontradas as espécies de 

peixes anuais, também foram coletados exemplares de invertebrados, como pequenos 

camarões branquiópodes, como os do gênero Eulimnadia (Figura 3A), além de um novo 

registro para o Brasil de Spiralifrons mira (Figura 3B), cuja área de ocorrência estava até 

então restrita ao Chaco paraguaio, onde sua última coleta data da década de 1930 (ROGERS 

et al., 2020). São animais pequenos, de no máximo 1 cm, que, assim como os peixes anuais, 

têm ciclo de vida regido pelo regime de seca e cheia das poças. Tais invertebrados são uma 

importante fonte de recursos para os peixes que habitam as poças. Logo, a necessidade da 

preservação de poças de chuvas na vegetação original do Chaco, evitando aterramentos e 

substituição da paisagem natural, é reforçada pela presença destes grupos, que possuem uma 

história natural tão única e especializada. 

Fonte: Imagens F. Severo-Neto.
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É importante notar que nas poças efêmeras, onde são encontradas 
as espécies de peixes anuais, também foram coletados exemplares de in-
vertebrados, como pequenos camarões branquiópodes, como os do gêne-
ro Eulimnadia (Figura 3A), além de um novo registro para o Brasil de Spi-

ralifrons mira (Figura 3B), cuja área de ocorrência estava até então restrita 
ao Chaco paraguaio, onde sua última coleta data da década de 1930 (RO-
GERS et al., 2020). São animais pequenos, de no máximo 1 cm, que, assim 
como os peixes anuais, têm ciclo de vida regido pelo regime de seca e 
cheia das poças. Tais invertebrados são uma importante fonte de recursos 
para os peixes que habitam as poças. Logo, a necessidade da preservação 
de poças de chuvas na vegetação original do Chaco, evitando aterramen-
tos e substituição da paisagem natural, é reforçada pela presença destes 
grupos, que possuem uma história natural tão única e especializada.

CONCLUSÃO

A ictiofauna da região do Chaco brasileiro se apresenta majori-
tariamente como um subconjunto da fauna conhecida para a bacia do 
Alto Paraguai e, consequentemente, do Pantanal. Entretanto, é notável 
que a grande maioria das espécies é de pequeno porte e muitas habitam 
ambientes alagados e alagáveis nos campos, incluindo espécies exclusiva-
mente encontradas nesses hábitats, tanto de peixes como de invertebra-
dos. Diante disso, é fundamental a manutenção da dinâmica de inunda-
ção destes ambientes, além da manutenção do isolamento daqueles que 
são principalmente oriundos da água das chuvas através da criação de 
unidades de conservação que preservem este tipo de biótopo.
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CAPÍTULO 16

AVIFAUNA DO CHACO DE PORTO 
MURTINHO, MATO GROSSO DO SUL, BRASIL: 

IMPLICAÇÕES À CONSERVAÇÃO

Maristela Benites1,2*; Simone Mamede2 

RESUMO

Neste capítulo são apresentados aspectos da diversidade de aves 
ocorrente no Chaco em Porto Murtinho (Mato Grosso do Sul), no 
intuito de contribuir para ampliar o conhecimento da biodiversidade 
dessa ecorregião e disponibilizar informações que possam subsidiar 
políticas públicas para conservação do Chaco no Brasil. Foram siste-
matizados dados de literatura e de campo sobre inventários avifaunís-
ticos que resultaram em lista atualizada de 378 espécies. Para o levan-
tamento de campo foram realizadas expedições pontuais e intensivas, 
de forma não sistemática, entre 2002 a 2020 somando 1028 horas de 
esforço, com amostragens sazonais nos períodos de cheia e seca, a fim 
de inventariar qualitativamente a avifauna. O estudo destaca a ocor-
rência de espécies endêmicas, raras e ameaçadas. Reforça-se a necessi-
dade de mais estudos nessa porção do Chaco na América do Sul, além 
da criação de unidades de conservação e de estratégias de manejo para 
conservação da biodiversidade local.

1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, UFMS. Instituto de Física, Programa de 
Pós-Graduação em Ensino de Ciências.
2 Instituto Mamede de Pesquisa Ambiental e Ecoturismo
* Autor para correspondência: institutomamede2@gmail.com
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Palavras-chave – ameaças, aves, endemismo, manejo, Chaco.

INTRODUÇÃO

O Chaco é uma das principais ecorregiões da América do Sul, em 
razão não somente de sua expressiva extensão territorial, mas também 
pela singularidade de sua biodiversidade e de sua relevância para a com-
preensão de vários eventos histórico-climáticos, padrões biogeográficos 
e evolutivos. Conhecida nos países hispânicos como ‘Gran Chaco’, é uma 
vasta planície quaternária entre os rios Paraguai-Paraná e a pré-cordi-
lheira andina, onde se forma uma região natural com cerca de 700 km 
na direção leste-oeste e aproximadamente 1.500 km de norte a sul, numa 
superfície estimada entre 800.000 a 1.000.000 km² (SARMIENTO, 1972; 
SHORT, 1975; PRADO, 1993).

Sua porção extrema oriental abrange o rio Paraguai em territó-
rio brasileiro (PRADO, 1993), ao sul do Pantanal Mato-grossense, nas 
sub-regiões de Porto Murtinho e Nabileque, em intercomunicação com 
o Chaco seco e úmido (Prado et al., 1992; Silva et al., 2008). Nessa região, 
observa-se alta densidade da palmeira carandá (Copernicia alba), além de 
árvores como o paratudo (Tabebuia aurea) e a piúva (Handroanthus hepta-

phyllus) (Prado, 1993; Pott et al., 2011) e a presença de florestas peculiares 
dominadas pelo quebracho-vermelho (Schinopsis balansae) são caráter in-
contestável do domínio do Chaco (PRADO et al., 1992; PRADO, 1993), 
ainda que relativamente distantes da área core da província do Chaco.

O Chaco no Brasil tem recebido alguma atenção de pesquisado-
res nos últimos anos, com destaque para estudos botânicos, mas ainda 
são poucos os relacionados à fauna (e.g., STRAUBE et al., 2006a, 2006b; 
SOUZA et al., 2010; SUGAI et al., 2013; BENITES et al., 2017; SANTOS 
et al., 2019) e tanto menos às interações ecológicas que formam as redes 
complexas nos ecossistemas locais. Se já escassos são os estudos para os 
biomas que compõem a diagonal seca no país, Chaco, Cerrado e Caatin-
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ga (PENNINGTON et al., 2000), Werneck (2011), sugere que o Chaco 
é, dentre as demais, o mais negligenciado em termos de conhecimento 
sobre a história evolutiva de sua biodiversidade.

Como em outros grupos biológicos, a avifauna do Chaco no pe-
rímetro brasileiro foi pouco amostrada (PACHECO; BAUER, 1994; 
STRAUBE et al., 2006a, 2006b; BENITES et al., 2017), restando grande 
parte do município de Porto Murtinho ainda não inventariada. Segundo 
Straube e Di Giacomo (2007), a Província do Chaco representa o limite 
de linhagens de aves que provêm dos Andes pelo oeste, da Bacia Amazô-
nica pelo norte e dos Pampas e Patagônia pelo sul. Os autores conside-
ram que a presença de barreiras, zonas de contato secundário, corredo-
res, gradientes e endemismos fazem do Chaco uma província de grande 
interesse a estudos sobre biogeografia de aves neotropicais.

Estudos sobre a biodiversidade do Chaco brasileiro são urgentes. 
Essa preocupação reside não somente pela escassez de informações sobre 
a biodiversidade circunscrita aos limites no Brasil, mas pela acelerada des-
truição e modificação imposta aos ambientes naturais. Silva et al. (2008) 
apontaram que, em 12 anos, a área de pastagem cultivada aumentou seis 
vezes e, em um ano, o desmatamento triplicou, o que se conclui que a 
região do Chaco no Brasil é uma das mais afetadas pela utilização antró-
pica. E acrescente-se nesse cenário que a perda de hábitats se intensificou 
nos últimos dois anos (2018-2020) em razão da implantação do corredor 
logístico para escoamento de commodities ao Oceano Pacífico, através da 
Rota Bioceânica, a qual se estende de Porto Murtinho a Antofagasta e 
Iquique no Chile (BENITES et al., 2019; MAMEDE et al., 2019).

Neste capítulo serão abordados aspectos da riqueza de aves ocor-
rente no Chaco presente no município de Porto Murtinho, no intui-
to de contribuir para ampliar o conhecimento da biodiversidade dessa 
ecorregião e disponibilizar informações públicas que possam subsidiar e 
direcionar propostas efetivas de conservação do Chaco no Brasil. O es-
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tudo, ora apresentado, consiste da atualização da lista de espécies anota-
das, além de novas ocorrências documentadas para Mato Grosso do Sul. 
Para a coleta de dados de campo, foram realizadas campanhas pontuais 
entre agosto de 2002 e agosto de 2020 totalizando 1028 horas de esforço 
amostral, a fim de inventariar qualitativamente a avifauna. As incursões 
foram empreendidas com duração variável de dias e horas de esforço 
amostral, com buscas diurnas e noturnas. A nomenclatura e classifica-
ção taxonômica seguiram a proposta pelo Comitê Brasileiro de Registros 
Ornitológicos - CBRO (PIACENTINI et al., 2015).

Riqueza

As informações aqui reunidas e organizadas sobre a avifauna do 
Chaco em Porto Murtinho resultaram no registro de 378 espécies de 
aves, cifra que corresponde a 60% da avifauna assinalada até então para o 
estado de Mato Grosso do Sul (n= 630) (NUNES et al., 2017) e 19,7% do 
Brasil (PIACENTINI et al., 2015). A lista sumarizada resulta da compila-
ção dos estudos de PACHECO; BAUER, 1994; STRAUBE et al., 2006a; 
STRAUBE et al., 2006b; BENITES et al., 2017, além de informações in 

situ e de consulta à plataforma de ciência cidadã - WikiAves (Tabela 1).

Tabela 1. Lista de espécies assinaladas para o Chaco 
em Porto Murtinho (Mato Grosso do Sul). 
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Crypturellus undulatus jaó b, c, d   Falco deiroleucus falcão-de-peito-
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Crypturellus parvirostris inambu-chororó a, b, c, d   Falco femoralis falcão-de-
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Crypturellus tataupa inambu-chintã a, b, d   PSITTACIFORMES   
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cabocla 
Neochen jubata pato-corredor a   Aratinga nenday periquito-de-

cabeça-preta 
a, b, c, d 

Cairina moschata pato-do-mato a, b, c, d   Eupsittula aurea periquito-rei a, b, c, d 
Callonetta leucophrys marreca-de-

coleira 
c, d   Pyrrhura devillei tiriba-fogo a, b, c, d 

Amazonetta brasiliensis ananaí a, c   Pyrrhura frontalis tiriba d 
Anas versicolor marreca-cricri d   Myiopsitta monachus caturrita a, b, c, d 
Anas platalea marreca-

colhereira 
d   Forpus xanthopterygius tuim d 

Nomonyx dominicus marreca-
caucau, 
marreca-de-
bico-roxo 

d   Brotogeris chiriri periquito-de-
encontro-
amarelo 

a, b, c, d 

GALLIFORMES     Pionus maximiliani maitaca a b, c, d 
Cracidae     Amazona aestiva papagaio a, b, c, d 
Penelope superciliaris  jacupemba d   PASSERIFORMES   
Aburria cumanensis jacutinga-de-

garganta-azul 
a, b, c, d   Thamnophilidae   

Ortalis canicollis aracuã-do-
pantanal 

a, b, c, d   Formicivora rufa papa-formiga-
vermelho 

b, c, d 

Crax fasciolata mutum-de-
penacho 

c, d   Thamnophilus doliatus choca-barrada a, b, c, d 

PODICIPEDIFORMES     Thamnophilus sticturus choca-da-
bolívia 

a, b, c 

Podicipedidae     Thamnophilus caerulescens choca-da-mata a, b, d 
Tachybaptus dominicus mergulhão-

pequeno 
d   Taraba major choró-boi a, b, c, d 

CICONIIFORMES     Cercomacra melanaria chororó-do-
pantanal 

c, d 

Ciconiidae     Dendrocolaptidae   
Ciconia maguari maguari a, b, c, d   Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde a, b, c, d 
Jabiru mycteria tuiuiú a, b, c, d   Campylorhamphus 

trochilirostris 
arapaçu-beija-
flor 

a, b, c, d 

Mycteria americana cabeça-seca a, b, c, d    Lepidocolaptes 
angustirostris 

arapaçu-de-
cerrado 

a, b, c, d 

SULIFORMES     Dendrocolaptes picumnus arapaçu-meio-
barrado 

a, b, c 

Phalacrocoracidae     Dendrocolaptes platyrostris arapaçu-grande c, d 
Nannopterum brasilianus biguá a, b, c, d   Xiphocolaptes major arapaçu-do-

campo 
a, b, c, d 

Anhingidae     Xenopidae   
Anhinga anhinga biguatinga a, b, c, d   Xenops rutilans bico-virado-

carijó 
d 

PELECANIFORMES     Furnariidae   
Ardeidae     Furnarius leucopus casaca-de-

couro-amarelo 
a, b, c, d 

Tigrisoma lineatum socó-boi a, b, c, d   Furnarius rufus joão-de-barro a, b, c, d 
Cochlearius cochlearius arapapá a, c, d   Phleocryptes melanops bate-bico d 
Nycticorax nycticorax socó-

dorminhoco 
a, c, d   Clibanornis rectirostris cisqueiro-do-rio b, d 

Butorides striata socozinho a, b, c, d   Pseudoseisura unirufa casaca-de-
couro-de-crista-
cinza 

a, b, c, d 

Bubulcus ibis garça-vaqueira a, b, c, d   Phacellodomus rufifrons joão-de-pau a, b, c, d 
Ardea cocoi garça-moura a, b, c, d   Phacellodomus ruber graveteiro a, b, c, d 
Ardea alba garça-branca a, b, c, d   Anumbius annumbi cochicho a, d 
Syrigma sibilatrix maria-faceira a, b, c, d   Schoeniophylax 

phryganophilus 
bichoita a, b, c, d 

Pilherodius pileatus garça-real a, b, c, d   Certhiaxis cinnamomeus curutié a, b, c, d 
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Egretta thula garça-branca-
pequena 

a, b, c, d   Synallaxis frontalis petrim b, c, d 

Threskiornithidae     Synallaxis albescens uí-pi a, c, d 
Plegadis chihi caraúna    Synallaxis hypospodia joão-grilo d 
Mesembrinibis cayennensis coró-coró a, b, c, d   Synallaxis albilora joão-do-

pantanal 
a, b, c, d  

Phimosus infuscatus tapicuru a, c, d   Cranioleuca vulpina arredio-do-rio d 
Theristicus caerulescens curicaca-real a, b, c, d   Cranioleuca pyrrhophia arredio d 
Theristicus caudatus curicaca a, b, c, d   Pipridae   
Platalea ajaja colhereiro a, b, d   Pipra fasciicauda uirapuru-laranja b, d 

CATHARTIFORMES     Tityridae   
Cathartidae     Tityra inquisitor anambé-branco-

de-bochecha-
parda 

d 

Cathartes aura urubu-de-
cabeça-
vermelha 

a, b, c, d    Tityra cayana anambé-branco-
de-rabo-preto 

b, c, d 

Cathartes burrovianus urubu-de-
cabeça-amarela 

a, b, c, d   Pachyramphus viridis caneleiro-verde a, b, d 

Coragyps atratus urubu a, b, c, d   Pachyramphus 
polychopterus 

caneleiro-preto b, d 

Sarcoramphus papa urubu-rei a, c, d   Pachyramphus validus caneleiro-de-
chapéu-preto 

d 

ACCIPITRIFORMES     Xenopsaris albinucha tijerila d 
Pandionidae     Platyrinchidae   
Pandion haliaetus águia-pescadora b, c, d   Platyrinchus mystaceus patinho b, c, d 

Accipitridae     Rhynchocyclidae   
Leptodon cayanensis gavião-gato, 

gavião-de-
cabeça-cinza 

a, d   Leptopogon 
amaurocephalus 

cabeçudo b, c, d 

Chondrohierax uncinatus caracoleiro d   Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-
orelha-preta 

a, b, c, d 

Gampsonyx swainsonii gaviãozinho d   Todirostrum cinereum ferreirinho-
relógio 

a, b, c, d 

Elanus leucurus gavião-peneira a, d   Poecilotriccus latirostris ferreirinho-de-
cara-parda 

a, b 

Circus buffoni gavião-do-
banhado 

a, d   Hemitriccus striaticollis sebinho-rajado-
amarelo 

b, c 

Accipiter striatus tauató-miúdo d   Hemitriccus 
margaritaceiventer 

sebinho-de-
olho-de-ouro 

a, b, c, d 

Accipiter bicolor gavião-
bombachinha-
grande 

e   Tyrannidae   

Ictinia plumbea sovi b, c, d   Inezia inornata alegrinho-do-
chaco 

b, d 

Busarellus nigricollis gavião-belo a, b, c, d   Euscarthmus meloryphus barulhento a, b, c, d 
Rostrhamus sociabilis gavião-

caramujeiro 
a, b, c, d   Camptostoma obsoletum risadinha a, b, c, d 

Geranospiza caerulescens gavião-
pernilongo 

a, b, c, d   Elaenia flavogaster guaracava-de-
barriga-amarela 

b, c, d 

Heterospizias meridionalis gavião-caboclo a, b, c, d   Elaenia spectabilis guaracava-
grande 

d 

Urubitinga urubitinga gavião-preto b, c, d   Elaenia chilensis guaracava-de-
crista-branca 

d 

Urubitinga coronata águia-cinzenta d   Elaenia parvirostris tuque-pium d 
Rupornis magnirostris gavião-carijó a, b, c, d   Elaenia chiriquensis chibum d 
Parabuteo unicinctus gavião-asa-de-

telha 
b   Suiriri suiriri suiriri-cinzento a, c, d 

Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-
branco 

a, b, d   Myiopagis gaimardii maria-pechim d 
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Geranoaetus melanoleucus águia-serrana c   Myiopagis caniceps guaracava-
cinzenta 

b, c 

Buteo nitidus gavião-pedrês b   Myiopagis viridicata guaracava-de-
crista-
alaranjada 

b, d 

Buteo brachyurus gavião-de-
cauda-curta 

c   Phaeomyias murina bagageiro a, b, d 

Buteo albonotatus gavião-urubu d   Phyllomyias reiseri piolhinho-do-
grotão 

c 

Spizaetus tyrannus gavião-pega-
macaco 

b   Polystictus pectoralis papa-moscas-
canela 

d 

Spizaetus ornatus gavião-de-
penacho 

a   Pseudocolopteryx 
acutipennis 

tricolinho-
oliváceo 

d 

GRUIFORMES     Pseudocolopteryx 
flaviventris 

amarelinho-do-
junco 

d 

Aramidae     Serpophaga nigricans joão-pobre d 
Aramus guarauna carão a, b, c, d   Serpophaga subcristata alegrinho a, c, d 

Rallidae     Serpophaga griseicapilla alegrinho-
trinador 

d 

Aramides ypecaha saracuruçu b, c, d   Serpophaga munda alegrinho-de-
barriga-branca 

d 

Aramides cajaneus saracura-três-
potes 

a, b, c, d   Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata b, d 

Laterallus melanophaius sanã-parda d   Myiarchus swainsoni irré b, d 
Laterallus exilis sanã-do-capim a   Myiarchus ferox maria-cavaleira b, c, d 
Mustelirallus albicollis sanã-carijó a, c, d   Myiarchus tyrannulus maria-

cavaleira-de-
rabo-
enferrujado 

a, b, c, d 

Pardirallus maculatus saracura-carijó d   Sirystes sibilator gritador b, d 
Pardirallus nigricans saracura-sanã a, d   Casiornis rufus maria-ferrugem a, b, c, d 
Gallinula galeata galinha-d'água d   Pitangus sulphuratus bem-te-vi a, b, c, d 
Porphyrio martinicus frango-d'água-

azul 
a, d   Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro a, b, c, d 

Heliornithidae     Myiodynastes maculatus bem-te-vi-
rajado 

a, b, d 

Heliornis fulica picaparra c, d   Megarynchus pitangua neinei a, b, c, d 
CHARADRIIFORMES     Myiozetetes cayanensis bentevizinho-

de-asa-
ferrugínea 

a, b, c, d 

Charadriidae     Myiozetetes similis bentevizinho-
de-penacho-
vermelho 

d 

Vanellus cayanus mexeriqueira b, d   Tyrannus melancholicus suiriri a, b, c, d 
Vanellus chilensis quero-quero a, b, c, d   Tyrannus savana tesourinha a, b, c, d 
Pluvialis dominica batuiruçu a   Griseotyrannus 

aurantioatrocristatus 
peitica-de-
chapéu-preto 

a, b, d 

Charadrius collaris batuíra-de-
coleira 

a, c, d   Empidonomus varius peitica b, d 

Recurvirostridae     Myiophobus fasciatus filipe c, d 
Himantopus melanurus pernilongo-de-

costas-brancas 
b, c, d   Sublegatus modestus guaracava-

modesta 
a, d 

Scolopacidae     Pyrocephalus rubinus príncipe a, b, c, d 
Gallinago paraguaiae narceja d   Fluvicola albiventer lavadeira-de-

cara-branca 
a, b, c, d 

Bartramia longicauda maçarico-do-
campo 

a, b, d   Arundinicola leucocephala freirinha a, c, d 

Actitis macularius maçarico-
pintado 

e   Gubernetes yetapa tesoura-do-
brejo 

a, c, d 

Tringa solitaria maçarico- a, c, d   Alectrurus risora tesoura-do- a, d 
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solitário campo 
Tringa melanoleuca maçarico-

grande-de-
perna-amarela 

a, c, d   Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu b, c, d 

Tringa flavipes maçarico-de-
perna-amarela 

a, c, d   Lathrotriccus euleri enferrujado c, d 

Calidris fuscicollis maçarico-de-
sobre-branco 

d   Empidonax alnorum papa-moscas-
de-alder 

d 

Calidris melanotos maçarico-de-
colete 

b, c, d   Contopus cinereus papa-moscas-
cinzento 

d 

Calidris himantopus maçarico-
pernilongo 

d   Knipolegus striaticeps maria-preta-
acinzentada 

d 

Phalaropus tricolor pisa n'água a   Knipolegus hudsoni maria-preta-do-
sul 

d 

Jacanidae     Hymenops perspicillatus viuvinha-de-
óculos 

d 

Jacana jacana jaçanã a, b, c, d   Satrapa icterophrys suiriri-pequeno a, d 
Sternidae     Xolmis cinereus primavera a, b, c, d 
Sternula superciliaris trinta-réis-

pequeno 
a, b, d   Xolmis velatus noivinha-branca a, b, c, d 

Phaetusa simplex trinta-réis-
grande 

a, b, c, d   Xolmis irupero noivinha a, b, c, d 

Rynchopidae     Vireonidae   
Rynchops niger talha-mar a, b, c, d   Cyclarhis gujanensis pitiguari a, b, c, d 

COLUMBIFORMES     Vireo chivi juruviara b, d 
Columbidae     Corvidae   
Columbina minuta rolinha-de-asa-

canela 
c, d   Cyanocorax cyanomelas gralha-do-

pantanal 
a, b, c, d 

Columbina talpacoti rolinha a, b, c, d   Cyanocorax cristatellus gralha-do-
campo 

d 

Columbina squammata fogo-apagou a, b, c, d   Cyanocorax chrysops gralha-picaça a, b, c 
Columbina picui rolinha-picuí a, b, c, d   Hirundinidae   
Claravis pretiosa pararu-azul d   Stelgidopteryx ruficollis andorinha-

serradora 
a, c, d 

Patagioenas picazuro asa-branca a, b, c, d   Progne tapera andorinha-do-
campo 

a, b, d 

Patagioenas cayennensis pomba-galega a, b, c, d   Progne chalybea andorinha-
grande 

a, b, c, d 

Zenaida auriculata avoante a, b, c, d   Tachycineta albiventer andorinha-do-
rio 

c, d 

Leptotila verreauxi juriti-pupu a, b, c, d   Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-
sobre-branco 

a, c, d 

Leptotila rufaxilla juriti-de-testa-
branca 

c, d   Riparia riparia andorinha-do-
barranco 

d 

CUCULIFORMES     Hirundo rustica andorinha-de-
bando 

d 

Cuculidae     Troglodytidae   
Piaya cayana alma-de-gato b, c, d   Troglodytes musculus corruíra a, b, c, d 
Coccyzus melacoryphus papa-lagarta d   Cistothorus platensis corruíra-do-

campo 
e 

Crotophaga major anu-coroca a, b, d   Campylorhynchus turdinus catatau a, b, c, d 
Crotophaga ani anu-preto a, b, c, d   Cantorchilus leucotis garrinchão-de-

barriga-
vermelha 

c 

Guira guira anu-branco a, b, c, d   Cantorchilus guarayanus garrincha-do-
oeste 

c, d 

Tapera naevia saci a, b, c, d   Donacobiidae   
Dromococcyx phasianellus peixe-frito c   Donacobius atricapilla japacanim a, b, c, d 

STRIGIFORMES     Polioptilidae   
Tytonidae     Polioptila dumicola balança-rabo- a, b, c, d 
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de-máscara 
Tyto furcata suindara a, c, d   Turdidae   

Strigidae     Turdus leucomelas sabiá-branco a, c, d 
Megascops choliba corujinha-do-

mato 
a, b, c, d   Turdus rufiventris sabiá-laranjeira a, b, c, d 

Pulsatrix perspicillata murucututu d   Turdus amaurochalinus sabiá-poca a, b, c, d 
Bubo virginianus jacurutu a, d   Mimidae   
Glaucidium brasilianum caburé a, b, c, d   Mimus saturninus sabiá-do-campo a, b, c, d 
Athene cunicularia coruja-

buraqueira 
a, b, c, d   Mimus triurus calhandra-de-

três-rabos 
a, b, c, d 

Asio clamator coruja-orelhuda a   Motacillidae   
NYCTIBIIFORMES     Anthus lutescens caminheiro-

zumbidor 
a, c, d 

Nyctibiidae     Passerellidae   
Nyctibius griseus urutau b, d   Zonotrichia capensis tico-tico a, b, c, d 

CAPRIMULGIFORMES     Ammodramus humeralis tico-tico-do-
campo 

a, b, c, d 

Caprimulgidae     Arremon flavirostris tico-tico-de-
bico-amarelo 

a, b, d 

Antrostomus rufus joão-corta-pau d   Parulidae   
Lurocalis semitorquatus tuju b, d   Setophaga pitiayumi mariquita a, b, c, d 
Nyctiprogne leucopyga bacurau-de-

cauda-barrada 
c   Geothlypis aequinoctialis pia-cobra b, c, d 

Nyctidromus albicollis bacurau a, b, c, d   Basileuterus culicivorus pula-pula b, c, d 
Hydropsalis parvula bacurau-chintã a, b, c, d   Myiothlypis flaveola canário-do-

mato 
a, b, c, d 

Hydropsalis maculicaudus bacurau-de-
rabo-maculado 

d   Icteridae   

Hydropsalis torquata bacurau-tesoura a, c, d   Psarocolius decumanus japu a, b, c, d 
Podager nacunda corucão a, b, c, d   Procacicus solitarius iraúna-de-bico-

branco 
a, b, c, d 

APODIFORMES     Cacicus chrysopterus japuíra a, b, c, d 
Apodidae     Cacicus haemorrhous guaxe d 
Chaetura meridionalis andorinhão-do-

temporal 
d   Cacicus cela xexéu b 

Trochilidae     Icterus pyrrhopterus encontro a, b, c, d 
Phaethornis subochraceus rabo-branco-de-

barriga-fulva 
d   Icterus croconotus joão-pinto c, d 

Eupetomena macroura beija-flor-
tesoura 

a, c, d   Gnorimopsar chopi pássaro-preto a, b, c, d 

Chlorostilbon lucidus besourinho-de-
bico-vermelho 

b, c, d   Amblyramphus 
holosericeus 

cardeal-do-
banhado 

a, b, c, d 

Thalurania furcata beija-flor-
tesoura-verde 

d   Agelasticus cyanopus carretão a, b, c, d 

Hylocharis chrysura beija-flor-
dourado 

a, b, c, d   Chrysomus ruficapillus garibaldi c, d 

Polytmus guainumbi beija-flor-de-
bico-curvo 

c   Pseudoleistes guirahuro chopim-do-
brejo 

d 

Heliomaster furcifer bico-reto-azul a, b, d   Agelaioides badius asa-de-telha a, b, c, d 
TROGONIFORMES     Molothrus rufoaxillaris chupim-

azeviche 
a, b, d 

Trogonidae     Molothrus oryzivorus iraúna-grande a, b, c, d 
Trogon curucui surucuá-de-

barriga-
vermelha 

a, b, c, d   Molothrus bonariensis chupim a, b, c, d 

CORACIIFORMES     Sturnella superciliaris polícia-inglesa-
do-sul 

a, b, d 

Alcedinidae     Thraupidae   
Megaceryle torquata martim-

pescador-
a, c, d   Paroaria coronata cardeal a, b, c, d 
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grande 
Chloroceryle amazona martim-

pescador-verde 
a, b, c, d   Paroaria capitata cavalaria a, b, c, d 

Chloroceryle aenea martim-
pescador-miúdo 

d   Tangara sayaca sanhaço-
cinzento 

a, b, c, d 

Chloroceryle americana martim-
pescador-
pequeno 

a, b, c, d   Tangara palmarum sanhaço-do-
coqueiro 

b, c, d 

Chloroceryle inda martim-
pescador-da-
mata 

d   Tangara cayana saíra-amarela d 

Momotidae     Nemosia pileata saíra-de-
chapéu-preto 

a, b, d 

Momotus momota udu d   Conirostrum speciosum figuinha-de-
rabo-castanho 

b, c, d 

GALBULIFORMES     Sicalis flaveola canário-da-terra a, b, c, d 
Galbulidae     Hemithraupis guira saíra-de-papo-

preto 
a, b, d 

Galbula ruficauda ariramba c, d   Volatinia jacarina tiziu a, b, c, d 
Bucconidae     Eucometis penicillata pipira-da-taoca d 
Nystalus chacuru joão-bobo d   Coryphospingus cucullatus tico-tico-rei a, b, c, d 
Nystalus striatipectus rapazinho-do-

chaco 
a, b, c, d   Tachyphonus rufus pipira-preta a, b, c, d 

Nonnula rubecula macuru b   Ramphocelus carbo pipira-vermelha a, b, c, d 
PICIFORMES     Tersina viridis saí-andorinha a, d 
Ramphastidae     Coereba flaveola cambacica d 
Ramphastos toco tucanuçu a, b, c, d   Sporophila lineola bigodinho d 
Pteroglossus castanotis araçari-

castanho 
d   Sporophila collaris coleiro-do-brejo a, b, c, d 

Picidae     Sporophila caerulescens coleirinho a, b, d 
Picumnus cirratus picapauzinho-

barrado 
a, d   Sporophila leucoptera chorão a, c, d 

Picumnus albosquamatus picapauzinho-
escamoso 

a, b, c, d   Sporophila bouvreuil caboclinho c 

Melanerpes candidus pica-pau-branco a, b, c, d   Sporophila hypoxantha caboclinho-de-
barriga-
vermelha 

c, d 

Melanerpes cactorum pica-pau-de-
testa-branca 

c, d   Sporophila ruficollis caboclinho-de-
papo-escuro 

d 

Veniliornis passerinus pica-pau-
pequeno 

a, b, c, d   Sporophila palustris caboclinho-de-
papo-branco 

c, d 

Veniliornis mixtus pica-pau-chorão a, d   Sporophila cinnamomea caboclinho-de-
chapéu-
cinzento 

a, d 

Piculus chrysochloros pica-pau-
dourado-escuro 

a, b, c, d   Sporophila angolensis curió a, c, d 

Colaptes melanochloros pica-pau-verde-
barrado 

a, b, c, d   Emberizoides herbicola canário-do-
campo 

c, d 

Colaptes campestris pica-pau-do-
campo 

a, b, c, d   Saltatricula atricollis batuqueiro b, c, d 

Celeus lugubris pica-pau-louro a, b, c, d   Saltatricula multicolor batuqueiro-
chaquenho 

e 

Dryocopus lineatus pica-pau-de-
banda-branca 

c, d   Saltator coerulescens sabiá-gongá a, b, c, d 

Campephilus melanoleucos pica-pau-de-
topete-
vermelho 

a, c, d   Saltator similis trinca-ferro a, d 

Campephilus leucopogon pica-pau-de-
barriga-preta 

a, d   Saltator aurantiirostris bico-duro d 

CARIAMIFORMES     Microspingus melanoleucus capacetinho a, b, c, d 
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Cariamidae     Cardinalidae   
Cariama cristata seriema a, b, c, d   Piranga flava sanhaço-de-

fogo 
a, b, d 

FALCONIFORMES     Cyanoloxia brissonii azulão d 
Falconidae     Fringillidae   
Caracara plancus carcará a, b, c, d   Spinus magellanicus pintassilgo a, c, d 
Milvago chimachima carrapateiro a, b, c, d   Euphonia chlorotica fim-fim a, b, c, d 
Herpetotheres cachinnans acauã a, b, c, d   Euphonia violacea gaturamo b, d 
Micrastur ruficollis falcão-caburé a      

Fonte: Elaboração dos autores. Referências: a) Pacheco e Bauer (1994); b) Straube et al. (2006a); c) Straube et 
al. (2006b); d) dados originais colhidos em campo; e) plataforma de ciência cidadã – WikiAves (2020). 

Embora poucos estudos tenham sido realizados especificamente nesse município, 

levantamentos realizados em outras localidades adjacentes no Mato Grosso do Sul apontam 

para a influência biogeográfica do Chaco na composição da ornitofauna. Dentre esses estudos, 

destacam-se aqueles preparados para Corumbá (GODOI; SOUZA, 2016), Bodoquena 

(SOUZA et al., 2015), Serra de Maracaju (NUNES et al., 2013) e Planalto da Bodoquena 

(PIVATTO et al., 2006). 

O conceito corrente alude a uma pequena riqueza de endemismos no Chaco (SHORT, 

1975), sendo que sua avifauna detém afinidade com a avifauna dos domínios fitogeográficos 

do entorno. No entanto, nem os limites geográficos do Chaco nos países limítrofes são bem 

delimitados e nem mesmo são bem esclarecidas as relações biogeográficas entre ele e o 

Pantanal brasileiro. Informações ainda preliminares dão conta que a região de Porto Murtinho 

apresenta espécies de aves próprias da província do Chaco (STRAUBE; DI GIACOMO, 

2007), havendo forte conexão biogeográfica entre o Cerrado e a vegetação aberta chaquenha. 

Ao se utilizar como referência as espécies endêmicas listadas para o Chaco no 

Paraguai (n= 18) (GUYRA PARAGUAY, 2004), é possível afirmar que ocorrem no Brasil 

seis espécies que naquele país são endêmicas do Chaco. Algumas espécies encontradas em 

Porto Murtinho e em outras áreas do Mato Grosso do Sul não são consideradas endêmicas, 

mas são representativas do domínio do Chaco como propõem Short (1975), Stotz et al. 

(1996), Straube e Di Giacomo (2007). Breve descrição sobre história natural e distribuição 

geográfica das espécies endêmicas do Chaco no Paraguai está reportada a seguir, bem como 

imagens de algumas espécies representativas (Figura 1). 

Ortalis canicollis (aracuã-do-pantanal). Ocorre no leste da Bolívia, oeste do Paraguai, 

norte da Argentina e, no Brasil, é restrita ao bioma Pantanal (sudoeste do Mato Grosso e oeste 

do Mato Grosso do Sul), sendo endêmica do Chaco (SHORT, 1975; GUYRA PARAGUAY, 

2004) e com duas subespécies (O. c. canicollis e O. c. pantanalensis). Ocorre principalmente 

em matas ripárias, florestas estacionais, cerrados e áreas abertas chaquenhas, mas também, em 

áreas antropizadas. 
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Cariamidae     Cardinalidae   
Cariama cristata seriema a, b, c, d   Piranga flava sanhaço-de-

fogo 
a, b, d 

FALCONIFORMES     Cyanoloxia brissonii azulão d 
Falconidae     Fringillidae   
Caracara plancus carcará a, b, c, d   Spinus magellanicus pintassilgo a, c, d 
Milvago chimachima carrapateiro a, b, c, d   Euphonia chlorotica fim-fim a, b, c, d 
Herpetotheres cachinnans acauã a, b, c, d   Euphonia violacea gaturamo b, d 
Micrastur ruficollis falcão-caburé a      

Fonte: Elaboração dos autores. Referências: a) Pacheco e Bauer (1994); b) Straube et al. (2006a); c) Straube et 
al. (2006b); d) dados originais colhidos em campo; e) plataforma de ciência cidadã – WikiAves (2020). 

Embora poucos estudos tenham sido realizados especificamente nesse município, 

levantamentos realizados em outras localidades adjacentes no Mato Grosso do Sul apontam 
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destacam-se aqueles preparados para Corumbá (GODOI; SOUZA, 2016), Bodoquena 

(SOUZA et al., 2015), Serra de Maracaju (NUNES et al., 2013) e Planalto da Bodoquena 

(PIVATTO et al., 2006). 

O conceito corrente alude a uma pequena riqueza de endemismos no Chaco (SHORT, 

1975), sendo que sua avifauna detém afinidade com a avifauna dos domínios fitogeográficos 

do entorno. No entanto, nem os limites geográficos do Chaco nos países limítrofes são bem 

delimitados e nem mesmo são bem esclarecidas as relações biogeográficas entre ele e o 

Pantanal brasileiro. Informações ainda preliminares dão conta que a região de Porto Murtinho 

apresenta espécies de aves próprias da província do Chaco (STRAUBE; DI GIACOMO, 

2007), havendo forte conexão biogeográfica entre o Cerrado e a vegetação aberta chaquenha. 
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Porto Murtinho e em outras áreas do Mato Grosso do Sul não são consideradas endêmicas, 
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(1996), Straube e Di Giacomo (2007). Breve descrição sobre história natural e distribuição 

geográfica das espécies endêmicas do Chaco no Paraguai está reportada a seguir, bem como 

imagens de algumas espécies representativas (Figura 1). 

Ortalis canicollis (aracuã-do-pantanal). Ocorre no leste da Bolívia, oeste do Paraguai, 

norte da Argentina e, no Brasil, é restrita ao bioma Pantanal (sudoeste do Mato Grosso e oeste 

do Mato Grosso do Sul), sendo endêmica do Chaco (SHORT, 1975; GUYRA PARAGUAY, 

2004) e com duas subespécies (O. c. canicollis e O. c. pantanalensis). Ocorre principalmente 

em matas ripárias, florestas estacionais, cerrados e áreas abertas chaquenhas, mas também, em 

áreas antropizadas. 

Fonte: Elaboração dos autores. Referências: a) Pacheco e Bauer (1994); b) 
Straube et al. (2006a); c) Straube et al. (2006b); d) dados originais colhidos em 

campo; e) plataforma de ciência cidadã – WikiAves (2020).

Embora poucos estudos tenham sido realizados especificamente 
nesse município, levantamentos realizados em outras localidades adja-
centes no Mato Grosso do Sul apontam para a influência biogeográfica 
do Chaco na composição da ornitofauna. Dentre esses estudos, desta-
cam-se aqueles preparados para Corumbá (GODOI; SOUZA, 2016), Bo-
doquena (SOUZA et al., 2015), Serra de Maracaju (NUNES et al., 2013) e 
Planalto da Bodoquena (PIVATTO et al., 2006).

O conceito corrente alude a uma pequena riqueza de endemis-
mos no Chaco (SHORT, 1975), sendo que sua avifauna detém afinida-
de com a avifauna dos domínios fitogeográficos do entorno. No entan-
to, nem os limites geográficos do Chaco nos países limítrofes são bem 
delimitados e nem mesmo são bem esclarecidas as relações biogeográ-
ficas entre ele e o Pantanal brasileiro. Informações ainda preliminares 
dão conta que a região de Porto Murtinho apresenta espécies de aves 
próprias da província do Chaco (STRAUBE; DI GIACOMO, 2007), 
havendo forte conexão biogeográfica entre o Cerrado e a vegetação 
aberta chaquenha.

Ao se utilizar como referência as espécies endêmicas listadas para 
o Chaco no Paraguai (n= 18) (GUYRA PARAGUAY, 2004), é possível 
afirmar que ocorrem no Brasil seis espécies que naquele país são endê-
micas do Chaco. Algumas espécies encontradas em Porto Murtinho e 
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em outras áreas do Mato Grosso do Sul não são consideradas endêmi-
cas, mas são representativas do domínio do Chaco como propõem Short 
(1975), Stotz et al. (1996), Straube e Di Giacomo (2007). Breve descrição 
sobre história natural e distribuição geográfica das espécies endêmicas 
do Chaco no Paraguai está reportada a seguir, bem como imagens de 
algumas espécies representativas (Figura 1).

Ortalis canicollis (aracuã-do-pantanal). Ocorre no leste da Bolívia, 
oeste do Paraguai, norte da Argentina e, no Brasil, é restrita ao bioma 
Pantanal (sudoeste do Mato Grosso e oeste do Mato Grosso do Sul), sen-
do endêmica do Chaco (SHORT, 1975; GUYRA PARAGUAY, 2004) e 
com duas subespécies (O. c. canicollis e O. c. pantanalensis). Ocorre princi-
palmente em matas ripárias, florestas estacionais, cerrados e áreas aber-
tas chaquenhas, mas também, em áreas antropizadas.

Campephilus leucopogon (pica-pau-de-barriga-preta). Distribui-
-se pelo centro-norte da Bolívia, centro-norte do Paraguai e norte da 
Argentina; no Brasil ocorre no bioma Pantanal estendendo sua área 
de distribuição até o sudoeste do Rio Grande do Sul, no Espinilho, e 
noroeste do Uruguai (WINKLER; CHRISTIE, 2020). Habita matas 
chaquenhas, cerrados e carandazais (ambientes com predominância da 
palmeira carandá). 
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Figura 1. Espécies endêmicas e outras representativas do Chaco ocorrentes 
em Porto Murtinho, MS. A) pica-pau-de-testa-branca (Melanerpes cactorum); 

B) pica-pau-de-barriga-preta (Campephilus leucopogon); C) pica-pau-louro 
(Celeus lugubris); D) arapaçu-do-campo (Xiphocolaptes major); E) aracuã-do-

pantanal (Ortalis canicollis); F) chororó-do-pantanal (Cercomacra melanaria); G) 
rapazinho-do-chaco (Nystalus striatipectus); H) tiriba-fogo (Pyrrhura devillei). 
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(Ortalis canicollis); F) chororó-do-pantanal (Cercomacra melanaria); G) rapazinho-
do-chaco (Nystalus striatipectus); H) tiriba-fogo (Pyrrhura devillei).  

 
Fotos: Simone Mamede. 

Xiphocolaptes major (arapaçu-do-campo). Ocorre principalmente na zona tropical da 

região do Chaco, nos países da Bolívia, Paraguai, Argentina e no bioma Pantanal, onde vive 

em florestas deciduais e semideciduais, florestas chaquenhas, matas ripárias e savanas 

(MARANTZ et al., 2018).  

Knipolegus striaticeps (maria-preta-acinzentada). Espécie monotípica endêmica do 

Chaco, sendo o membro mais comum do gênero Knipolegus no Paraguai (SMITH; EASLEY, 

2019). Encontrada em matas de Chaco, bordas e áreas abertas próximas, na Bolívia, Paraguai, 

norte da Argentina e sudoeste do Brasil (FARNSWORTH; LANGHAM, 2020a). Em Porto 

Murtinho foi encontrada em 27 de agosto de 2020 em savana estépica arborizada, com 

presença de paratudo e algarrobos (21°42'30.5"S 57°51'34.5"W, altitude de 78 m). 

Saltatricula multicolor (batuqueiro-chaquenho). Espécie endêmica do Chaco seco no 

centro-sul da América do Sul: Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai e extremo sudoeste do 

Brasil, onde vive em vegetação chaquenha aberta, arbustiva e campestre (JARAMILLO, 

Fotos: Simone Mamede.

Xiphocolaptes major (arapaçu-do-campo). Ocorre principalmente 
na zona tropical da região do Chaco, nos países da Bolívia, Paraguai, Ar-
gentina e no bioma Pantanal, onde vive em florestas deciduais e semi-
deciduais, florestas chaquenhas, matas ripárias e savanas (MARANTZ et 

al., 2018). 

Knipolegus striaticeps (maria-preta-acinzentada). Espécie monotí-
pica endêmica do Chaco, sendo o membro mais comum do gênero Kni-

polegus no Paraguai (SMITH; EASLEY, 2019). Encontrada em matas de 
Chaco, bordas e áreas abertas próximas, na Bolívia, Paraguai, norte da 
Argentina e sudoeste do Brasil (FARNSWORTH; LANGHAM, 2020a). 
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Em Porto Murtinho foi encontrada em 27 de agosto de 2020 em savana 
estépica arborizada, com presença de paratudo e algarrobos (21°42’30.5”S 
57°51’34.5”W, altitude de 78 m).

Saltatricula multicolor (batuqueiro-chaquenho). Espécie endêmica 
do Chaco seco no centro-sul da América do Sul: Argentina, Bolívia, Pa-
raguai, Uruguai e extremo sudoeste do Brasil, onde vive em vegetação 
chaquenha aberta, arbustiva e campestre (JARAMILLO, 2020). Em Por-
to Murtinho foi encontrada em agosto de 2015, cujo registro encontra-
-se no acervo fotográfico do portal WikiAves (SILOTTI, 2015). Seus 
movimentos migratórios são desconhecidos no Brasil (PIACENTINI et 

al., 2015), mas a ocorrência no mês de agosto pode ser indicativa de mi-
gração austral.

Microspingus melanoleucus (capacetinho). Espécie endêmica do 
Chaco, onde é encontrada da Bolívia ao norte da Argentina, inclusive 
bioma Pantanal (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), além do oeste do 
Uruguai e noroeste do Rio Grande do Sul, no Espinilho (JARAMILLO, 
2017). Habita ambientes de vegetação arbustiva, savanas, borda de ma-
tas, florestas chaquenhas e capinzais densos (SIGRIST, 2013; JARA-
MILLO, 2017).

Embora, como dito, pouco representado por endemismos, o Cha-
co ainda carece de estudos profundos sobre sua composição avifaunística 
e mesmo sobre parentesco, sendo possível que algumas populações cons-
tituam-se de táxons diferenciados porém ainda não reconhecidos. Auto-
res como Stotz et al. (1996) e Straube e Di Giacomo (2007) consideram 
representativas do Chaco: Rhea americana araneipes (ema), Phaethornis 

subochraceus (rabo-branco-de-barriga-fulva), Nystalus striatipectus (rapa-
zinho-do-chaco), Melanerpes cactorum (pica-pau-de-testa-branca), Celeus 

lugubris (pica-pau-louro), Aratinga nenday (periquito-de-cabeça-preta), 
Myiopsitta monachus (caturrita), Thectocercus a. acuticaudatus (aratinga-de-
-testa-azul), Amazona aestiva xanthopteryx (papagaio), Lepidocolaptes an-
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gustirostris (arapaçu-de-cerrado), Thamnophilus doliatus (choca-barrada), 
Thamnophilus caerulescens paraguayensis (choca-da-mata), Campylorham-

phus trochilirostris lafresnayanus (arapaçu-beija-flor), Pseudoseisura uni-

rufa (casaca-de-couro-de-crista-cinza), Xenopsaris a. albinucha (tijerila), 
Suiriri suiriri (suiriri-cinzento), Xolmis irupero (noivinha) e Paroaria capi-

tata (cavalaria), mas essa lista merece revisões, em virtude de atualizações 
sobre a distribuição geográfica dos táxons envolvidos.

Estudos moleculares e filogenéticos são necessários para embasar 
discussões e elucidar os desdobramentos biogeográficos que definiram 
os contornos evolutivos do componente avifaunístico desse setor do 
Brasil e da América do Sul. Certo é que o limite oriental do Chaco sul-a-
mericano no Brasil está no Mato Grosso do Sul, notadamente em Porto 
Murtinho. No entanto, os limites brasileiros do Chaco são amplamente 
povoados por aves de outros domínios não chaquenhos (STRAUBE et 

al., 2006a). A posição ecotonal, confirmada por estudos florísticos, favo-
rece o encontro de representantes ornitofaunísticos de vários domínios, 
como Cerrado e o Chaco, além da floresta estacional decidual, bem como 
possibilita o trânsito de aves da pré-cordilheira andina e dos Campos 
Sulinos (Pampas).

Espécies de interesse à conservação

Várias espécies (n= 17) anotadas para o Chaco em Porto Murtinho 
reservam atenção especial, visto constarem de listas oficiais de espécies 
ameaçadas ou em vias de ameaça (MMA 2014; IUCN 2020) (Tabela 2).
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Tabela 2. Espécies registradas em Porto Murtinho listadas como ameaçadas 
ou em vias de ameaça, conforme MMA (2014) e IUCN (2020). (NT= Near-

threatened – quase-ameaçadas; Vu= vulnerável; En= em perigo).
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Várias espécies (n= 17) anotadas para o Chaco em Porto Murtinho reservam atenção 

especial, visto constarem de listas oficiais de espécies ameaçadas ou em vias de ameaça 

(MMA 2014; IUCN 2020) (Tabela 2). 

Tabela 2. Espécies registradas em Porto Murtinho listadas como ameaçadas ou em 
vias de ameaça, conforme MMA (2014) e IUCN (2020). (NT= Near-threatened – 
quase-ameaçadas; Vu= vulnerável; En= em perigo). 
Táxon Categoria de ameaça Principais ameaças 

Rhea americana NT (IUCN) Perda e alteração dos campos e áreas abertas 
nativas 

Crax fasciolata Vu (IUCN) Perda de hábitat florestal e caça 

Urubitinga coronata En (MMA) Perda e alteração dos campos e áreas abertas 
nativas 

Spizaetus ornatus NT (MMA, IUCN) perda e descaracterização de habitat; caça e 
abate 

Sarcoramphus papa NT (MMA) Perda de hábitat 

Anodorhynchus hyacinthinus NT (MMA), Vu (IUCN) Alteração do hábitat; captura e comércio 
ilegal 

Ara chloropterus NT (MMA) Alteração do hábitat, captura e comércio 
ilegal 

Falco deiroleucus NT (IUCN) Perda e descaracterização de habitat; 
invasão de espécies exóticas; caça e abate 

Primolius maracana  NT (MMA, IUCN) Perda e descaracterização de habitat; 
captura e comércio ilegal 

Pyrrhura devillei  NT (MMA, IUCN) Perda e conversão de hábitat 
Amazona aestiva  NT (MMA) Perda de hábitat; captura e comércio ilegal 

Polystictus pectoralis  NT (MMA, IUCN) Perda e descaracterização das áreas nativas 
de campos e arbustos 

Alectrurus risora  Vu (IUCN) Perda e descaracterização dos campos 
nativos 

Sporophila hypoxantha  Vu (MMA) Perda e descaracterização dos campos 
nativos; captura e comércio ilegal 

Sporophila ruficollis  Vu (MMA), NT (IUCN) Perda e descaracterização dos campos 
nativos; captura e comércio ilegal 

Sporophila palustris  Vu (MMA), En (IUCN) Perda e alteração dos campos nativos; 
captura e comércio ilegal 

Sporophila cinnamomea  NT (MMA), Vu (IUCN) Perda e descaracterização do hábitat; 
captura e comércio ilegal 

Fonte: Elaboração dos autores. 
Observa-se que todas as espécies ameaçadas na região são ligadas direta ou 

indiretamente com a perda e modificação dos hábitats naturais, mas há também caça, captura 

e comércio ilegal. Nessa lista, rapinantes e papa-capins reúnem o maior contingente de táxons 

ameaçados, os quais possuem requerimentos específicos do hábitat. Rapinantes dependem de 

amplas áreas nativas em bom estado de conservação, assim como os membros do gênero 

Sporophila e tiranídeos pouco conhecidos em toda a sua área de distribuição, como 

(Polystictus pectoralis e Alectrurus risora), os quais dependem de campos nativos íntegros 

(RIDGELY; TUDOR, 1994). 

A conversão de hábitats nativos para áreas de pastagens de gramíneas exóticas tem 

aumentado exponencialmente, sem que haja implantação de práticas de manejo e tecnologia 

que assegurem maior produtividade pecuária com menor uso de espaço. Historicamente, a 

Fonte: Elaboração dos autores.

Observa-se que todas as espécies ameaçadas na região são ligadas 
direta ou indiretamente com a perda e modificação dos hábitats naturais, 
mas há também caça, captura e comércio ilegal. Nessa lista, rapinantes e 
papa-capins reúnem o maior contingente de táxons ameaçados, os quais 
possuem requerimentos específicos do hábitat. Rapinantes dependem de 
amplas áreas nativas em bom estado de conservação, assim como os mem-
bros do gênero Sporophila e tiranídeos pouco conhecidos em toda a sua 
área de distribuição, como (Polystictus pectoralis e Alectrurus risora), os quais 
dependem de campos nativos íntegros (RIDGELY; TUDOR, 1994).
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A conversão de hábitats nativos para áreas de pastagens de gramí-
neas exóticas tem aumentado exponencialmente, sem que haja implanta-
ção de práticas de manejo e tecnologia que assegurem maior produtivida-
de pecuária com menor uso de espaço. Historicamente, a biodiversidade 
em Porto Murtinho tem sido a força motriz do desenvolvimento eco-
nômico que se mantém somente no curto prazo, dado o sistema insus-
tentável de exploração, levando ao esgotamento dos elementos nativos 
e instabilidade socioeconômica local. Assim se procedeu à utilização do 
quebracho-vermelho para extração e exportação de tanino, o ciclo da 
erva-mate que tinha na cidade o porto de escoamento hidroviário e tam-
bém não prosperou por muito tempo, além do turismo de pesca com 
forte caráter predatório e, atualmente, a expectativa da implantação do 
corredor interoceânico que pretende conectar logisticamente os oceanos 
Atlântico e Pacífico (BENITES et al., 2019). 

Em 2019 alguns remanescentes de vegetação chaquenha urbana 
foram sumariamente destruídos dando lugar a unidades portuárias para 
a logística fluvial. Essas áreas verdes eram utilizadas pelo pica-pau-de-
-barriga-preta (Campephilus leucopogon), espécie representativa do Chaco 
e, por sua riqueza expressiva de avifauna, ofereciam grande potencial 
para o turismo de observação de aves no meio urbano. A instalação de 
várias unidades portuárias à margem do rio Paraguai, a drenagem de 
áreas úmidas e de campos sazonalmente inundáveis e o intenso tráfego 
de caminhões trazem um alerta sobre as consequências nocivas à diver-
sidade biológica regional, tais como a perda e modificação de hábitats 
nativos, atropelamento de animais silvestres e poluição dos ambientes 
úmidos adjacentes à rodovia BR-267, especialmente nos últimos dez qui-
lômetros até a entrada da cidade.

A transição para modelos mais sustentáveis de produção se faz ne-
cessária e urgente, assim como a implantação de unidades de conservação 
em categorias que ofereçam proteção efetiva à biodiversidade em longo 
prazo. A diversidade biológica do Chaco é pouco conhecida do ponto de 
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vista científico, se comparada ao que se sabe sobre as florestas tropicais, 
apesar de sua riqueza, endemismos e oportunidades para uso sustentável 
e para estudos sobre processos ecológicos e cenários de mudanças climá-
ticas (REDFORD et al., 1990). Zyskowski et al. (2003) enfatizam a neces-
sidade de grandes reservas para a conservação eficiente da biodiversidade 
chaquenha, assim como de corredores e mosaicos de áreas protegidas 
que assegurem a integridade dos processos ecológicos. E essa iniciativa 
precisa transcender os limites políticos territoriais para a integração de 
corredores ecológicos de biodiversidade transnacionais envolvendo Ar-
gentina, Bolívia, Brasil e Paraguai, de forma a assegurar, no contexto da 
paisagem, a efetividade de proteção da biodiversidade deste bioma.

Novas espécies para o inventário avifaunístico 
de Mato Grosso do Sul

Estão assinaladas 630 espécies para o Mato Grosso do Sul (NU-
NES et al., 2017), no entanto, dada a riqueza paisagística com influência 
de vários domínios fitogeográficos somada à carência de esforços amos-
trais exaustivos que cubram amplamente o território, novas ocorrências 
são esperadas à medida que mais estudos sejam realizados. Dessa forma, 
durante as atividades de campo exercidas entre 2018 e 2020, nos meses 
de junho e agosto, respectivamente, novas ocorrências de aves para o 
município e ao estado foram encontradas.

Anas versicolor (marreca-cricri). A espécie aparece na lista secun-
dária das aves de Mato Grosso do Sul e carecia de evidência documental 
para confirmação da ocorrência. Parcialmente migratória, algumas popu-
lações são migrantes austrais durante o inverno e há registros de reprodu-
ção para as regiões Sudeste e Sul do Brasil (ANTAS et al., 1996; SIGRIST, 
2013; ROBINSON e PIZO, 2017; SOMENZARI et al., 2018). Ocorre em 
áreas úmidas sazonais como brejos e lagoas de água doce com vegetação 
flutuante ou emergente (CARBONERAS; KIRWAN, 2020), inclusive 
em áreas úmidas de parques urbanos. Foi registrada na Chácara Brasília 
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(21°42’01.8”S 57°50’53.7”W, altitude 78 m, Porto Murtinho), em 27 de ju-
nho de 2018, em campo sazonalmente inundável, durante o período de 
cheia do rio Paraguai. Na ocasião havia dois indivíduos acompanhados por 
uma fêmea de marreca-colhereira (Anas platalea), espécie também migra-
tória e com poucos registros para Mato Grosso do Sul (Figura 2A).

Phleocryptes melanops (bate-bico). A data do registro e local coin-
cidiu com a de A. versicolor e Pseudocolopteryx flaviventris, encontrada em 
extensa área de taboal (vegetação dominada por taboa – Typha domin-

gensis), com difícil acesso humano devido à inundação. É uma espécie 
paludícola meridional, inconspícua e mais ouvida que vista ocorrente 
em áreas de pirizais, taboais, brejos e banhados (RIDGELY; TUDOR, 
1994; SICK, 1997; SIGRIST, 2013). Embora considerada principalmente 
residente nas áreas de ocorrência, populações do sul migram em direção 
ao norte durante inverno austral (REMSEN-JR et al., 2020). Ocorre na 
Argentina, Uruguai, Chile, oeste do Peru e Bolívia, e sul do Brasil (RID-
GELY; TUDOR, 1994). Seus padrões migratórios não estão esclarecidos, 
de forma que o registro apresentado pode ser resultado de movimentos 
migratórios pelo interior do país, mas ainda não bem documentados.

Cranioleuca pyrrhophia (arredio). A espécie foi observada como res-
posta a playback de Glaucidium brasilianum em junho de 2015, em vegeta-
ção adjacente à estrada que dá acesso ao destacamento militar da Ingazeira 
(22°4’53.6”S 57°56’23.1”W, altitude de 77 m, Porto Murtinho) durante ex-
pedição. No entanto, não houve oportunidade para registro fotográfico 
ou sonoro. Somente em 30 de agosto de 2020 é que dois indivíduos foram 
encontrados próximos à área urbana em vegetação de savana estépica ar-
borizada (MAMEDE, 2020), margeante ao dique de contenção das cheias 
do rio Paraguai (21°42’54.1”S 57°53’49.1”W, altitude de 79 m, Porto Mur-
tinho). Segundo Remsen-Junior (2020), distribui-se pelo Cone Sul, a les-
te da Cordilheira dos Andes, sendo encontrada principalmente em matas 
secas, matagais e variedade de ambientes florestais desde matas estacionais 
ao Chaco mais árido, com vegetação florestal mais aberta.
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Figura 2. A. Registro fotográfico de Anas versicolor e Anas platalea em Porto 
Murtinho, 2018. B. Registro fotográfico do bate-bico (Phleocryptes melanops) 

em Porto Murtinho, em 27 de agosto de 2020. C. Registro fotográfico do 
arredio (Cranioleuca pyrrhophia) em Porto Murtinho, em 30 de agosto de 
2020. D. Registro fotográfico do amarelinho-do-junco (Pseudocolopteryx 

flaviventris) em Porto Murtinho, em 18 de agosto de 2018. E. Registro 
fotográfico do joão-pobre (Serpophaga nigricans) em Porto Murtinho, 

em 27 de agosto de 2020. F. Registro fotográfico do alegrinho-trinador 
(Serpophaga griseicapilla) em Porto Murtinho, em 28 de agosto de 2020.
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Fotos: A, B, E, F: Simone Mamede; C: Maristela Benites; D: Marcello Magnussen. 

Pseudocolopteryx flaviventris (amarelinho-do-junco). O registro foi feito em 27 de 

junho de 2018 e em agosto do mesmo ano, no mesmo ambiente e lugar, Chácara Brasília 

(21°42’01.8”S 57°50’53.7”W, altitude de 78 m, Porto Murtinho). O local de ocorrência era 

uma área úmida com extensa ocupação de taboa (T. domingensis). Foram observados dois e 

seis indivíduos na área amostrada, respectivamente nos meses de junho e agosto. Sua 

ocorrência no Brasil aponta para os estados do Sul e Sudeste, sendo este o primeiro registro 

para região Centro-Oeste. Está presente nos países vizinhos, como Paraguai, Bolívia, Uruguai 

e Argentina nas áreas alagáveis de banhados, taboais e juncais (RIDGELY; TUDOR, 1994; 

Fotos: A, B, E, F: Simone Mamede; C: Maristela Benites; D: Marcello Magnussen.
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Pseudocolopteryx flaviventris (amarelinho-do-junco). O registro foi 
feito em 27 de junho de 2018 e em agosto do mesmo ano, no mesmo 
ambiente e lugar, Chácara Brasília (21°42’01.8”S 57°50’53.7”W, altitude 
de 78 m, Porto Murtinho). O local de ocorrência era uma área úmida 
com extensa ocupação de taboa (T. domingensis). Foram observados dois 
e seis indivíduos na área amostrada, respectivamente nos meses de junho 
e agosto. Sua ocorrência no Brasil aponta para os estados do Sul e Sudes-
te, sendo este o primeiro registro para região Centro-Oeste. Está pre-
sente nos países vizinhos, como Paraguai, Bolívia, Uruguai e Argentina 
nas áreas alagáveis de banhados, taboais e juncais (RIDGELY; TUDOR, 
1994; SIGRIST, 2013). Embora o padrão migratório não seja totalmente 
conhecido, parece se tratar de residente permanente no sul do Brasil e 
migrante austral de inverno no norte da Argentina, Paraguai e Bolívia 
(RIDGELY; TUDOR, 1994). Pode-se inferir, portanto, que os registros 
de Porto Murtinho resultam de movimento migratório, visto que as da-
tas dos avistamentos coincidem com o período de inverno, além do fato 
de que em outros períodos do ano não houve registros. Vale destacar que 
desde 2015 essa área é amostrada durante os períodos sazonais de seca e 
cheia (Figura 2B).

Knipolegus hudsoni (maria-preta-do-sul). Com base na lista mais 
recente de espécies para o Mato Grosso do Sul (NUNES et al., 2017), K. 

hudsoni não consta da lista primária por não apresentar registros do-
cumentados. Um indivíduo fêmea foi encontrado em junho de 2015 
em Porto Murtinho nas imediações do destacamento militar Ingazeira 
(22°4’53.62”S 57°56’23.10”W, altitude de 77 m). Também em 09 de se-
tembro de 2016 um macho juvenil foi encontrado na RPPN Acurizal, 
região da Serra do Amolar (Corumbá/MS: 17°49’51.4”S 57°33’11.2”W, 
96 m de altitude), em ambiente de transição entre borda de mata ciliar 
do rio Paraguai e campo sazonalmente inundável. Vale destacar que a 
borda oeste do Pantanal possui influência tanto do Chaco quanto das 
florestas secas Chiquitanas da Bolívia. A espécie é considerada altamen-
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te migratória no período de inverno austral, embora os movimentos 
migratórios não estejam bem esclarecidos; habita desde áreas campes-
tres com arbustos até florestas chaquenhas mais abertas (FARNSWOR-
TH; LANGHAM, 2020b). Durante o inverno austral migra ao norte da 
Argentina, em direção ao norte boliviano, oeste paraguaio e sudoeste 
brasileiro (RIDGELY; TUDOR, 1994). No Paraguai sua ocorrência não 
é bem conhecida, sendo lá considerada raro migrante ao longo da bacia 
do rio Paraguai e a pré-cordilheira andina (SMITH; EASLEY, 2019). A 
área reprodutiva é conhecida para o centro argentino, todavia há regis-
tros de reprodução no Brasil, durante o mês de novembro, no Parque 
Nacional da Serra da Bodoquena (SOUZA, 2018). Essa espécie, notada-
mente associada ao domínio do Chaco, demanda mais estudos sobre sua 
ocorrência no Brasil.

Serpophaga griseicapilla (alegrinho-trinador). Presente na lista se-
cundária das aves do Mato Grosso do Sul (NUNES et al., 2017), a es-
pécie foi descrita recentemente em 2008. Insetívoro, vive em habitats 
chaquenhos, além dos pampianos na migração e distribui-se do noroeste 
argentino ao sul boliviano, locais onde se reproduz; migra para o leste 
boliviano, Paraguai, sul e sudoeste brasileiro, e Uruguai, onde é consi-
derado visitante de inverno (FJELDSÅ, 2020). Em Porto Murtinho foi 
encontrado em 28 de agosto de2020 em área de savana estépica arbo-
rizada, com presença de paratudo, espinheiro (Prosopis spp.), algorrobo 
(Prosopis ruscifolia) e lavão (Tabebuia nodosa), setor periurbano do mu-
nicípio (21°42’20.98”S 57°51’32.9W, altitude de 78 m, Porto Murtinho). 
Na ocasião, foi gravada a vocalização espontânea de dois indivíduos que 
forrageavam juntos em paratudo e lavão (BENITES, 2020). 

Serpophaga nigricans (joão-pobre). Presente na lista secundária das 
aves do Mato Grosso do Sul (NUNES et al., 2017), é uma espécie as-
sociada a ambientes aquáticos, como rios de pequeno porte, canais de 
áreas agrícolas ou outros reservatórios abertos, distribuindo-se do sul 
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boliviano ao Paraguai, Brasil (Sudeste, Centro-oeste e Norte), sul ao 
centro argentino e Uruguai (FITZPATRICK, 2020). Foi encontrada em 
Porto Murtinho na mesma área de ocorrência de outras espécies acima 
descritas (Chácara Brasília), no dia 27 de agosto de 2020, forrageando em 
campo sazonalmente inundado, portanto no mesmo ambiente de P. me-

lanops e P. flaviventris. Apenas um indivíduo foi observado (MAMEDE, 
2020). Fitzpatrick (2020) considera que é uma espécie possivelmente re-
sidente na maior parte de sua distribuição, mas populações do extremo 
sul podem migrar ao norte em período não reprodutivo. No Mato Gros-
so do Sul, havia registros de Benites e Mamede (obs. pess.) de população 
residente no Parque Nacional das Emas, território de Costa Rica, Mato 
Grosso do Sul (18°13’49.4”S 52°57’20.4”W, altitude de 793 m). Resta sa-
ber se em Porto Murtinho as populações de S. nigricans são residentes ou 
migrantes austrais.

Considerações finais

Os dados apresentados ainda são inconclusivos, visto que menos 
de 20% do município teve sua avifauna inventariada. A maior parte dos 
inventários já realizados se limitou à faixa marginal dos rios Paraguai e 
Apa, com raras amostragens através do interior. No entanto, os resulta-
dos ora apresentados sobre a descrição resumida da riqueza de aves no 
Chaco brasileiro oferecem um panorama importante da avifauna consti-
tuída nessa região, etapa basilar para qualquer proposta de manejo, pes-
quisas aplicadas e de conservação. Straube et al. (2006a) sugerem que a 
menor existência de Chaco no Brasil justificaria esforços sistemáticos e 
continuados de inventários de longo prazo.

O Chaco úmido, porção compreendida no Mato Grosso do Sul, 
é, ao mesmo tempo, local de residência de avifauna chaquenha e desti-
no de espécies migratórias. De forma expressiva, convergem na região 
do Chaco brasileiro aves dos biomas adjacentes como Cerrado, Pantanal 
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e Campos Sulinos (Pampas), abrigando espécies residentes, migratórias 
neárticas e migratórias neotropicais. Essa diversidade precisa ser melhor 
estudada, concomitantemente ao potencial de uso sustentável pelo turis-
mo de observação de aves (birdwatching), dada a riqueza e singularidade 
das espécies. 

No entanto, é urgente a necessidade de estabelecimento de áreas 
protegidas nos limites da Província do Chaco, que assegurem a integri-
dade das populações silvestres e a estabilidade dos processos ecológicos 
naturais que regem a biodiversidade. Há categorias importantes de uni-
dades de conservação de proteção integral que conciliam proteção efe-
tiva da diversidade biológica e visitação pública (por exemplo, parques), 
de modo a permitir à sociedade conhecer e interagir com a natureza re-
lativamente íntegra. No mesmo nível de prioridade, é preciso estabelecer 
políticas públicas que visem à sustentabilidade ambiental, econômica e 
social, de forma realmente equilibrada, antes que a biodiversidade de um 
Chaco já combalido pelas pressões do agronegócio desapareça definitiva-
mente do Mato Grosso do Sul.
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CAPÍTULO 17

VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA E ESPÉCIES 
INDICADAS PARA RESTAURAÇÃO NO 

CHACO

Arnildo Pott1*; Vali Joana Pott2; Ângela Lúcia Bagnatori Sartori3 

RESUMO

Durante décadas tem havido retirada de madeira e extração de 
tanino de quebracho do Chaco, e nas três últimas a vegetação tem sido 
substituída por pastagens cultivadas. A regeneração de muitas espécies 
lenhosas forma populações densas, consideradas daninhas, principal-
mente leguminosas, e.g., Mimosa hexandra (santa-fé) e Parkinsonia pra-

ecox (verde-olivo). Entretanto, essas espécies servem para restauração 
ecológica. Neste capítulo são listadas as principais espécies lenhosas de 
vegetação secundária inicial, de floresta mista de espécies de Chaco e Flo-
resta Estacional Decidual em regeneração avançada, e de floresta ripária, 
com a origem fitogeográfica e síndrome de dispersão. Também são for-
necidas sugestões de espécies para restauração da vegetação de Chaco e 
Floresta Estacional Decidual, bem como de floresta ripária.
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INTRODUÇÃO

Uma das primeiras grandes perturbações antrópicas pós-Co-
lombianas no Chaco brasileiro em Porto Murtinho, além da provisão 
de lenha para navios a vapor, foi a exploração madeireira pela empresa 
Florestal Brasileira em 1936, seguida da extração de tanino de quebracho 
(Schinopsis balansae) (nome de autor do nome na Tabela 1) pela empresa 
Quebracho do Brasil de 1936 aos anos 1970, quando foi criado o código 
florestal (LEÓN, s.d.). Do mesmo modo que em território brasileiro, a 
exploração de tanino de S. balansae, considerado o melhor do mundo, 
foi exaustiva na Argentina (DEMAIO et al., 2002). Entretanto, no Bra-
sil, após algumas décadas a população de quebracho-vermelho havia se 
recuperado em grande parte (PRADO et al., 1992; POTT; POTT, 1994). 
O famoso pau-santo (Bulnesia sarmientoi Lorenz & Griseb.), por sua sin-
gular madeira, tornou-se raro, sendo de crescimento muito lento, pois 
alguns exemplares próximos à Lagoa do Jacadigo, Corumbá, MS, pare-
cem ser do mesmo tamanho de há 30 anos.

Nas três últimas décadas, a vegetação cheia de espinhos presente 
no Chaco, que arruinava o couro do gado bovino e comportava baixa 
lotação animal, foi em grande parte substituída por pastagens cultivadas, 
depois que foi visto que Urochloa humidicola (Rendle) Morrone & Zulo-
aga, uma gramínea africana que tolera solos arenosos e pobres, também 
cresce bem nos argilosos eutróficos. A supressão era autorizada porque 
o Chaco não constava no mapa oficial de vegetação do Brasil e por inter-
pretação errônea como Cerrado.

Um grande problema econômico nessas pastagens é a regeneração 
de plantas lenhosas, principalmente de leguminosas, e.g., Mimosa spp., 
Parkinsonia praecox (verde-olivo) e Vachellia spp. (POTT et al., 2006). Em 
áreas de carandazal inundável houve densa regeneração de M. hexandra e 
M. weddelliana. Além de controle mecânico com roçadeira, o município 
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de Porto Murtinho se destaca por altos índices de aplicação de arbus-
ticidas em relação aos demais do Estado. Provavelmente há um banco 
de sementes abundante e persistente no solo, ainda não estudado, com 
sementes duras e longevas, que causam indesejada intensa regeneração, 
sobretudo de espécies espinescentes, após o desmatamento. Entretanto, 
as mesmas plantas consideradas daninhas podem servir para restauração 
da vegetação (DIAS FILHO, 2005), além de ter utilização como frutí-
feras, apícolas, medicinais, lenha, tanino, resina (e.g., P. praecox) e até 
forrageiras, dentre outros fins (POTT et al., 2006). Em fazendas em que 
há passivo ambiental, com necessidade de reposição florestal para Re-
serva Legal e Área de Preservação Permanente, pode ser aproveitada a 
sucessão secundária (POTT et al., 2006). A recuperação natural ou suces-
são secundária da vegetação é também um processo recomendado para 
a restauração da Caatinga, que tem árvores em comum com Florestas 
Deciduais do Pantanal (MAIA 2004) e do Chaco.

Neste capítulo são listadas as principais espécies lenhosas de ve-
getação secundária inicial, de floresta mista de espécies de Chaco e de 
Floresta Estacional Decidual em regeneração avançada, e de floresta ri-
pária, com a origem fitogeográfica e síndrome de dispersão. Também 
são fornecidas sugestões de espécies para restauração da vegetação. O 
trabalho foi fundamentado em coletas e observações realizadas pelos 
autores e orientados do Programa de Pós-Graduação em Biologia Ve-
getal da UFMS, em diversas viagens de levantamento botânico a Porto 
Murtinho, MS, com material depositado no Herbário CGMS da UFMS 
(disponível nas plataformas virtuais SpeciesLink e Jabot). Os nomes das 
plantas foram atualizados conforme a Flora do Brasil 2020 (FLORA DO 
BRASIL, 2020). Informações fitogeográficas e de dispersão das plantas 
foram complementadas com bibliografia.

Para tanto, foi avaliada a dinâmica da vegetação de Chaco, com 
observações sobre o potencial de recuperação, mediante o inventário das 
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Angiospermas em diversas áreas de vegetação secundária após desmata-
mento para pastagem, e outras de floresta perturbada por corte seletivo 
em regeneração avançada. A principal área de floresta mista de espécies 
do Chaco e de Floresta Estacional Decidual em regeneração avançada é 
onde houve intensa retirada de madeira em 1935 e novamente um pouco 
em 2000 para retirada seletiva de madeira, em que foi realizado o inven-
tário das principais espécies em 2015, segundo anotações inéditas dos 
autores AP e VJP.

Espécies da vegetação secundária, aspectos 
fitogeográficos e ecológicos

As principais espécies encontradas na vegetação lenhosa secundá-
ria inicial de áreas desmatadas, na floresta mista de espécies do Chaco e 
de Floresta Estacional Decidual em regeneração avançada após perturba-
ção por retirada de madeira, além de árvores ripárias, constam na Tabela 
1. Algumas foram colocadas como de Floresta Estacional Semidecidual.

Tabela 1. Principais espécies lenhosas de vegetação secundária inicial e de 
regeneração avançada de floresta de Chaco (CH), Floresta Estacional Decidual 

(FED) ou Semidecidual (FES), mista de CH e FED, e floresta ripária (R). 
Dispersão: An=anemocórica, Au=autocórica, Hy=hidrocórica, Z-zoocórica.
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inicial 
Regeneração 

avançada Ripária Dispersão 

ACHATOCARPACEAE      
Achatocarpus praecox Griseb.  CH,FED CH,FED  Z 
ANACARDIACEAE      
Astronium urundeuva (M.Allemão) Engl.   Aroeira  FED   An 

Schinopsis balansae Engl. Quebracho-
vermelho  CH CH  An 

S. brasiliensis Engl. Braúna  FED  An 
ANNONACEAE      
Annona nutans (R.E.Fr.) R.E.Fr. Ata CH CH R Z 
APOCYNACEAE     An 
Aspidosperma australe Mül.Arg. Guatambu FED FED   
A. pyrifolium Mart. Pau-pereiro  FED  An 

A. quebracho-blanco Schltdl. Quebracho-
branco  CH  An 

A. triternatum Rojas Acosta Quebracho  CH  An 
ARECACEAE      
Acrocomia totai Mart. Bocaiuva CH CH  Z 
Attalea phalerata Mart. ex Spreng. Acuri FED FED  Z 
Bactris glaucescens Drude Tucum   R Z 
Copernicia alba Morong Carandá CH CH R Au,Zo 
BIGNONIACEAE      
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Fonte: Elaboração dos autores.
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Handroanthus heptaphyllus (Vell.) Mattos Piúva CH,FED CH,FED R An 
Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & 
Hook.f. ex S.Moore Paratudo CH,FED CH,FED  An 

T. nodosa (Griseb.) Griseb. Labão CH CH  An 
BORAGINACEAE      
Cordia glabrata DC. Louro FED FED  An 
CACTACEAE      
Pereskia sacharosa Griseb. Amapola CH,FED CH,FED  Z 
CANNABACEAE      
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Taleira FED FED R Z 
CAPPARACEAE      
Anisocapparis speciosa Cornejo & Iltis Pau-verde CH CH  Z 
Capparicordis tweediana (Eichler) Iltis & 
Cornejo  CH CH  Z 

Crateva tapia L. Cabaceira   R Z 
Cynophalla retusa (Griseb.) Cornejo & Iltis Pau-verde CH,FED CH,FED  Z 
CARICACEAE      
Jacaratia corumbensis Kuntze Mamãozinho  CH,FED  Z 
CELASTRACEAE      
Monteverdia ilicifolia (Mart. ex Reissek) Biral Cancorosa CH,FED CH,FED  Z 
COMBRETACEAE      
Terminalia triflora (Griseb.) Lillo   CH R An 
ERYTHROXYLACEAE      
Erythoxylum anguifugum Mart. Pimenteirinha   R Z 
EUPHORBIACEAE      
Adelia spinosa (Chodat & Hassl.) Pax & 
Hoffm. Laranjinha CH,FED CH,FED R Au 

Alchornea castaneifolia (Willd.) A.Juss. Sarã   R Z 
Croton micans Müll.Arg. Amarelinho CH CH  Au 
Gymnanthes discolor (Spreng.) Müll.Arg. Canela-de-cutia  FED  Au 
Sapium haematospermum Müll.Arg. Leiteiro   R Z 
S. glandulosum (L.) Morong Leiteiro FED   Z 
S. obovatum Klotzsch ex Müll.Arg. Saran-leiteiro   R Z 
Sebastiania brasiliensis Spreng.  FED   Au 
FABACEAE      
Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart Mulateira FED FED  An 
Albizia inundata (Mart.) Barneby & 
J.W.Grimes Bigueiro   R Au 

Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. Cerejeira  FED  An 
Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) 
Altschul Angico FED FED  Au 

Bauhinia bauhinioides (Mart.) Macbr. Espinheiro R  R Au 
Cassia grandis L.f. Canafístula   X Z 
Cenostigma pluviosum (DC.) E.Gagnon & 
G.P.Lewis Sibipiruna CH,FED CH,FED  Au 

Chloroleucon chacoense (Burkart) Barneby & 
J.W.Grimes   CH  Au 

C. foliolosum (Benth.) G.P.Lewis   FED  Z 
C. tenuiflorum (Benth.) Barneby & J.W.Grimes Barreiro-branco CH,FED CH,FED  Au 
Dalbergia riedelii (Benth.) Sandwith    R Au 
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong Ximbuva FED FED  Au,Z 
Geoffroea spinosa Jacq.   FED  Z 
Inga vera Willd. Ingá  CH R Z 
Guibourtia chodatiana Hassl. Jatobazinho FED   Au 
Lachesiodendron viridiflorum (Kunth) 
P.G.Ribeiro et al. 

Sombra-de-
touro FED FED  Au 

Libidibia paraguariensis (D.Parodi) Lewis Guaiacan CH CH  Z 

Machaerium eriocarpum Benth. Barreiro-branco CH,FED CH,FED R An 
Au 

Microlobius foetidus subsp. paraguensis Pau-alho CH CH  Au 
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(Benth.) M.Sousa & G.Andrade 
Mimosa glutinosa Malme Espinilho CH  CH Au 
M. hexandra Micheli Santa-fé CH CH  Au 
M. weddelliana Benth. E-vai-o-resto CH   Au 
Muellera nudiflora (Burkart) M.J.Silva & 
A.M.G.Azevedo  CH CH  An 

M. sericea (Micheli) M.J.Silva & 
A.M.G.Azevedo Bigueiro   R Au, 

Hy 
Parapiptadenia rigida (Benth.) Brenan Angico  CH,FED  Au 
Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) 
Hawkins Verde-olivo CH CH  An, 

Z 
Peltophorum dubium (Spreng.) Taub. Canafístula  FED  Z 
Poincianella laxiflora (Tul.) L.P.Queiroz  FED   An 
Prosopis alba Griseb. Algarobo  CH  Z 
P. nigra (Griseb.) Hieron. Algarobo  CH  Z 
P. rubriflora Hassl. Barreiro-preto CH CH  Z 

P. ruscifolia Griseb. Algarobo, 
coronilho CH CH CH Z 

Pterogyne nitens Tul. Bálsamo FED FED  An 
Samanea tubulosa (Benth.) Barneby & 
J.W.Grimes  

Feijão-cru, 
Sete-cascas FED FED  Au, Z 

Sesbania virgata (Cav.) Pers. Saranzinho   R Hy 
Senegalia lasiophylla Benth.) Seigler & 
Ebinger Espinheiro  FED  Au 

S. polyphylla (DC.) Britton & Rose Espinheiro FED FED  Au 
S. praecox (Griseb.) Seigler & Ebinger Espinheiro  CH  Au 
S. tenuifolia (L.) Britton & Rose Espinheiro  FED  Au 
Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger  Aromita CH CH  Z 
V. farnesiana (L.) Wright & Arn.  Aromita CH CH  Z 
LAMIACEAE      
Vitex cymosa Bert. Tarumã   R Z 
LAURACEAE      
Ocotea diospyrifolia (Meisn.) Mez Canela  FED R Z 
LYTHRACEAE      
Adenaria floribunda Kunth Veludinho FES   Au 
MALVACEAE      
Ceiba pubiflora (A.St.-Hil.) K.Schum.  Barriguda  FED  An 
C. speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna Paineira  FED  An 
Guazuma ulmifolia Lam. Chico-magro FED  R Z 
Helicteres lhotzkyana (Schott & Endl.) 
K.Schum.  FED FED  Au 

Pseudobombax marginatum (A.St.-Hil.) 
Robyns Imbirussu  FED  An 

MELIACEAE      
Trichilia catigua A.Juss. Catiguá  FED  A,u  
T. claussenii C.DC. Catiguá  FED  Z,Au 
T. elegans A.Juss. Catiguá  FED  Z,Au 
MORACEAE      
Brosimum gaudichaudii Trécul Mama-cadela FED FED  Z 
Ficus enormis (Mart. ex Miq.) Mart. Figueira CH,FED CH,FED  Z 
Maclura tinctoria (L.) Engl. Mora FED FED  Z 
MYRTACEAE      
Eugenia egensis DC. Pitanguinha   R Z 
E. myrcianthes Nied.    R Z 
Eugenia subterminalis DC.    R Z 
Myrcia selloi (Spreng.) N.Silveira   FED  Z 
Psidium guineense Sw. Araçá FES  R Z 
NYCTAGINACEAE      
Neea hermaphrodita S.Moore Pau-de-sal CH,FED CH,FED R Z 
Pisonia zapallo Griseb. Carrapicho  CH,FED  Z,Au 
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Reichenbachia paraguayensis (D.Parodi) 
Dugand & Daniel  FED FED  Au 

PHYLLANTHACEAE      
Phyllanthus chacoensis Morong Jacarepito CH CH CH Z 
POLYGONACEAE      
Coccoloba cujabensis Wedd. Canjiquinha  FED  Z 
C. guaranitica Hassl. Canjiquinha CH  CH Z 
C. obtusifolia Jacq. Canjiquinha   CH Z 
Ruprechtia brachysepala Meisn.  Canjiquinha   CH Z 
R. exploratricis Sandwith  FED FED  An 

R. triflora Griseb. Canela-de-
velha  CH  An 

Seguieria paraguayensis Morong   CH  An 
Triplaris gardneriana Wedd. Novateiro-preto  CH,FED R An 
RHAMNACEAE      
Ziziphus oblongifolius S.Moore Olho-de-boi CH CH CH Z 
RUBIACEAE      
Calycophyllum multiflorum Griseb. Castelo  FED  An 
Chomelia obtusa Cham. & Schltdl. Espinheiro  FED  Z 
Coutarea hexandra (Jacq.) K.Shum.   FED  Au 
Genipa americana L. Jenipapo   R Z 
Guettarda uruguensis Cham. & Schltdl. Veludo  CH  Z 
Machaonia acuminata Bonpl. Espinheiro CH  CH Au 

Randia heteromera Judkevich & R.M. Salas Veludo-de-
espinho CH,FED CH,FED  Z 

Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) 
K.Schum. Olho-de-boi FED FED  Z 

RUTACEAE      
Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. Cocita CH CH  Au 
Z. petiolare A.St.-Hil. & Tul. Maminha  FED  Au 
SALICACEAE      
Banara arguta Briq. Sardinheira   R Z 
Casearia aculeata Jacq. Espinheiro CH,FED CH,FED  Au 
C. gossypiosmerma Briq. Espeteiro  FED  An 
Salix humboldtiana Willd. Salso   R An 
Xylosma venosum N.E.Br. Espinheiro CH,FED CH,FED  Z 
SANTALACEAE      
Acanthosyris falcata Griseb.   CH  Z 
SAPINDACEAE      
Diplokeleba floribunda N.E.Br. Canela-de-cutia CH,FED CH,FED  An 
Melicoccus lepidopetalus Radlk. Aguapomba CH,FED CH,FED  Z 
SAPOTACEAE      
Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler 
ex Miq.) Engl. Guapeva  CH,FED  Z 

Pouteria glomerata (Miq.) Radlk. Laranjinha-de-
pacu   R Z 

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) 
T.B.Penn. Laranjinha  FED  Z 

SIMAROUBACEAE      
Castela coccinea Griseb.  CH CH  Z 
SOLANACEAE      
Lycium boerhaaviifolium L.f. Espinheiro CH,FED CH,FED  Z 
ULMACEAE      
Phyllostylon rhamnoides (J.Poiss.) Taub. Gaiuvira  FED  An 
Fonte: Elaboração dos autores. 

Não foram incluídas aqui as espécies do estrato herbáceo-subarbustivo da vegetação 

secundária inicial, porque na pastagem cultivada o componente rasteiro foi muito reduzido 

pela competição de U. humidicola, que tem alelopatia (SOUZA FILHO et al., 2005), e pelos 
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Reichenbachia paraguayensis (D.Parodi) 
Dugand & Daniel  FED FED  Au 

PHYLLANTHACEAE      
Phyllanthus chacoensis Morong Jacarepito CH CH CH Z 
POLYGONACEAE      
Coccoloba cujabensis Wedd. Canjiquinha  FED  Z 
C. guaranitica Hassl. Canjiquinha CH  CH Z 
C. obtusifolia Jacq. Canjiquinha   CH Z 
Ruprechtia brachysepala Meisn.  Canjiquinha   CH Z 
R. exploratricis Sandwith  FED FED  An 

R. triflora Griseb. Canela-de-
velha  CH  An 

Seguieria paraguayensis Morong   CH  An 
Triplaris gardneriana Wedd. Novateiro-preto  CH,FED R An 
RHAMNACEAE      
Sarcomphalus mistol (Griseb.) Hauenschild   Olho-de-boi CH CH CH Z 
RUBIACEAE      
Calycophyllum multiflorum Griseb. Castelo  FED  An 
Chomelia obtusa Cham. & Schltdl. Espinheiro  FED  Z 
Coutarea hexandra (Jacq.) K.Shum.   FED  Au 
Genipa americana L. Jenipapo   R Z 
Guettarda uruguensis Cham. & Schltdl. Veludo  CH  Z 
Machaonia acuminata Bonpl. Espinheiro CH  CH Au 

Randia heteromera Judkevich & R.M. Salas Veludo-de-
espinho CH,FED CH,FED  Z 

Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) 
K.Schum. Olho-de-boi FED FED  Z 

RUTACEAE      
Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. Cocita CH CH  Au 
Z. petiolare A.St.-Hil. & Tul. Maminha  FED  Au 
SALICACEAE      
Banara arguta Briq. Sardinheira   R Z 
Casearia aculeata Jacq. Espinheiro CH,FED CH,FED  Au 
C. gossypiosmerma Briq. Espeteiro  FED  An 
Salix humboldtiana Willd. Salso   R An 
Xylosma venosum N.E.Br. Espinheiro CH,FED CH,FED  Z 
SANTALACEAE      
Acanthosyris falcata Griseb.   CH  Z 
SAPINDACEAE      
Diplokeleba floribunda N.E.Br. Canela-de-cutia CH,FED CH,FED  An 
Melicoccus lepidopetalus Radlk. Aguapomba CH,FED CH,FED  Z 
SAPOTACEAE      
Chrysophyllum gonocarpum (Mart. & Eichler 
ex Miq.) Engl. Guapeva  CH,FED  Z 

Pouteria glomerata (Miq.) Radlk. Laranjinha-de-
pacu   R Z 

Sideroxylon obtusifolium (Roem. & Schult.) 
T.B.Penn. Laranjinha  FED  Z 

SIMAROUBACEAE      
Castela coccinea Griseb.  CH CH  Z 
SOLANACEAE      
Lycium boerhaaviifolium L.f. Espinheiro CH,FED CH,FED  Z 
ULMACEAE      
Phyllostylon rhamnoides (J.Poiss.) Taub. Gaiuvira  FED  An 
Fonte: Elaboração dos autores. 

Não foram incluídas aqui as espécies do estrato herbáceo-subarbustivo da vegetação 

secundária inicial, porque na pastagem cultivada o componente rasteiro foi muito reduzido 

pela competição de U. humidicola, que tem alelopatia (SOUZA FILHO et al., 2005), e pelos 

Fonte: Elaboração dos autores.

Não foram incluídas aqui as espécies do estrato herbáceo-subar-
bustivo da vegetação secundária inicial, porque na pastagem cultivada o 
componente rasteiro foi muito reduzido pela competição de U. humidi-

cola, que tem alelopatia (SOUZA FILHO et al., 2005), e pelos herbicidas 
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para controlar a profusa germinação de leguminosas como Mimosa he-

xandra e Parkinsonia praecox. Em campo inundável, a inundação reduz 
o crescimento da gramínea introduzida, assim as ervas nativas podem 
persistir (BAO et al., 2020). Tampouco, simplificadamente, foi ignorada 
a classificação de fisionomias de Chaco (Florestado, Arborizado, Gramí-
neo-lenhoso), pois a supressão da vegetação as descaracterizou, embora 
seja possível identificá-las por meio de imagens orbitais anteriores ao 
desmatamento, localizando-as pelas coordenadas geográficas, constan-
tes nas etiquetas de herbário. Na regeneração pós-desmatamento ocorre 
certa homogeneização de habitat, p. ex., espécies do Chaco, como P. pra-

ecox, podem avançar sobre áreas que eram de Floresta Estacional (POTT 
et al., 2006) e vice-versa.

Dentre as espécies lenhosas encontradas, considerando a origem 
fitogeográfica, verificamos um grupo comum ao Chaco e à Floresta Es-
tacional, e.g., Adelia spinosa, Calycophyllum multiflorum, Copernicia alba, 

Cynophalla retusa, Diplokeleba floribunda, Machaerium eriocarpum, Pereskia 

sacharosa e Sideroxylon obtusifolium; poucas espécies ocorrem no Chaco 
e na Amazônia, caso de Banara arguta, Coccoloba cujabensis, Pouteria glo-

merata, e Ruprechtia brachysepala; e algumas são de ampla distribuição, 
como Anadenanthera colubrina, Casearia aculeata, Celtis iguanaea, Guazuma 

ulmifolia, Handroanthus heptaphyllus, Inga vera, Randia heteromera e Va-

chellia farnesiana (JARDIM et al., 2003; POTT; RATTER, 2011). Outros 
autores também reportaram que “el Chaco húmedo es una zona de con-
vergencia donde se entrelazan especies de distintas floras” (PEÑA-CHO-
CARRO et al., 2006). Algumas espécies avançam até próximo às cidades 
de Corumbá e a sub-região de Miranda no Pantanal, e.g. Aspidosperma 

quebracho-blanco, Microlobius foetidus subsp. paraguensis, Phyllanthus chaco-

ensis e Zygia inaequalis.

Algumas árvores são típicas de vegetação secundária, como Ana-

denanthera colubrina, Guazuma ulmifolia e Pterogyne nitens (JARDIM et 
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al., 2003). Entre as espécies de vegetação secundária inicial, muitas têm 
capacidade de rebrotar após corte ou fogo: A. colubrina, Aspidosperma 

pyriformis, Celtis iguanaea, Croton micans, G. ulmifolia, Lachesiodendron vi-

ridiflorum, M. foetidus subsp. paraguensis, Mimosa hexandra, M. weddelliana, 

Muellera nudiflora, Astronium urundeuva, Parkinsonia praecox, Phyllanthus 

chacoensis, Prosopis rubriflora, P. ruscifolia, Pterogyne nitens, Randia hetero-

mera, Samanea tubulosa, Vachellia caven, V. farnesiana, Zanthoxylum faga-

ra, Sarcomphalus mistol (POTT; POTT, 1994; MAIA 2004; POTT et al., 
2006) e Chloroleucon tenuiflorum (JARDIM et al., 2003). Microlobius foetidus 
subsp. paraguensis coloniza beira de estrada, onde periodicamente há fogo. 
Das espécies arroladas, PEÑA-CHOCARRO et al. (2006) mencionaram 
Castela coccinea, Cynophalla retusa, P. praecox, Pterogyne nitens, V. caven e 
Z. fagara, como “plantas pioneras o colonizadoras que juegan un rol muy 
importante en la restructuración de los ecosistemas alterados o modifica-
dos” do Chaco úmido, que também observamos em áreas de regeneração 
em Porto Murtinho. Também citam que o excesso de pastoreio expan-
de formações dominadas por Mimosa spp., Prosopis spp., Tabebuia aurea 

(paratudal) ou Vachellia spp. (PEÑA-CHOCARRO et al., 2006). Tam-
bém constatamos essas plantas no Chaco brasileiro degradado, exceto o 
aumento de T. aurea, mas faltam informações do passado sem gado. A 
espécie congênere T. nodosa é colonizadora (POTT; POTT, 1994). Para 
o Chaco boreal, são citadas como pioneiras colonizadoras: Anisocapparis 
(Capparis) speciosa, Castela coccinea e P. praecox; algumas são consideradas 
invasoras, como Vachellia caven e P. ruscifolia, esta considerada importante 
“restauradora del bosque” (MERELES; DEGEN, 1997). Metade das espé-
cies pioneiras colonizadoras é de leguminosas no norte do Chaco para-
guaio (MERELES; DEGEN, 1997), próximo ao do Brasil, onde confirma-
mos a predominância de leguminosas na vegetação secundária.

O observado retorno da vegetação, ainda em processo, significa 
que ela tem resiliência e potencial de recuperação, o qual pode ser apro-
veitado para restauração e manejo florestal. A regeneração de espécies 
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do Chaco também se observa na área urbana de Porto Murtinho, onde 
ocorrem várias das árvores citadas de vegetação secundária inicial, flo-
resta em regeneração avançada e ripária, além das remanescentes. Um 
admirável fragmento de floresta de Chaco foi mantido no Hotel dos 
Camalotes, embora “enfeitado” com espécies exóticas, podem ser en-
contradas árvores características desta formação, como Albizia inundata, 

Aspidosperma triternatum, Capparicordis tweediana, Diplokeleba floribunda, 

Geoffroea spinosa, Neea hermaphrodita, P. ruscifolia, Schinopsis balansae, den-
tre outras, bem como epífitas, e.g. Rhipsalis baccifera (J.F.Muell.) Stearns 
e Tillandsia duratii Vis.

Na Tabela 1 são arroladas as espécies lenhosas de vegetação se-
cundária inicial de Chaco e de regeneração de floresta mista de Chaco e 
de Floresta Estacional Decidual, além de árvores ripárias. A compilação, 
baseada em levantamento de campo pelos autores, foi complementada 
com bibliografia sobre a origem fitogeográfica (PRADO et al., 1992; KIL-
LEEN et al., 1993; POTT; POTT, 1994; POTT; RATTER, 2011; DA-
MASCENO-JUNIOR et al., 2018) e as síndromes de dispersão (JARDIM 
et al., 2003; NOGUCHI et al., 2009; CARVALHO; SARTORI, 2014). A 
família mais numerosa das arroladas é Fabaceae, o que segue o padrão 
geral de riqueza de leguminosas encontrado no Chaco (PEÑA-CHO-
CARRO et al., 2006; SARTORI, 2012; SARTORI et al., 2018; MORALES 

et al., 2019) e em Florestas Deciduais (JARDIM et al., 2003; MAIA, 2004). 
É notória a ausência de Melastomataceae e Vochysiaceae, de solos ácidos 
e típicas de Cerrado. Ambas também não são citadas na flora do adja-
cente Chaco úmido do Paraguai (PEÑA-CHOCARRO et al., 2006). A 
relação florística com o Chaco paraguaio influi até em nomes comuns de 
plantas, como aromita, carandá, cocita, coronilho, espinilho, guaiacan, 
jacarepito, labão e quebracho.

O ambiente do Chaco é heterogêneo quanto ao relevo com 
murundus e consequentes diferenças na inundação sazonal (BAPTISTA 
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et al., 2017). Na fisionomia de Chaco arborizado há mais heterogeneida-
de de relevo e menor fertilidade de solo, comparado ao Chaco florestado 
(BAPTISTA et al., 2016). Após o desmatamento, na pastagem cultivada 
e na vegetação secundária pouco se percebe a que fisionomia pertencia 
determinada área. Com informações ecológicas das espécies, pode-se in-
ferir que espécies seriam adequadas a cada situação de microrrelevo, p. 
ex., as que preferem solos muito úmidos, como Tabebuia aurea, que pode 
ocorrer em manchas de paratudal; outros que são inundados apenas por 
pouco tempo, e.g., T. nodosa; e as de solos bem drenados, tais como Aspi-

dosperma quebracho-blanco, Casearia gossypiosperma, Diplokeleba floribunda, 

Astronium urundeuva, Parkinsonia praecox e Peltophorum dubium (LOPEZ 
et al., 1987; JARDIM et al., 2003). Entretanto, D. floribunda e P. praecox 
também foram encontradas em terreno inundável. Em morrotes há al-
gumas espécies rupícolas, p. ex., Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B.Gil-
lett e Ficus calyptroceras (Miq.) Miq. e de Cerrado. Algumas são quase 
indiferentes nesse mosaico, e.g., Guazuma ulmifolia, Libidibia paraguarien-

sis (LOPEZ et al., 1987), Vachellia caven (MERELES; DEGEN, 1997) e P. 

rubriflora. Também há espécies tolerantes a solos salinos, e.g., Copernicia 

alba, Prosopis rubriflora (POTT; POTT, 1994), Parkinsonia praecox (ME-
RELES; DEGEN, 1997), Prosopis ruscifolia, Schinopsis balansae e T. nodosa 
(DEMAIO et al., 2002), sendo que as manchas salinas tendem a aumentar 
com a degradação da vegetação natural, nas quais crescem espécies de 
Opuntia (PEÑA-CHOCARRO et al., 2006), Microchloa indica (L.f.) Kunt-
ze e Tripogon spicatus (Nees) Ekman.

Sob a condição de clima sazonal, há ocorrência de incêndio e 
algumas espécies de savanas monodominantes são resistentes ao fogo, 
e.g., C. alba (carandazal) e T. aurea (paratudal), bem como Handroanthus 

heptaphyllus (KILLEEN et al., 1993). Em Chaco natural mais aberto, se o 
estrato herbáceo for muito pastejado, predomina Paspalum virgatum L. 
(capim-navalha ou capim-querosene, que, como o nome sugere, facil-
mente queima) nas partes mais úmidas com microrrelevo de tacurus (da 
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língua indígena, também chamados de cupinzeiros), e Bromelia balansae 

Mez e Selaginella sellowii Hieron., nas mais secas. A afirmação de que 
Bromeliáceas e Cactáceas dificultam a regeneração natural da floresta do 
Chaco (Lopez et al., 1987) contraria a observação no Pantanal de que B. 

balansae é um refúgio para a regeneração de algumas espécies pastadas, 
e.g., Sterculia apetala (Jacq.) Karst (POTT; POTT, 1994).

A condição de alguns remanescentes com vegetação secundária, 
integrados por elementos florísticos predominantes de florestas de Cha-
co e de florestas estacionais, tem resultado via órgãos fiscalizadores no 
não reconhecimento de tais áreas para a compensação de Reserva Legal. 
Falta a compreensão de que em poucos metros pode ocorrer essa varia-
ção, devida a nuances de microrrelevo tipo gilgai (EMBRAPA, 2020), 
localmente denominada de “tacuruzeiro”, de tacuru. Ainda, em manchas 
mais extensas de vegetação podem predominar espécies do Chaco nas 
partes deprimidas do relevo e as de floresta estacional nas mais elevadas 
(murundus), aspectos não evidenciados na escala dos mapas geralmente 
utilizada para a classificação do tipo de vegetação.

Restauração

Há dois métodos principais de restauração, a regeneração natural 
e o plantio, o primeiro sendo mais barato, embora mais demorado, mas 
depende do banco de sementes no solo ou de matrizes nos arredores. Há 
técnicas intermediárias, como a nucleação e o enriquecimento, que ace-
lera a regeneração natural. Para o Pantanal já foram propostas estratégias 
de restauração ecológica, que não são fáceis diante da inundação sazonal, 
algumas já testadas preliminarmente (POTT et al., 2018), mas não para o 
Chaco. Entretanto, a vegetação do Chaco parece ter mais resiliência do 
que a do Pantanal.

Como várias árvores no Pantanal, algumas espécies chaquenhas 
tendem a ser muito dominantes, como Parkinsonia praecox, Prosopis rus-
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cifolia, Schinopsis balansae e Vachellia farnesiana, talvez por alelopatia. Em 
savanas, há espécies com brotação basal, raiz gemífera ou sóbole. Algu-
mas de Floresta Estacional Decidual têm rebrota múltipla após serem 
derrubadas ou cortadas, como A. colubrina, Aspidosperma pyrifolium, Caly-

cophyllum multiflorum, Casearia aculeata, Chomelia obtusa, Chrysophyllum 

marginatum, Lachesiodendron viridiflorum, Maclura tinctoria, Astronium 

urundeuva, Pterogyne nitens, Randia heteromera e Xylosma venosum; tam-
bém de Chaco, e.g., Anisocapparis speciosa, Capparicordis tweediana, M. 

foetidus subsp. paraguensis, Ruprechtia triflora e Tabebuia nodosa (POTT; 
POTT, 1994). As raízes de Cenostigma pluviosum, Machaerium eriocarpum 
e Muellera nudiflorens são superficiais e podem ter gemas, entretanto, ór-
gãos subterrâneos que promovam a propagação assexuada inexistem em 
Parkinsonia praecox e Prosopis ruscifolia (SILVA et al., 2020). Raízes ge-
míferas ocorrem em Brosimum gaudichaudii, Guazuma ulmifolia, Maclura 

tinctoria; o mamãozinho Jacaratia corumbaensis tem uma grande “batata” 
(POTT; POTT, 1994), de até 1 m de diâmetro. Plântulas de outras ár-
vores decíduas também têm lignotúberas, e.g., Amburana cearensis, Ana-

denanthera colubrina e A. urundeuva, que lhes conferem resistência à seca 
(MAIA, 2004). Há áreas desmatadas tomadas por P. praecox, espécie com 
flor e fruto ao longo do ano, portanto, dispersa sementes continuamen-
te. A fisionomia de Chaco arborizado tem menor diversidade taxonô-
mica, mais leguminosas e dominância de certas espécies do que o Chaco 
florestado (BAPTISTA et al., 2016). Algumas árvores tendem a formar 
agrupamentos, e.g., S. balansae, aparentemente por rebrotamento do 
sistema subterrâneo. Certas árvores do Chaco também podem rebrotar 
repetidas vezes, e.g., M. foetidus subsp. paraguensis, P. praecox, bem como 
várias da mata ciliar, e.g., Pouteria glomerata, Vitex cymosa (POTT; POTT, 
1994, POTT et al., 2006), além de algumas que emitem novos caules de 
raízes, como Albizia inundata (MAIA 2004) e Crateva tapia, esta podendo 
formar linhas de plantas clonais ao redor da original.
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A metade das árvores de Chaco é zoocórica (52%) (NOGUCHI et 

al., 2009), em Floresta Decídua predominam anemocóricas, também há 
muitas autocóricas (JARDIM et al., 2003; MAIA 2004; LIMA; DAMAS-
CENO-JUNIOR, 2020), enquanto as de floresta ripária tendem a ser 
zoocóricas. Ambas têm estratégias de dispersão eficientes para auxiliar 
o adensamento. Algumas podem ter duas síndromes de dispersão, e.g., 
Astronium urundeuva tem fruto com cálice acrescente alado e atrai aves; 
Libidibia paraguariensis e Parkinsonia praecox são zoocóricas (NOGUCHI 
et al., 2009) e autocóricas. A leguminosa Albizia niopoides é autocórica e 
secundariamente anemocórica, e Mimosa hexandra, também autocórica, 
ainda pode ser hidrocórica; ambas formam populações autorregenera-
tivas (BAPTISTA et al., 2017). Várias espécies ripárias são dispersas por 
peixes. Até formigas carregam sementes, caso de Guibourtia chodatiana 

(JARDIM et al., 2003). As sementes dispersas por aves são “semeadas” 
ao redor de outras árvores que funcionam como nucleadoras, até mes-
mo postes e árvores mortas, por servirem para pouso. Plantar espécies 
zoocóricas auxilia no processo de restauração porque elas atraem dis-
persores de sementes, o que também aumenta a diversidade da fauna. 
As sementes espalhadas pelo vento têm maior alcance e geralmente são 
mais numerosas.

Para restauração da vegetação, preconizam-se espécies dispersas 
por aves e outros animais, como Castela coccinea, Guazuma ulmifolia, Pro-

sopis spp., Randia armata e Sarcomphalus mistol. A palmeira Copernicia alba 
presta-se bem para restauração, que pode ser por semeadura direta, sen-
do muito versátil, de grande amplitude ecológica, cresce tanto em flores-
ta seca não inundável quanto na margem inundada do rio, onde forma 
carandazais; ainda, como palmeira, resiste ao fogo. Outro grupo sempre 
recomendado para restauração é o das leguminosas, pela vantagem da 
fixação de nitrogênio atmosférico. Para sombreamento em pastagens, 
muito necessário em muitas áreas sem árvores, recomendam-se C. alba, 

Guazuma ulmifolia, Maclura tinctoria, Melicoccus lepidopetalus, Prosopis spp. 
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e Sideroxylon obtusifolium. São espécies que crescem bem em ambien-
tes abertos (ORTEGA TORRES et al., 1989; LOPEZ et al., 1987), assim 
como Albizia niopoides, Anadenanthera colubrina, Aspidosperma quebracho-

-blanco, Cordia glabrata, Handroanthus heptaphyllus, Peltophorum dubium e 
Pterogyne nitens (LOPEZ et al., 1987; KILLEEN et al., 1993). Entretanto, 
na maioria, as principais espécies do Chaco são heliófitas, sem necessi-
dade de sombreamento como as tardias ou climácicas da Floresta Atlân-
tica. Entretanto, há espécies chaquenhas pioneiras colonizadoras que 
regridem na floresta fechada, e.g., Anisocapparis speciosa, Castela coccinea, 

Prosopis ruscifolia, Vachellia caven (MERELES; DEGEN, 1997) e V. farne-

siana. A vegetação de uns morrotes entre Miranda Guaicurus que estava 
dominada por V. farnesiana, após a retirada da Floresta Estacional Deci-
dual, entrou em processo de sucessão secundária e após c. 10 anos cedeu 
lugar às árvores sucessórias. Na Argentina, P. ruscifolia, “colonizador por 
excelencia”, chegou a ser declarada “plaga nacional” por ter se expandido 
muito (GALERA 2000.

Plantio

A arborização de pastagens é recomendável e uma das formas de 
reposição florestal. Entretanto, muitas espécies são pastadas pelo gado, 
o que pode prejudicar o crescimento das mudas, e.g. Capparicordis twe-

ediana, Celtis iguanaea, Cynophala retusa, Libidibia paraguariensis, Prosopis 

ruscifolia, Ruprechtia triflora, Senegalia praecox, Sarcomphalus mistol (RA-
GONESE, 1967), Acrocomia totai, Brosimum gaudichaudii, Chomelia obtu-

sa, Coccoloba cuiabensis, Copernicia alba, Erythroxylum anguifugum, Ficus 
spp., Genipa americana, Jacaratia corumbaensis, Maclura tinctoria, Astronium 

urundeuva, Tocoyena formosa e Vitex cymosa (POTT & POTT, 1994).

Espécies de raiz pivotante longa como Enterolobium contortisi-

liquum e Schinopsis balansae (LOPEZ et al., 1987) e Vachellia farnesiana 

devem ser plantadas diretamente no campo (POTT; POTT, 1994). 
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Plântulas de V. farnesiana aos 10 cm de altura já têm raiz napiforme de 
30 cm prof., com odor a alho (POTT et al., 2006), que provavelmente é 
repelente à predação. Para o pecuarista pode parecer estranho plantar 
V. farnesiana, mas é uma arvoreta pioneira com grande capacidade de 
colonização e capaz de controlar gramíneas como as braquiárias, que di-
ficultam a restauração da vegetação natural. Prosopis ruscifolia também 
pode eliminar o estrato inferior (GALERA 2000).

Deve-se atentar que muitas sementes anemocóricas têm viabi-
lidade curta: Albizia niopoides, Amburana cearensis, Aspidosperma quebra-

cho-blanco, Casearia gossypiosperma, Cordia glabrata, Handroanthus hepta-

phyllus, Astronium urundeuva, Schinopsis balansae, S. brasiliensis, Tabebuia 

aurea e T. nodosa (LOPEZ et al., 1987; LORENZI, 1992; POTT; POTT, 
1994), mas podem ser armazenadas em geladeira (LORENZI 1992; 
MAIA 2004). Já outras têm sementes duras, e.g., Enterolobium contortisi-

liquum, Prosopis spp. (LOPEZ et al., 1987), Mimosa hexandra, M. weddellia-

na, P. praecox (POTT et al., 2006) e Albizia inundata. Sementes de algumas 
leguminosas são escarificadas ao serem consumidas por bovinos, como 
Prosopis spp. e Vachellia farnesiana, outras pós-fogo, caso de Mimosa spp. 
(POTT et al., 2006). A aromita V. farnesiana nasce muito no esterco bo-
vino (D. E. Prado, informação pessoal, 2020). As sementes de M. foetidus 
subsp. paraguensis permanecem por meses nas vagens abertas, o que deve 
diminuir a dureza e facilita a colheita. Uma descoberta inédita para o 
Chaco brasileiro é de uma semente com memória hídrica, i.e., que pode 
se embeber após chuvas descontinuadas e germinar melhor quando vier 
a estação chuvosa, caso de Parkinsonia praecox, um fenômeno já conheci-
do na Caatinga (AZEVEDO, 2020) e que necessita ser mais pesquisado 
no Chaco. Sementes em endocarpos lenhosos também germinam mais 
pós-fogo, como carandá (FABRI, 2018) e outras palmeiras, além de Spon-

dias mombin (POTT; POTT, 1994) e V. farnesiana (POTT et al., 2006).
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Pereskia sacharosa pode ser propagada por estaca, qualquer pedaço 
pode enraizar (POTT et al., 2006). Palmeiras podem ser transplantadas 
adultas, também ipês ainda jovens, e poderiam ser resgatados de áreas 
autorizadas para supressão.

Floresta ripária

Entre as principais espécies, que são pioneiras, na maioria árvores 
ripárias, que crescem em terreno alagável, as seguintes são de fácil pro-
pagação por ressemeadura natural e recomendadas por serem alimento 
para a fauna: Banara arguta, Cassia grandis, Coccoloba spp., Copernicia alba, 

Crateva tapia, Eugenia egensis, E. subterminalis, Guazuma ulmifolia, Inga vera, 

Pouteria glomerata, Prosopis ruscifolia, Sapium spp., Vitex cymosa e Sarcom-

phalus mistol, além de Triplaris gardneriana, de fruto seco (POTT; POTT, 
1994; PEÑA-CHOCARRO et al., 2006).

Mesmo espécies de floresta ripária do Pantanal, algumas das quais 
ocorrem no Chaco, podem sobreviver a incêndio, e.g. Banara arguta, e/
ou voltar por meio de sementes, como Bactris glaucescens, E. egensis, E. 

subterminalis, Genipa americana, Ocotea diospyrifolia, P. glomerata e Tripla-

ris gardneriana; entretanto, a abundância de Albizia inundata e Inga vera 

diminui, e não há recrutamento de Cassia grandis, Crateva tapia e Muellera 

sericea (OLIVEIRA et al., 2014).

O arbusto Sesbania virgata é pioneiro de rápido crescimento, fixa 
nitrogênio atmosférico, e produz muitas sementes, contidas num legume 
indeiscente com cortiça que flutua e pode proteger a semente do fogo. 
Faz muita diferença se a inundação é corrente ou praticamente estagna-
da, pois na margem do rio ou onde a água corre, ela é mais oxigenada e 
remove parte das toxinas geradas por hipóxia, assim as árvores suportam 
maior profundidade. Uma espécie que serve para fixar ilhas de rio é Salix 

humboldtiana (DEMAIO et al., 2002), utilizado em margem de rios contra 
erosão (KILLEEN et al., 1993), portanto, seria útil para proteger o bar-
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ranco do Rio Paraguai em Porto Murtinho. De S. humboldtiana usam-se 
estacas de 30 cm de ramos de um ano (LOPEZ et al., 1987). Outra fixado-
ra de bancos de sedimentos e barrancos é Alchornea castaneifolia (POTT; 
POTT, 1994) e Albizia inundata (MAIA 2004).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A vegetação do Chaco brasileiro inclui espécies de Floresta Esta-
cional Decidual nas partes algo mais elevadas no mosaico do microrre-
levo. A forte sucessão secundária após o desmatamento total ou seletivo 
revela a resiliência relativamente alta da vegetação lenhosa. Várias espé-
cies colonizadoras podem ser recomendadas para restauração da vegeta-
ção, e.g., Acrocomia totai, Copernicia alba e outras frutíferas, além de legu-
minosas e muitas espécies de ambiente aberto, e também em pastagens 
para conforto térmico do gado.

Ainda falta pesquisa sobre o comportamento de sementes, como 
condicionamento hídrico, longevidade e armazenamento, produção de 
mudas e crescimento das espécies.
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CAPÍTULO 18

EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO 
FERRAMENTA PARA PENSAR 

E AGIR NO CHACO

Suzete Rosana de Castro Wiziack1* 

RESUMO

O texto visa à reflexão sobre a importância da Educação Ambiental 
(EA) para o Chaco, um rico bioma, patrimônio ambiental da América do 
Sul, que atualmente encontra-se ameaçado, sobretudo pelo desmatamento, 
obras e resíduos e pela falta de conhecimento sobre sua imensa importân-
cia. A EA é refletida tomando por base suas normas legais e epistemologia, 
sendo concebida como uma ferramenta para ser utilizada no desenvolvi-
mento de atividades educativas, sobretudo no âmbito da educação formal. 
São apresentados elementos do debate ambiental e da trajetória da EA, 
aspectos da sua relação com a Biodiversidade, sugestões para a prática da 
EA, além de materiais e seus usos para ações educativas sobre e no Chaco.

Palavras-chave – Biodiversidade, Educação Ambiental Crítica, Ensino.

INTRODUÇÃO

As características únicas, a localização e a extensão do Chaco, em 
especial no território brasileiro, o torna um raro e importante bioma, que 

1 Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Programa de Pós-graduação em Ensino 
de Ciências/INFI e Instituto de Biociências, Laboratório Interdisciplinar de Prática de 
Ensino, Campo Grande, MS, Brasil
* Autora para correspondência: suzetew@gmail.com
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precisa ser conhecido e reconhecido como tal. Nesse contexto, a Educa-
ção Ambiental se apresenta como uma ferramenta da difusão de conhe-
cimentos e de saberes sobre o Chaco, especialmente no que se refere à 
compreensão das suas riquezas e da necessária participação consciente da 
sociedade sobre o uso e a conservação dos seus recursos naturais.

Com esse sentido, a EA subsidia reflexões e tomadas de decisões 
sobre as ações que atualmente são realizadas nas localidades em que o 
bioma ocorre, o que demanda conhecer a realidade ambiental, social, 
cultural, econômica e política em que se assenta seus ecossistemas.

A EA é uma proposta de natureza interdisciplinar, de abordagem 
integrada sobre o ambiente seja na educação formal ou nas propostas 
educativas não formais, como as comunitárias ou populares. No âmbi-
to da educação formal no Brasil, a Diretriz Curricular Nacional da EA 
(2012) enfatiza que a abordagem da EA na escola deve comportar:

I - a transversalidade, mediante temas relacionados 
com o meio ambiente e a sustentabilidade socio-
ambiental;
II - o conteúdo dos componentes já constantes do 
currículo; 
III - a combinação de transversalidade e de trata-
mento nos componentes curriculares.
(Diretriz Curricular Nacional da EA, 2012, p. 5)

O Parágrafo único do Art. 16 dessa diretriz aponta outras formas 
de inserção da EA na organização curricular na Educação Superior e na 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio. No ensino superior é ad-
mitido o ensino da EA como uma disciplina, sobretudo na formação de 
professores, com vistas a capacitá-los para a prática docente. O artigo 
6º da diretriz, indica que a EA deve estabelecer “[...] a interface entre a 
natureza, a sociocultura, a produção, o trabalho, o consumo, superando 
a visão despolitizada, acrítica, ingênua e naturalista ainda muito presente 
na prática pedagógica das instituições de ensino” (BRASIL, CNE,2012).
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O texto da diretriz expõe a preocupação comum entre os edu-
cadores ambientais brasileiros sobre as abordagens naturalistas da EA, 
pelas quais o ambiente é compreendido, somente pelos seus aspectos 
naturais e sobre as abordagens ingênuas do ambiente, pois a principal 
característica da EA é a de ser uma ação educativa crítica, de enfoque 
político e de alcance popular, voltada para as transformações sociais.

Dessa forma, no âmbito da educação formal ou em espaços comu-
nitários, o ambiente deve ser contextualizado. Muitas vezes, propostas 
formais e não formais se tornam complementares e, em ambos os casos, 
a abordagem crítica da EA é a indicada.

Essa perspectiva, afirma o caráter político (não neutro) da EA, 
compreendida como depositária de uma justa luta social, fundamental 
na educação brasileira. A inserção dos conteúdos ambientais em projeto 
e no currículo escolar enseja novos fazeres dos educadores e professores 
e exige dos mesmos o enfrentamento dos problemas na/da prática peda-
gógica (WIZIACK; PAVAN, 2015).

Com esse sentido, ambiente ou meio ambiente, como se conven-
cionou chamar o termo no Brasil, é um conceito central para o desen-
volvimento da EA e se tornou uma categoria complexa de reflexão, pois 
diante “[...] dos fatos duros da realidade e da dominação da natureza, 
inclusive pelo saber, o ambiente surge como um campo heterogêneo e 
conflitivo no qual se confrontam saberes e interesses diferenciados [...]” 
e pelo qual novas perspectivas são abertas para o “desenvolvimento sus-
tentável na diversidade cultural” (LEFF, 2010, p. 50-51).

A EA traz como um dos objetivos centrais, desde a década de 1970, 
a reversão dos problemas de ordem ecológico-social, aliada à transfor-
mação do ambiente. Ou seja, sua gênese assenta-se na problemática da 
degradação ambiental que sensibilizou grupos, pessoas e governos, em 
torno da necessidade de rever valores e práticas presentes na relação en-
tre os seres humanos e a natureza (ALPHANDERY et al., 1992).
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Outrossim, conforme Carvalho (2012, p. 25), a característica me-
diadora entre a esfera educacional e o campo ambiental da EA, ao dialogar 
os problemas gerados pela crise ecológica, ao mesmo tempo produz “[...] 
reflexões, concepções, métodos e experiências que visam construir novas 
bases de conhecimentos e valores ecológicos nesta e nas futuras gerações”.

Nesse entendimento, a EA tem como grande desafio a ação con-
creta da sociedade na resolução de problemas ambientais, a começar pela 
compreensão das complexas relações socioeconômicas, o que de modo 
particular, diz respeito aos efeitos decorrentes da produção capitalista, 
que tem provocado questionamentos sobre o modo de vida da sociedade 
ocidental, sobre novos paradigmas, sobre a vida e novas formas de rela-
ção com a natureza (GRÜN, 1996).

Em nossa experiência, tanto a pessoal quanto a profissional, com 
a pesquisa e a formação na educação formal e não formal, vimos a con-
solidação de EA brasileira, com destaque para a EA Crítica, de tradição 
latino-americana, pela qual,

o atributo “ambiental” na tradição da Educação Am-
biental brasileira e latino-americana não é empre-
gado para especificar um tipo de educação, mas se 
constitui em elemento estruturante que demarca um 
campo político de valores e práticas, mobilizando 
atores sociais comprometidos com a prática político-
-pedagógica transformadora e emancipatória capaz 
de promover a ética e a cidadania ambiental (BRA-
SIL, CNE, 2012, p.1-2).

Essa perspectiva contribui com o desenvolvimento de boas ações 
de EA, pois permite o cuidado que a natureza carece. “Cuidado”, que nos 
ensinamentos de Leonardo Boff (2013, p.104) diz respeito “a um modo 
de ser no mundo, que funda as relações com todas as coisas.” Um cui-
dado que “escuta a natureza”, pois ela “fala e evoca, emite mensagens de 
grandeza, beleza, perplexidade e força”. Esse cuidar, exige uma relação de 
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“com-viver com a natureza, um modo de ser”, que segundo Boff permite 
ao ser humano, a experiência de atribuir “valores individuais e coletivos 
que extrapolam o valor utilitarista, que faz de homens e mulheres, seres 
mais humanos, que constroem seu próprio ser, sua autoconsciência, com 
inquietudes, preocupações, zelos, desvelos pelos seres vivos”. “Significa 
uma forma de ex-istir e de co-existir, de estar presente, de navegar pela 
realidade e de se relacionar com todas as coisas do mundo. Nesse pro-
cesso, o lugar geográfico, as plantas e os animais estão incluídos, mas é 
muito mais que isto” (BOFF, 2013, p. 105).

Temos alertado sobre a existência de três grandes desafios a se-
rem enfrentados no ambiente escolar no processo de desenvolvimen-
to de uma EA de perspectiva crítica. O primeiro diz respeito à inserção 
de forma participativa da EA no Projeto Político Pedagógico da escola, 
portanto numa ação legítima daquela comunidade escolar, no sentido 
de contemplá-la no planejamento e na gestão institucional. No segundo 
desafio, a escola deve consolidar a EA como uma proposta educativa, 
permanente e consistente, na qual o sentido central visa a transformação 
do próprio ato educativo dos professores, movendo-os para uma ação 
mais democrática e popular. O último desafio é o de tornar a EA uma es-
tratégia, pela qual os professores possam fortalecer a escola e a si mesmos 
como sujeitos autônomos, que consolidam um currículo mais afirmativo 
das identidades coletivas e das lutas presentes na sociedade, em especial, 
a luta pela preservação da vida, em todas as suas manifestações (WIZIA-
CK, 2010, 2015).

Considerando tais premissas, serão refletidos a seguir: aspectos 
do debate ambiental para compreender a trajetória da EA e a sua relação 
com a Biodiversidade; características epistemológicas da EA e parâme-
tros para a sua prática educativa. Além disso, alguns elementos ou pas-
sos da prática da EA, bem como materiais didáticos para o uso sobre/no 
Chaco são apresentados.
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O debate ambiental e a intrínseca relação entre 
Educação Ambiental e biodiversidade

Educação Ambiental (EA) e biodiversidade tornaram-se temas 
de preocupação comum e, muitas vezes complementares, no âmbito do 
debate ambiental iniciado na segunda metade do século XX, quando go-
vernos de inúmeros países foram convocados pela sociedade para pensar 
a preservação, recuperação e conservação do Meio Ambiente.

Governos e sociedades foram apresentados como protagonistas 
da resolução dos problemas ambientais debatida nas reuniões, encon-
tros, tratados internacionais e explicitada em normas legais e políticas 
construídas em diversos países, a partir de então. Um marco desse pro-
cesso histórico, foi a Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente 
Humano, realizada em 1972, evento que tratou os limites impostos pela 
degradação ambiental do Planeta Terra e, por conseguinte, a necessidade 
de propostas para reversão dos mesmos, sendo a EA como um dos ele-
mentos mais críticos para o combate da crise ambiental do mundo. Mas 
foi 1977, em Tbilisi, cinco anos após Estocolmo, que a EA se tornou uma 
proposta mundial, uma recomendação para o Meio Ambiente, compre-
endido como um bem comum a todas as sociedades, conceito referenda-
do pela Constituição Brasileira de 1988 em seu artigo 225.

Um fato importante para perceber a construção epistemológica 
da EA ocorreu durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, a chamada Rio 92, quando o conceito de-
senvolvimento sustentável foi criticado pelas organizações não governa-
mentais presentes na Conferência, mediante a incompatibilidade entre a 
preservação do ambiente e o crescimento econômico, mediante o modo 
de produção capitalista.

[...] sob relações de produção fundadas na apropria-
ção privada dos meios e da riqueza produzida, se acu-
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mulam em um contingente populacional mínimo. 
Tornam-se assim a própria finalidade de produzir, 
reproduzindo uma sociabilidade hierárquica, domi-
nadora, fragmentadora, cujo Estado, cuja economia 
e cuja política são controladas por quem detém o 
capital. Com isso, se antes o excedente permitia se-
gurança e sobrevivência, agora, na forma capital, 
cria risco de sobrevivência em função da destruição 
progressiva da natureza e da subordinação da ativi-
dade criadora humana aos imperativos econômicos 
(LOUREIRO, 2019, p.87).

O Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 
Responsabilidade Global, documento elaborado pelas organizações não 
governamentais, se constituiu numa importante declaração do evento 
que trata como prioridade a revisão dos modos de vida da sociedade. O 
tratado coloca em questionamento o modo de produção capitalista, ao 
fazer um apelo para a população dos países abdicarem dos seus modelos 
de crescimento, posto que trazem “[...] efeitos nefastos ao ambiente e à 
diversidade das espécies, incluindo a do homem” (PEDRINI, 2006, p. 66).

Com isso, o tratado se constitui num documento fundamental, 
ainda a ser refletido pelas sociedades, em especial, pelas escolas e uni-
versidades, pois tem o mérito de evidenciar, de forma clara, o papel da 
EA na revisão de valores sobre a natureza, a vida e as relações humanas. 
Ademais, segundo Pedrini (2006), o documento estabelece uma inerente 
imbricação entre a EA e a biodiversidade.

Durante e após a Rio 92, outros documentos sobre a temática am-
biental foram produzidos, dando suporte para que os países elaborassem 
propostas locais de políticas públicas de proteção da biodiversidade. No 
Brasil, esse processo originou a construção de políticas de proteção de 
ecossistemas, de direitos das populações aos recursos genéticos, de coibi-
ção de práticas da biopirataria, entre tantas outras ações.
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Para Pedrini (2006), tanto a Política Nacional de Biodiversidade 
quanto a Política Nacional de Educação Ambiental contribuíram com 
diversas ações em diferentes ecossistemas brasileiros. O autor destaca o 
trabalho de projetos de EA em ecossistemas e biomas, sobretudo com 
comunidades e trabalhos, cuja ênfase foi para espécies ícones (de plantas 
e animais) como as tartarugas-marinhas que desovam na costa brasilei-
ra, o mico-leão-negro (Mata Atlântica), a lagartixa-de-areia (Restingas), 
entre tantos outros que continuam a dar voz e destaque à biodiversidade.

Entretanto, tais debates, acordos, ações e normas sobre diversi-
dade biológica e cultural e sobre a EA foram produzidos no Brasil, num 
processo de avanços e retrocessos. Atualmente, dispomos de conheci-
mentos consolidados sobre os temas, além de políticas que, antes de se-
rem de fato implantadas e aperfeiçoadas, se veem ameaçadas por setores 
e políticos de extrema direita que querem reescrever esta história.

Nesse sentido, é preciso encontrar formas para manter as con-
quistas alcançadas e ir avante na construção de uma sociedade com justiça 
social e ambiental, em que se valoriza as diversidades biológica e cultural. 
Recuperar essa história é parte da ação atual dos educadores ambientais 
para evidenciar que o processo longo de construção das concepções, for-
mas de aprendizagens e de política ambientais e da EA não podem ser 
deslegitimadas, pois foram conquistas sociais, a partir de muito trabalho, 
em prol de um futuro melhor.

A EA é uma conquista que não pode ser deslegitimada e a garan-
tia do seu desenvolvimento nas escolas brasileiras remonta à Constitui-
ção Federal de 1988. Essa garantia foi confirmada na Política Nacional 
do Meio Ambiente (BRASIL, 1981), na Política Nacional de Educação 
Ambiental (BRASIL, 1999) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Ambiental que em seu Capítulo II, Art. 7º define a EA como um

[...] componente integrante, essencial e permanente 
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da Educação Nacional, devendo estar presente, de 
forma articulada, nos níveis e modalidades da Educa-
ção Básica e da Educação Superior, para isso devendo 
as instituições de ensino promovê-la integradamente 
nos seus projetos institucionais e pedagógicos (BRA-
SIL, CNE, 2002).

Embora referendada por essas normas, a EA deve ser refletida por 
meio das contribuições do seu campo teórico, que no Brasil ganhou sta-
tus de área de pesquisa, sobretudo porque se manifesta concretamente 
na escola, na prática dos professores e de diferentes atores sociais. Como 
participantes desse campo, temos buscado compreender as múltiplas 
contribuições que são produzidas para a sua epistemologia, a formação 
de professores, o currículo e os limites da sua política pública.

Parâmetros teórico-metodológicos 
para a prática educativa no Chaco: 

algumas sugestões

A prática educativa da EA, tanto em processos formativos com 
professores, como com pessoas de comunidades ou grupos, precisa ser 
planejada. No âmbito escolar, essa prática supõe uma sistematização 
mais elaborada, com um controle mais rígido das aprendizagens pre-
tendidas. Isto significa que os professores, dentre vários componentes 
que podem ser solicitados pelas redes de ensino, precisam pensar sobre 
alguns elementos ou passos da prática educativa como:

- o significado ou sentido dos temas de ensino;
- os objetivos a serem definidos;
- os conceitos a serem ensinados;
- as abordagens a serem utilizadas;
- os recursos com os quais podem desenvolver o trabalho.
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Para Tozoni-Reis (2006), os temas de uma EA crítica, transfor-
madora e emancipatória não podem ser os de uma pedagogia tradicional, 
com conteúdos de ensino pré-estabelecidos, pois 

A educação crítica e transformadora exige um trata-
mento mais vivo e dinâmico dos conhecimentos, que 
não podem ser transmitidos de um polo a outro do 
processo, mas apropriados, construídos, de forma di-
nâmica, coletiva, cooperativa, contínua, interdiscipli-
nar, democrática e participativa, pois somente assim 
pode contribuir para o processo de conscientização 
dos sujeitos para uma prática social emancipatória, 
condição para a construção de sociedades sustentá-
veis (TOZONI-REIS, 2006, p. 97).

Ao tratar os temas sob a perspectiva apontada por Tozoni-Reis, 
o sentido do tema surge mais facilmente, posto que é construído pelo 
grupo. Todavia, em determinadas situações, o educador precisará inves-
tigar o sentido atribuído ao tema, ou mesmo contribuir para tornar mais 
significativo um tema de ensino.

Thiemann (2013), em pesquisa de doutorado sobre biodiversida-
de como tema para a educação ambiental, extraiu junto aos seus colabo-
radores, alguns exemplos de sentidos atribuídos à biodiversidade, que 
variaram da apropriação desse tema como uma realidade concreta ou 
conhecimentos científicos até o entendimento da biodiversidade de for-
ma simbólica, voltado ao relacionamento entre ser humano e natureza.

O trabalho da pesquisadora mostra que é necessário dar atenção 
ao sentido atribuído por cada grupo, pois em determinadas situações, 
precisam ser debatidos, refletidos e às vezes revistos. Dessa forma, atri-
buir sentidos ao tema, especialmente os sentidos éticos voltados aos 
cuidados com o ambiente, extrapolam o desenvolvimento do tema por 
meio dos conceitos científicos.
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Quanto aos objetivos de aprendizagem da EA, outro importante 
elemento da realização das ações educativas, são apresentados pelas Di-
retrizes Curriculares Nacionais da EA (2012) de forma satisfatória. Estão 
indicados abaixo, conforme o Art. 13, com o alerta de que devem ser 
definidos, conforme cada fase, etapa, modalidade e nível de ensino. 

I - desenvolver a compreensão integrada do meio 
ambiente em suas múltiplas e complexas relações 
para fomentar novas práticas sociais e de produção 
e consumo;
II - garantir a democratização e o acesso às informa-
ções referentes à área socioambiental; 
III - estimular a mobilização social e política e o for-
talecimento da consciência crítica sobre a dimensão 
socioambiental; 
IV - incentivar a participação individual e coletiva, 
permanente e responsável, na preservação do equi-
líbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da 
qualidade ambiental como um valor inseparável do 
exercício da cidadania;
 V - estimular a cooperação entre as diversas regiões 
do País, em diferentes formas de arranjos territoriais, 
visando à construção de uma sociedade ambiental-
mente justa e sustentável; 
VI - fomentar e fortalecer a integração entre ciência e 
tecnologia, visando à sustentabilidade socioambiental; 
VII - fortalecer a cidadania, a autodeterminação dos 
povos e a solidariedade, a igualdade e o respeito aos 
direitos humanos, valendo-se de estratégias demo-
cráticas e da interação entre as culturas, como funda-
mentos para o futuro da humanidade;
VIII - promover o cuidado com a comunidade de 
vida, a integridade dos ecossistemas, a justiça econô-
mica, a equidade social, étnica, racial e de gênero, e o 
diálogo para a convivência e a paz; 
IX - promover os conhecimentos dos diversos gru-
pos sociais formativos do País que utilizam e preser-
vam a biodiversidade (BRASIL, CNE, 2012).
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Apropriados para a educação formal e a não formal, os objetivos 
gerais demandam um planejamento para contextualizar o tema. Nas es-
colas, é necessário articular tais objetivos gerais, com os objetivos cogni-
tivos previstos no currículo a serem implantados pelos professores. Pela 
complexidade do processo educativo escolar, o envolvimento dos gesto-
res torna-se fundamental, sobretudo para apoiar os professores, subsi-
diando-os com materiais didáticos, condições de realização do trabalho e 
estratégias coletivas de trocas de experiências e de planejamento.

O terceiro elemento da reflexão refere-se aos conceitos a serem 
abordados na prática educativa. No trabalho de Thiemann (2013) sobre 
EA e biodiversidade estão apresentados no Quadro 1, pelo qual pode-se 
verificar que a maioria dos conceitos tem origem nas ciências biológicas, 
com exceção do conceito de território, que é da geografia. Entretanto, 
todos os conceitos servem para uma aproximação com o enfoque inter e 
transversal do ambiente, tanto é que a autora aponta os conceitos finais 
(comuns nos currículos escolares) e os conceitos originais, que em nos-
so entendimento, permitem uma maior contextualização, compreendida 
como uma forma de aplicação dos conhecimentos nas realidades socio-

Quadro 1. Conceitos/ideias considerados essenciais pelas/os participantes da 
pesquisa em um programa de educação ambiental com foco na biodiversidade.
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em um programa de educação ambiental com foco na biodiversidade. 
Conceitos finais Exemplos de conceitos originais 
Interações  Cadeia alimentar; interações ecológicas; mutualismos.  
Origem da biodiversidade  O que é e como surge a biodiversidade; especiação; evolução.  
Manutenção e conservação da biodiversidade  Unidades de Conservação; áreas protegidas.  

Importância da biodiversidade  Patrimônio genético; serviços ecossistêmicos; bens e serviços 
que a biodiversidade presta aos seres humanos.  

Interdependência  Reciprocidade e interdependência; cada espécie tem uma 
função importante para o funcionamento do sistema.  

Danos/Ameaças à biodiversidade/Perda da 
biodiversidade  

Ameaças e declínios populacionais; extinção; fragmentação 
[de habitats].  

Cultura e sociedade/Diversidade cultural  Diversidade cultural humana; culturas tradicionais.  

Ética/Valores  Ética ambiental; antropocentrismo e biocentrismo; biofilia; 
valores éticos.  

Ação/Envolvimento/Política/Participação  Gestão participativa; formação crítica; políticas públicas; 
participação e ações coletivas.  

Conceitos da Ecologia  População; nicho ecológico; Ecossistema;  
Medição da biodiversidade/conceituação da 
biodiversidade  

Riqueza de espécies; variabilidade genética; definições de 
biodiversidade.  

Experiência/Valor estético/Arte/Percepção  
Atividades de contemplação/ sentidos de percepção como 
ferramenta de sensibilização; experiência estética/ inspiração 
para a arte e o trabalho com o sensível.  

Valoração da biodiversidade  
Valoração da biodiversidade sob o ponto de vista 
antropocêntrico; Valores existenciais em contraponto a 
valores de uso.  

Diversidade  Diversidade funcional em ecossistemas; impacto das 
monoculturas, monopensamentos.  

Sustentabilidade  Educação para o uso sustentável; sustentabilidade.  
Território  Bacias hidrográficas; ocupação urbana, espaços educadores.  
Fonte Elaboração dos autores: Transcrito de Thiemann (2013, p.98-99). 

Conforme apontado anteriormente, os conteúdos da EA não são somente os conceitos 

científicos, pois também os saberes populares/conhecimentos tradicionais interessam, bem 

como os valores com os quais é possível pensar o ambiente. 

A forma ou o tratamento dado pelo educador ao tema e ao ensino diz respeito à 

abordagem, o quarto elemento ou passo indicado. Sobre isto, Thiemann (2013) aponta a 

importância das abordagens que superem a fragmentação do ensino com um enfoque holístico 

do tema. Também a atenção às questões emergentes do trabalho diário, aquelas que surgem 

nas aulas, como possibilidades emergentes no ensino, que despertam o interesse dos alunos e 

permitem a contextualização do tema. 

Inúmeras ações podem ser realizadas com abordagens diferenciadas como 

experimentações da natureza, por meio de trilhas ou de jogos e brincadeiras; observação da 

biodiversidade, que podem ser com uso da fotografia, de aves e plantas a serem conhecidas; 

atividades com canções; teatro, histórias e eventos voltados às festas tradicionais, além de 

debates, diálogos, estudos ou análises de territórios. 
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ambientais.

Conforme apontado anteriormente, os conteúdos da EA não são 
somente os conceitos científicos, pois também os saberes populares/co-
nhecimentos tradicionais interessam, bem como os valores com os quais 
é possível pensar o ambiente.

A forma ou o tratamento dado pelo educador ao tema e ao ensino 
diz respeito à abordagem, o quarto elemento ou passo indicado. Sobre 
isto, Thiemann (2013) aponta a importância das abordagens que supe-
rem a fragmentação do ensino com um enfoque holístico do tema. Tam-
bém a atenção às questões emergentes do trabalho diário, aquelas que 
surgem nas aulas, como possibilidades emergentes no ensino, que des-
pertam o interesse dos alunos e permitem a contextualização do tema.

Inúmeras ações podem ser realizadas com abordagens diferencia-
das como experimentações da natureza, por meio de trilhas ou de jogos 
e brincadeiras; observação da biodiversidade, que podem ser com uso da 
fotografia, de aves e plantas a serem conhecidas; atividades com canções; 
teatro, histórias e eventos voltados às festas tradicionais, além de deba-
tes, diálogos, estudos ou análises de territórios.
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Almeida et al. (2019) contribuem com essa reflexão indicando que, 
embora o tratamento da biodiversidade suponha ações conservacionistas 
no âmbito político, de espaços de consulta e de participação cidadã, na 
prática, essa participação pouco ocorre, o que evidencia a necessidade da 
abordagem educacional para uma compreensão mais ampla e integrada 
da biodiversidade, como forma de auxiliar o estabelecimento do pertenci-
mento com o ambiente e de construção do pensamento crítico das pessoas.

 Com dados da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo, Almeida et al. (2019) apontam que, apesar do Sistema de Infor-
mação Ambiental (Sinbiota), do Atlas do Programa Biota-Fapesp e da 
Revista Biota Neotrópica disponibilizarem conhecimentos e informa-
ções, torna-se necessária a transposição didática e a popularização des-
ses conhecimentos para as escolas e as comunidades. Ademais, indicam 
lacunas nessas ações como: a compreensão inadequada do conceito de 
biodiversidade e o entendimento de forma isolada do conceito, pelo qual 
não são consideradas outras áreas além da biológica. Assim,

[...] ações ambientais educativas que tenham como 
propósito a educação para a biodiversidade devem 
considerar as lacunas quanto às abordagens con-
ceituais; buscando propiciar reflexões relacionais e 
processuais sobre o ambiente para que o cidadão em 
formação seja capaz de participar criticamente de to-
madas de decisão acerca do tema (ALMEIDA et al., 
2019. p. 45).

O último elemento indicado diz respeito à busca de subsídios para 
o trabalho pedagógico, que são os materiais curriculares ou recursos di-
dáticos, os quais serão tratados a seguir.

Subsídios para ações educativas no Chaco

Boas práticas pedagógicas dependem de um bom planejamento 
e estão atreladas às condições de trabalho dos educadores, o que inclui a 
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oferta de materiais de apoio didático. Sobre isto, é importante destacar que 
existem muitos textos das diversas áreas de conhecimento para o trabalho 
com os conceitos científicos a serem abordados na EA, disponíveis em 
livros e revistas ou mesmo em livros didáticos de biologia, geografia físi-
ca e humana, ciências sociais, filosofia, como por exemplo: a definição de 
bioma, de ecossistema, território, fato histórico, etnia, valor estético, etc.

No entanto, quando se busca especificidades ou contextualização 
de temas, a dificuldade de encontrar material aparece. Em relação ao 
Chaco, nem mesmo é citado em livros didáticos brasileiros. Assim, con-
siderando essa escassez, é apresentada a seguir, uma seleção de materiais 
sobre o tema, que foram produzidos numa abordagem educacional.

O primeiro material didático-pedagógico sobre o Chaco a ser des-
tacado é um artigo publicado em 2014 na revista de divulgação científica 
Ciência Hoje das Crianças, intitulado “Chaco: que lugar é esse?” O texto, 
de autoria dos professores da UFMS Ângela Lúcia Bagnatori Sartori e 
Paulo Robson de Souza e disponibilizado na internet (SARTORI e SOU-
ZA, 2014) apresenta belas imagens e conceitos fundamentais para o co-
nhecimento do Chaco por crianças e adolescentes de todas as regiões do 
Brasil e também de outros países.

Outro subsídio, coordenado pelo Prof. Paulo Robson de Souza 
em conjunto com as professoras Synara Olendzki Broch e Yara Medei-
ros é o livro “Pé na Água”, disponível gratuitamente na internet. O li-
vro foi originalmente publicado em formato impresso (BROCH et al., 
2008) e distribuído gratuitamente a professores, técnicos e educadores 
ambientais, tendo como encarte um CD com o PDF do próprio livro, 
acrescido dos produtos editoriais citados adiante.

Este material pedagógico é um dos produtos do “Projeto Pé na 
Água” (Figura 1), fruto do Edital CT-Hidro/MCT/CNPq nº 15/2005 - 
Popularização da Ciência, tendo como proponente a Universidade Fe-
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deral de Mato Grosso do Sul. O trabalho contou com a participação de 
pesquisadores, professores, estagiários da Licenciatura em Ciências Bio-
lógicas/UFMS, bolsistas do projeto e colaboradores externos.

Parte do conteúdo desse livro foi adaptada ao formato cartilha 
português-guarani: “Um Mergulho na Bacia do Apa”, também disponi-
bilizada gratuitamente na internet (MEDEIROS et al., 2008), em que a 

Figura 1 - Fotorreprodução do portal de acesso aos produtos do projeto Pé na 
Água (UFMS/CNPq/Rede Aguapé) disponíveis gratuitamente na internet. (A) 

Tela de abertura do site. (B) Capa do livro “Pé na Água”. (C) Capa da cartilha “Um 
mergulho na Bacia do Apa”. (D) Capa da Revista Aguapé, especial Pé na Água. 
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Fonte: Rede Aguapé de Educação Ambiental. Disponível em https://www.redeaguape.org.br/single-
post/2017/01/10/Materiais-did%C3%A1ticos-do-Projeto-P%C3%A9-na-%C3%81gua 

O conteúdo do referido CD foi disponibilizado integralmente no portal da Rede 

Aguapé (https://www.redeaguape.org.br/single-post/2017/01/10/Materiais-did%C3%A1ticos-

do-Projeto-P%C3%A9-na-%C3%81gua), para download gratuito. Além do livro e da cartilha, 

o leitor dispõe de mais de uma dezena de números da Revista Aguapé e outros materiais em 

PDF. Também pode acessar estudos, palestras, planos de aulas, textos para reflexão e outras 

atividades contextualizadas à Bacia do Rio Apa, região em que o Chaco Brasileiro está 

localizado. 

O material do projeto “Pé da Água” se constitui importante acervo para a EA e para o 

ensino de diferentes áreas do conhecimento. É um instrumento de apoio didático a professores 

e outros interessados. Além disso, a abordagem sistêmica e transfronteiriça do ambiente, com 

foco na Bacia Hidrográfica do Rio Apa, é em si, uma lição sobre como trabalhar a EA, de 

Fonte: Rede Aguapé de Educação Ambiental. Disponível em 
https://www.redeaguape.org.br/single-post/2017/01/10/Mate-
riais-did%C3%A1ticos-do-Projeto-P%C3%A9-na-%C3%81gua
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concepção de bacia hidrográfica e as estratégias de gestão das águas são 
apresentadas de forma pedagógica.

O conteúdo do referido CD foi disponibilizado integralmente 
no portal da Rede Aguapé (https://www.redeaguape.org.br/single-
-post/2017/01/10/Materiais-did%C3%A1ticos-do-Projeto-P%C3%A-
9-na-%C3%81gua), para download gratuito. Além do livro e da cartilha, 
o leitor dispõe de mais de uma dezena de números da Revista Aguapé e 
outros materiais em PDF. Também pode acessar estudos, palestras, pla-
nos de aulas, textos para reflexão e outras atividades contextualizadas à 
Bacia do Rio Apa, região em que o Chaco Brasileiro está localizado.

O material do projeto “Pé da Água” se constitui importante acervo 
para a EA e para o ensino de diferentes áreas do conhecimento. É um 
instrumento de apoio didático a professores e outros interessados. Além 
disso, a abordagem sistêmica e transfronteiriça do ambiente, com foco 
na Bacia Hidrográfica do Rio Apa, é em si, uma lição sobre como traba-
lhar a EA, de forma integrada em seus aspectos conceituais, de conheci-
mentos e de saberes e em relação ao enfoque do ambiente, por meio de 
bacia hidrográfica e do aspecto transfronteiriço do bioma.

Diversas atividades podem ser desenvolvidas com os materiais 
acima citados. As pessoas que vivem no Chaco ou podem visitá-lo, po-
dem utilizar o material para subsidiar observação de aspectos desse bio-
ma (pássaros e plantas, por exemplo), que serviriam para uma exposição 
de fotografias ou outro tipo de atividade local. Mas os que estão distantes 
também podem organizar uma coleção fotográfica com pesquisa na in-
ternet. A leitura de mapas e a busca de fontes sobre a diversidade cultural 
da região são ações que também permitem uma abordagem sistêmica 
do Chaco. São inúmeras as possibilidades a serem desenvolvidas para o 
conhecimento e a conservação desse Bioma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS



440

À luz dos referenciais teóricos da EA Crítica, nesse texto foi re-
fletida a sua importância para o bioma Chaco, com a apresentação de 
argumentos teóricos que a referendam como proposta educativa e a va-
lidam como uma ferramenta para contribuir com processos formais e 
não formais sobre o ensino do ambiente. Com o mesmo sentido, foram 
oferecidas informações e alguns subsídios metodológicos para a EA e, 
por fim, sugestões de materiais que possam subsidiar o trabalho de pro-
fessores e educadores ambientais no Chaco.

No âmbito formal de ensino, a inserção da EA nos Projetos Políti-
cos Pedagógicos das escolas foi refletida, como uma forma de legitimá-la 
com a definição clara das formas de sua inserção no currículo, na gestão 
escolar e no espaço. Ademais, foi debatido que é preciso garantir as con-
dições de trabalho dos educadores, sobretudo dos professores das escolas 
públicas. E que o atual momento político em que vivemos, exige muita 
atenção para as Políticas de Educação, Educação Ambiental e de Meio 
Ambiente, pois propostas liberais tentam impedir o avanço da proteção, 
recuperação e conservação ambiental.
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SAIBA MAIS

No repositório científico Figshare (DOI 10.6084/m9.figsha-
re.13262726) disponibilizamos um livro em formato 9:16 (168 x 197 
mm) com centenas de fotos dos autores e legendas curtas em português 
e inglês, próprio para leitura em diferentes suportes, inclusive celular. 
Apresenta as principais fitofisionomias e componentes da fauna e flora 
do Chaco Brasileiro, organizados em sete seções temáticas. Quase todos 
os organismos retratados são identificados ao nível de espécie.
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ao nível de espécie. 
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