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RESUMO: O presente trabalho traz o estudo da família Amaryllidaceae desenvolvido no Herbário da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (HUPG), cujo objetivo principal é ampliar e organizar a coleção 

científica do Herbário. Além disso, pretende apresentar informações inéditas sobre esse grupo de plantas com 

espécies nativas e exóticas no Brasil.  O estudo é de grande importância uma vez que a família Amaryllidaceae 

possui uma grande diversidade de espécies nativas e sua utilização como medicinal, ornamental e na culinária. O 

trabalho consistiu em coletas à campo no período de maio/2019 até o presente, na identificação e herborização 

do material botânico, seguindo as regras usuais da taxonomia vegetal. As exsicatas foram confeccionadas e os 

exemplares estão sendo tombados no Herbário HUPG. As espécies são herbáceas, terrícolas, raramente 

aquáticas, apresentam caule subterrâneo, geralmente bulbo e flores atrativas. São encontradas em todos os 

biomas brasileiros, totalizando 19 gêneros e 148 espécies, sendo 69 endêmicas. No Paraná são citados 11 

gêneros e 52 espécies, sendo várias consideradas ameaçadas de extinção, ocorrendo no Bioma Mata Atlântica e 

no Cerrado. Até momento, 11 espécies, distribuídas em 8 gêneros estão incorporados na coleção do Herbário 

HUPG. Devidamente identificado, o material pode ser consultado pela comunidade científica e pela comunidade 

em geral, contribuindo assim, no conhecimento da flora regional. 

 

Palavras-chave: monocotiledôneas. Taxonomia. UEPG. 

NOME DO PROGRAMA OU PROJETO 

Herbário da Universidade Estadual de Ponta Grossa (HUPG): instrumento de Ensino, 

Pesquisa e Extensão. 

PÚBLICO-ALVO 

Professores, acadêmicos e alunos de pós-graduação da Área de Botânica, através de várias 

disciplinas ofertadas nos cursos de Ciências Biológicas, Agronomia, Farmácia, Engenharia 

Civil (Controle Ambiental), Geografia, Engenharia de Alimentos e Zootecnia. Outras 

 
1 camimarcal1998@gmail.com 

2 rc.tardivo@uol.com.br 

 



17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 

2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 

Resumo Expandido Modalidade A: “Apresentação de programas, projetos, ações, atividades e pesquisas 

advindas da extensão universitária” 

2 

Universidades (permutas, empréstimos, doações de material); Pesquisadores em geral 

(Visita ou empréstimo de exemplares da coleção); Comunidade em Geral (Entidades 

conservacionistas, Grupos Ecológicos, Secretarias Municipais, entre outros; identificação de 

plantas medicinais, tóxicas, invasoras, ornamentais, melíferas; assessoria técnica em manejo 

de exsicatas, doação e/ou empréstimo de plantas); Alunos e professores do ensino 

fundamental e médio de escolas públicas e particulares. 

MUNICÍPIOS ATINGIDOS -Ponta Grossa, Castro, Carambeí e demais municípios da 

região. 

LOCAL DE EXECUÇÃO-Sede do Herbário, Bloco M, SEBISA, UEPG, Campus Uvaranas. 

JUSTIFICATIVA  

O Herbário HUPG possui uma relevante coleção de plantas da flora regional com 

cerca de 22.000 exemplares. Esta é utilizada para o Ensino, Pesquisa e na Extensão por 

diversos alunos, professores e pesquisadores das mais diversas áreas. Além disso, o Herbário 

presta serviços à comunidade em geral na identificação de plantas nativas e exóticas, 

daninhas, tóxicas e ainda aquelas utilizadas como medicinais e na alimentação.  

Neste contexto, o estudo das Amaryllidaceae no Herbário HUPG é relevante, pois 

ainda existem lacunas sobre a diversidade e a utilização das espécies deste grupo de plantas. 

 Uma das principais características da família Amaryllidaceae é a presença de 

caules subterrâneos, geralmente bulbos, mais raramente cormos e rizomas que são utilizados 

na alimentação, especialmente Allium cepa, a cebola e A.sativum, o alho. Além dessas, muitas 

espécies são cultivadas como plantas ornamentais em todo mundo devido às flores atrativas, 

como a açucena, Hippeastrum spp. e os narcisos, Narcissus spp. (SOUZA & LORENZI, 

2012). 

O Brasil detém uma alta diversidade de Amaryllidaceae, totalizando 148 espécies, 

sendo 69 endêmicas, distribuídas em 19 gêneros, 5 endêmicos (FLORA DO BRASIL 2020). 

Para o estado Paraná são citados 11 gêneros e 52 espécies, sendo 39 nativas (DUTILH, 2014). 

Várias espécies da família constam como ameaçadas na lista de espécies da flora ameaçadas, 

publicada pelo Ministério do Meio Ambiente (2014) devido à retirada indevida e a destruição 

dos ambientes naturais.  
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OBJETIVOS 

- Realizar o levantamento e a identificação das espécies de Amaryllidaceae nos Campos 

Gerais;  

- Elaborar descrições morfológicas e chaves de identificação das espécies estudadas;  

- Organizar, ampliar e atualizar a coleção de Amaryllidaceae do Herbário HUPG;  

- Analisar o grau de conservação das espécies estudadas; 

- Informatizar os dados obtidos sobre as espécies; 

-Divulgar os exemplares da coleção, bem como os dados sobre as espécies para à comunidade 

científica e à comunidade em geral.  

METODOLOGIA 

As coletas de exemplares floridos e ou frutificados estão sendo realizadas na região 

dos Campos Gerais (Fig. 1 A), sob a licença 308/11 concedida pelo Instituto Ambiental do 

Paraná (IAP), bem como em áreas urbanas, desde março/2019 até o momento. As plantas 

estão sendo identificadas com base em Dutilh (2005, 2014) e Alves-Araujo et al. (2009). O 

material está sendo herborizado (fig. 1 D) de acordo com as regras usuais da taxonomia 

vegetal (PEIXOTO & MAIA, 2013). As exsicatas estão sendo depositadas no Herbário da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa (Fig. 1 E). Os nomes aceitos estão sendo baseados na 

Flora do Brasil 2020. A informatização dos dados está sendo realizada em programa 

específico NATURE versão 4.0.  

RESULTADOS 

O Herbário HUPG apresenta, até o momento, 8 gêneros da família Amaryllidaceae   

Entre as espécies, 4 são nativas, 3 exóticas e uma naturalizada (Tabela 1). 

Tabela 1. Coleção da Família Amaryllidaceae do Herbário da Universidade Estadual de Ponta Grossa (HUPG) 

Espécie  Nome popular  Forma de 

vida  

Habitat  Origem 

Agapanthus africanus L. (Hoffmanns) Agapanto Erva Terrícola Exótica 

Allium cepa L. Cebola Erva Terrícolas Exóticas 
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A.fistulosum  L. 

A. sativum L. 

Cebolinha 

Alho 

Erva Terrícola Exóticas 

Amaryllis belladonna L. Lírio de 

março  

Erva Terrícola Naturalizada  

Crinum americanum L. Açucena  Erva  Aquática/Terrícola Nativa  

Hippeastrum psittacinum (Ker-Gawl.) 

Herb.  

Amarílis Erva Rupícola/terrícola Nativa 

Nothoscordum gracile (Aiton) Stearn 

Nothoscordum sp. 

Alho silvestre  Erva Terrícola Nativa  

Narcissus pseudonarcissus L. Narciso-

trombeta 

Erva Terrícola Exótica 

Zephyranthes robusta Baker Lírio do vento Erva Terrícola Nativa 

Fonte: as autoras 

 Todas as espécies são herbáceas, terrícolas e geralmente bulbosas. Agapanthus 

africanus e Narcissus pseudonarcissus, ambas exóticas, são amplamente utilizadas como 

ornamentais devido às flores coloridas e atrativas (LORENZI; SOUZA, 2008). As espécies de 

Allium, a cebola e o alho, possuem bulbos que são utilizados amplamente na culinária e 

considerados de importância medicinal (LORENZI; MATOS, 2008). Allium fistulosum, a 

cebolinha, cujas folhas são denominadas de cheiro-verde (Fig.1 D, E) são cultivadas pela 

população para uso culinário. 

O gênero Nothoscordum está representado por 14 espécies nativas no Paraná, 

caracterizado pelas suas flores claras, geralmente brancas, delicadas formando inflorescência 

umbela. Nothoscordum sp. e N. gracile (Fig. B, C) são encontradas habitando nos jardins e 

entre as culturas e, portanto, são geralmente consideradas daninhas (LORENZI, 2000). 

Entre as espécies nativas no Brasil destacam-se Crinum americanum e Zephyranthes 

robusta encontradas na região dos Campos Gerais. Hippeastrum psittacinum (Fig. 1 F) é uma 

espécie rupícola, ocorrendo nos afloramentos rochosos ou terrícola, encontrada nos campos 

naturais (CERVI et al., 2007) e no cerrado do Paraná e encontra-se ameaçada de extinção. 
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Figura 1 – Família Amaryllidaceae 

 

Legenda: Figura 1: A-C Nothoscordum gracile A- coleta; B- bulbos; C- inflorescência umbela com flores 

brancas; D-E Allium Fistulosum D- confecção de exsicata; E- material tombado no Herbário HUPG; F- 

Hippeastrum psittacinum em ambiente natural, na região dos Campos Gerais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Estudos que propiciam o aumento e a devida identificação da coleção do Herbário 

HUPG são de grande importância, uma vez que podem ser consultados por pesquisadores, 

professores e alunos das mais diversas áreas bem como, pela comunidade em geral.  

Possibilitam também, o conhecimento da diversidade de plantas e o grau de conservação em 

que elas se encontram, sendo estas, informações relevantes uma vez que uma grande parte das 

espécies nativas estão ameaçadas pela destruição do habitat.  

Sendo um projeto de extensão, o Herbário HUPG auxilia e promove o conhecimento 

da flora regional, desde espécies nativas até mesmo as exóticas de interesse econômico, 

medicinal ou ornamental, sendo também uma ferramenta para a Educação Ambiental aos 

alunos de escolas públicas e particulares.   

Por fim, pretende-se promover a divulgação deste projeto para a comunidade em geral, 

por meio das redes sociais e também por divulgação oral. 
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APOIO- PROEX (Pró-Reitores de Extensão e assuntos culturais), UEPG e à Fundação Araucária 

pela concessão da bolsa. 
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