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Entre capins~
e bambus
Primeiro livro sobre a Flora Fanerogâmica paulista
reúne informações de quase 500 espécies de
gramíneas nativas ou originárias de outros países

MARCOS PrVETTA

P
ara quem acha que capim é tudo igual e nasce
em qualquer lugar, aqui vai uma má notícia: há
458 espécies de gramíneas apenas no Estado de
São Paulo, equivalentes a 38% das variedades co-
nhecidas no país e 5% das identificadas no pla-

neta. A boa notícia é que essas quase 500 espécies estão des-
critas no primeiro livro da Flora Fanerogâmica do Estado de
São Paulo, obra inaugural de uma coleção de 17 volumes
que dá uma nova dimensão à biodiversidade paulista, ao
reunir informações fornecidas por cerca de 300 botânicos
sobre as plantas que representam 80% da flora do Estado.

O título inicial, que será lançado oficialmente pela Edi-
tora Hucitec no dia 26 de setembro, a um custo próximo a
R$ 50, é inteiramente dedicado à família das Poaceae, as po-
pulares gramíneas. Trata-se de um catálogo taxonômico de
quase 300 páginas, com chaves de identificação, descrições,
ilustrações, comentários e distribuição geográfica de 458 es-
pécies, embora no livro, por falha de revisão, constem 475.
''As pessoas custam a acreditar que há tantos tipos de capim
em São Paulo': reconhece Maria das Graças Lapa Wander-
ley, do Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambien-
te do Estado, uma das coordenadoras do projeto temático
da Flora Fanerogâmica, que promoveu visitas a herbários e
coletas de 20 mil plantas.

A família das gramíneas é a terceira maior das 180 em
que se dividem as plantas fanerogâmicas, espécies que têm
órgãos reprodutores aparentes (flores). Apenas as orquí-
deas, com mais de 700 espécies (cerca de 10% da flora), e as
compostas, com mais de 600 espécies, compõem uma famí-
lia mais numerosa. Antes da publicação do primeiro volu-
me, conferir as semelhanças e diferenças de cada espécie ou
variedade de gramínea era algo extremamente complicado.
Como acontece com qualquer família vegetal, as informa-
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ções sobre as Poaceae estavam dis-
persas em dezenas de obras de re-
ferência. ''Agora, basta olhar em um
só livro", diz o botânico escocês
George Iohn Shepherd, da Uni-
versidade Estadual de Campinas
(Unicamp), outro coordenador da
Flora, cujos dados vão abastecer o
programa Biota-FAPESP, que está
mapeando toda a biodiversidade
(fauna e flora) do Estado.

Nativas e estrangeiras - Das 458 es-
pécies de gramíneas catalogadas
no Estado, 403 são plantas nativas,
típicas da flora brasileira, e 55 são
originárias do exterior. Como se
adaptaram muito bem ao clima e
terreno daqui, esses exemplares
estrangeiros hoje crescem espon-
taneamente, independentemente
de serem ou não cultivadas, às ve-
zes, ao lado de espécies nativas. Echinolaena inflexa: capim-flechinha
Por terem praticamente se incor-
porado à biodiversidade genuina-
mente nacional, foram incluídos na
obra. "Quando colhe uma gramínea
numa beira de estrada, um leigo não
sabe se ela é nativa ou não': afirma
Hilda Maria Longhi -Wagner, da Uni-
versidade Federal do Rio Grande do
Sul (UFRGS), especialista em Poaceae
e organizadora do primeiro volume
da Flora. O capim-colonião (Pani-
cum maximum), por exemplo, muito
encontrado à margem de rodovias, é

Cortaderia sel/oana ou capim-dos-pampas:
originária da Argentina, muito comum
nas encostas das serras do Sul do Brasil

uma planta africana. A botânica gaú-
cha coordenou e fez parte de uma
equipe de 21 autores, que produzi-
ram os textos impressos na obra.

Composto de centenas de varie-
dades de grama e bambu, o universo
das Poaceae é mais rico do que um
leigo possa pensar. Atrás de nomes
científicos indecifráveis para o cida-
dão comum, escondem-se, às vezes,
plantas conhecidas pelas pessoas.
Quando cultivadas, algumas espécies
são fonte de alimentos, como a cana-
de-açúcar (Saccharum officinarum),
a aveia (Avena sativa) e o sorgo (Sor-
ghum bicolor). Outras, de crescimen-

to espontâneo, dão origem a tipos
de vegetação rasteira muito popu-
lares. É o caso do sapé (Imperata
brasilienses) e do capim-gordura
(Melinis minutiflora). Há ainda
espécies que, por sua beleza, tor-
naram-se ornamentais, como a
grama-inglesa, também chamada
de grama-de-jardim (Stenotaph-
rum secundatum), muito comum
em praças e parques, e a cortade-
ria (Cortaderia selloana), espécie
originária da Argentina.

Durante o trabalho de pesqui-
sa da Flora, iniciado há sete anos,
os pesquisadores levantaram in-
formações sobre 7.500 espécies
vegetais, distribuídas em 1.500
gêneros e 180 famílias. Dados pre-
liminares apontam para a desco-
berta de 44 novas espécies de plan-
tas fanerogâmicas (veja Pesquisa
FAPESP n° 50). Por uma decisão
editorial, os coordenadores do

projeto decidiram não incluir no
primeiro livro da coleção seis novas
espécies de gramíneas que foram
identificadas em coletas de campo.
Pelo menos não com esse status.
"Quando citamos essas espécies até
então desconhecidas, damos apenas
o seu gênero sem mencionar a espé-
cie': explica Maria das Graças. Esses
tipos de gramíneas recentemente
descobertas serão descritos em arti-
gos científicos em revistas de botâni-
ca do Brasil e do exterior.

Além das novas espécies ainda
não descritas, a família das Poaceae
reservou outras surpresas aos pesqui-
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Botânica em milímetros
Uma equipe de seis desenhistas
retratou com riqueza de detalhes cada
estrutura das espécies estudadas
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Estrutu ras de proteção
das flores de Cenchrus setigerus

(capim-birdwood) e C.tribuloides
(carrapicho ou carrapicho-de-praia)
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Inflorescência de Loudetiopsis chrysothrix (brinco-de-princesa ou trigo-da-felicidade, esq.),Arthropogon
xerachne, Chusquea oxylepis, Arundinella hispida (capim-maquiné) e Hyparrhenia rufa (capim-jaraguá)

sadores. Foram mapeados pelo me-
nos seis tipos de gramíneas endêmi-
cas do Estado - encontradas apenas
aqui. Boa parte dessas espécies típicas
de São Paulo se concentra em áreas
de Mata Atlântica, onde a riqueza
biológica é grande. Entre as espécies
endêmicas, o destaque recai sobre
um grupo de bambus lenhosos não
registrado em nenhuma outra uni-
dade da federação (Merostachys cau-
caiana, Merostachys scandens, Chus-
quea erecta, Chusquea sellowii e
Chusquea pulchella). Alguns desses
bambus, como o C. sellowii, são de
difícil identificação, pois florescem a
cada 32 anos.

Espécies resgatadas - Mesmo quando
não depararam com tipos novos ou
endêmicos de Poaceae, os pesquisa-
dores trouxeram boas notícias para
casa. Eles identificaram pela primei-
ra vez em São Paulo algumas espé-
cies de gramíneas cuja distribuição
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geográfica parecia se restringir aos
Estados do Sul do país, de clima tem-
perado e subtropical. Com o traba-
lho de pesquisa da Flora Fanerogâ-
mica, os botânicos se deram contá de
que o território paulista é o limite
mais ao norte no país de incidência
dessas espécies de Poaceae.Foi exata-
mente isso o que ocorreu com as
duas espécies pertencentes ao gênero
Stipa (Stipa sellowiana e Stipa setige-
ra). Até serem coletadas em campos
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de altitude da Serra da Mantiqueira,
ambas eram descritas na literatura
científica como presentes apenas no
Rio Grande do Sul, em Santa Catari-
na e no Paraná. "Esse tipo de infor-
mação é muito importante", comen-
ta Hilda. Por ser um estado com um
clima de transição, nem muito quen-
te nem muito frio, São Paulo tem a
vocação para ser o limite mais ao
norte de algumas espécies vegetais de
ambientes temperados e a fronteira
mais sul de variedades típicas de zo-
nas quentes.

Outro tipo de conhecimento ad-
quirido com os trabalhos de campo
da Flora: algumas espécies de gramí-
neas que os botânicos julgavam pra-
ticamente extintas no estado foram
novamente resgatadas na natureza
paulista. A história da Ctenium cir-
rhosum, uma espécie muito bonita e
ornamental, serve para ilustrar essa
linha de contribuição do projeto.
Normalmente encontrada em áreas



Espiguetas
de Chusquea
bambusoides
(extrema esq.)
e de Actinocladum
verticil/atum
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Folha dos ramos
e inflorescência de
Chusquea capitata

r~lEspigueta feminina
(maior) e masculina
(menor) de O/yra
g/aberrima (taquarinha)

~[ ~[ Eragrostis perennis

Lâmina foliar de
Paspa/um dasytrichum

de cerrado em Mato Grosso, Goiás e
Minas Gerais, a C. cirrhosum ficou
48 anos sem ser coletada em São
Paulo. O primeiro exemplar dessa
espécie foi resgatado em campos
rupestres do estado em 1959. O se-
gundo, apenas em 1997, numa das
cerca de 200 expedições a campo'
para coleta de espécies empreendi-
das pelos participantes da Flora. Se
os pesquisadores tivessem demora-
do mais dois anos para lograr tal fei-
to, essa forma de gramínea seria
considerada extinta em São Paulo.
Para os botânicos, uma espécie não
coletada em seu hábitat há 50 anos
extinguiu-se.

Dificuldades - Nos outros Estados
brasileiros, não há notícias de nenhu-
ma publicação com a abrangência e
atualização do primeiro volume da
Flora paulista, que, até o final do ano,
deve lançar seu segundo volume,
abordando várias famílias de dicoti-

Estruturas protetoras da flor feminina
(vista dorsal, esq., e ventral)

de Parodio/yra micrantha (taquari ou taquara)

ledôneas, plantas cuja semente é sec-
cionada em duas partes, como o fei-
jão - e a partir de 2002 devem sair
três volumes por ano. A única exce-
ção é Santa Catarina, que, dentro dos
fascículos da série Flora Ilustrada., já
enfocou a família das gramíneas. "O
modelo de São Paulo poderá servir
de embrião para a produção da flora
nacional e de outros Estados': diz
Hilda. Escolhida para a coordenação
do volume sobre gramíneas, a botâ-
nica gaúcha lembra as dificuldades
que teve par~ concluir a obra no pra-
zo estipulado. "Era complicado lidar
com tantos colaboradores e ter de
cuidar dos problemas de uniformiza-
ção e editoração dos textos", afirma a
pesquisadora da UFRGS.

Morando em Porto Alegre, Hilda
comunicava-se sobretudo por cor-
reio eletrônico com as duas dezenas
de autores que redigiram os textos
do primeiro volume. Ela recorda-se
especialmente de um feriado de Pás-

coa, em que ficou em casa enquanto
toda a família ia para a praia. O es-
forço tinha uma boa justificativa:
aproveitar a data para conversar, por
e-mail, com a norte-americana Lynn
Clark, da Universidade Estadual de
Iowa, nos Estados Unidos, uma das
maiores especialistas mundiais em
uma subfamília de Poaceae, as Bam-
busoideae. Hilda tinha dúvidas so-
bre o formato que deveria adotar no
livro para esse grupo de bambus,
um pouco diferente das demais gra-
míneas. "No final do feriado, o 'es-
queleto' das Bambusoideae estava
pronto, e eu com alguns fios de ca-
belos brancos a mais", comenta a
botânica, com bom humor. Se ainda
estivesse entre seus companheiros,
o professor Hermógenes de Freitas
Leitão Filho - o primeiro coorde-
nador da Flora Fanerogâmica, que
morreu em 1996 durante uma cole-
ta - ficaria orgulhoso do trabalho
da equipe. •
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