
Resumo
As espécies do gênero Richterago Kuntze são endêmicas dos campos rupestres do Brasil, ocorrendo em solos areno-
pedregosos. O presente estudo teve por objetivo realizar o tratamento taxonômico das espécies de Richterago que 
ocorrem na porção central da Cadeia do Espinhaço em Minas Gerais, situada entre os municípios de Congonhas 
do Norte (sul) e Olhos d´Água e Bocaiúva (norte), incluindo a Serra do Cabral (oeste) e o Planalto de Diamantina 
(leste). Os espécimes estudados foram coletados entre novembro de 2009 e junho de 2012. Todo o material foi 
incorporado ao herbário DIAM. Duplicatas foram enviadas aos herbários ALCB, HUFU e SPF. Além disso, 
foram examinados espécimes dos herbários HUFU e SPF. Os estudos morfológicos e as identificações foram 
feitas com base na literatura disponível e consulta a especialista. No total foram registradas as ocorrências de 
oito espécies: Richterago amplexifolia (Gardner) Kuntze, R. angustifolia (Gardner) Roque, R. arenaria (Baker) 
Roque, R. conduplicata Roque, R. discoidea (Less.) Kuntze, R. elegans Roque, R. polyphylla (Baker) Ferreyra 
e R. radiata (Vell.) Roque. São apresentadas chaves de identificação, descrição e ilustração das espécies, assim 
como comentários sobre distribuição geográfica e status de conservação.
Palavras-chave: Campos rupestres, Cerrado, Compositae, florística, taxonomia.

Abstract
The species of Richterago are endemic to the “campos rupestres” of Brazil, and occur mainly on rocky 
soils. This study presents a taxonomic treatment of Richterago Kuntze (Asteraceae) found in the central 
portion of the Espinhaço Range in Minas Gerais state, located in the municipalities of Congonhas do Norte 
(south), Olhos d’Água and Bocaiúva (north), including Serra do Cabral (west) and Diamantina Plateau (east). 
Specimens were collected from November 2009 to June 2012, and were deposited at the herbarium DIAM. 
Duplicates were sent to the herbaria ALCB, HUFU and SPF. Specimens from the herbaria HUFU and SPF 
were also studied. Morphological analysis and identifications were made based on available literature and 
consultation with taxonomic specialists. The genus is represented by eight species: Richterago amplexifolia 
(Gardner) Kuntze, R. angustifolia (Gardner) Roque, R. arenaria (Baker) Roque, R. conduplicata Roque, R. 
discoidea (Less.) Kuntze, R. elegans Roque, R. polyphylla (Baker) Ferreyra and R. radiata (Vell.) Roque. 
An identification key, descriptions, illustrations, and additional information on geographic distribution and 
conservation status of the species are presented. 
Keywords: Campos rupestres, Cerrado, Compositae, floristics, taxonomy.
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Introdução
A Cadeia do Espinhaço compreende um 

conjunto de montanhas que se estende por mais 
de 1.000 km, desde a Serra de Ouro Branco, em 
Minas Gerais, até a região ao norte da Chapada 

Diamantina, na Bahia (Giulietti et al. 1997; Vitta 
2002). Ao longo de toda a Cadeia do Espinhaço se 
encontram os campos rupestres, uma fisionomia 
vegetal predominantemente herbáceo-arbustiva, 
que geralmente ocorre de maneira disjunta em 
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localidades com altitude acima de 900–1000 
metros, em afloramentos rochosos, solos arenosos, 
finos ou cascalhentos, rasos, ácidos, pobres em 
nutrientes e em matéria orgânica (Giulietti et 
al. 1987). Apesar destes fatores limitantes, os 
campos rupestres possuem uma grande diversidade 
florística, e devido às suas características bastante 
peculiares, possuem espécies com os mais diversos 
tipos de estruturas adaptativas e um alto grau de 
endemismo (Rapini et al. 2008).

Asteraceae se destaca nos campos rupestres 
como uma das famílias mais ricas em número de 
espécies (Giulietti et al. 1987). É a maior família 
dentre as Angiospermas, com mais de 1.600 
gêneros e cerca de 24.000 espécies, distribuídas 
em quase todo o mundo, com exceção apenas da 
Antártida (Funk et al. 2009). No Brasil existem 276 
gêneros e 2.047 espécies, distribuídas em todos os 
domínios fitogeográficos (Nakajima et al.2013). Os 
gêneros mais frequentes encontrados em áreas de 
cerrado e campo rupestre são Baccharis, Mikania e 
Lessingianthus (Nakajima & Semir 2001, Almeida 
2008; Borges et al. 2010).

A família apresenta uma elevada riqueza 
específica em diversos biomas do território 
brasileiro, mas ainda existem poucos trabalhos de 
levantamentos florísticos e estudos sistemáticos. 
Uma das possíveis justificativas para este fato 
seria o seu elevado número de espécies, somado 
a grande diversidade morfológica existente entres 
os táxons e um número reduzido de taxonomistas 
que estudam a família (Roque & Bautista 2008).

Estas lacunas existentes no conhecimento de 
diversos grupos da flora brasileira e a escassez de 
taxonomistas acabam por gerar um impacto negativo 
na habilidade de manejo e uso dessa biodiversidade, 
fato conhecido como “impedimento taxonômico”. 
Ou seja, quanto maior a ausência de conhecimento 
e menor o número de especialistas envolvidos com 
o estudo das espécies de um determinado bioma ou 
região, maior será a dificuldade de aplicação dos 
conhecimentos para fins de preservação e conservação 
dessa biodiversidade (Nakajima & Romero 1999).

Com base em informações disponíveis foi 
realizado um diagnóstico sobre as espécies de 
Asteraceae ameaçadas de extinção no Brasil, 
cujos gêneros indicados como mais ameaçados 
de extinção foram Lychnophora, Richterago 
e Vernonia sensu lato, devendo por isso ser 
priorizados em estudos taxonômicos da família, 
que provêm a base para projetos de conservação 
e manejo. Além disso, o estado de Minas Gerais 

e o domínio Cerrado (incluindo os campos 
rupestres) possuem os maiores números de espécies 
ameaçadas para esta família (Nakajima et al. 2012).

O gênero Richterago conta atualmente com 
17 espécies descritas (Roque 2013). Ele pertence 
à tribo Gochnatieae, subfamília Gochnatioideae 
(Funk et al. 2009), e foi restabelecido com uma 
nova circunscrição, incluindo todas as espécies 
anteriormente descritas em Actinoseris e também 
as espécies de Gochnatia sect. Discoseris (Roque & 
Nakajima 2001; Sancho & Freire 2009). O gênero é 
caracterizado pelo hábito herbáceo a subarbustivo, 
folhas alternas ou rosulado basais, capítulos 
discóides, homógamos ou radiados, heterógamos, 
de coloração alva a rosa, apêndice do conectivo 
da antera com ápice apiculado e base caudada, e 
pápus unisseriado, raro bisseriado (Roque 1999). 
As espécies são endêmicas dos campos rupestres 
brasileiros (Sancho & Freire 2009), ocorrendo 
em solos areno-pedregosos nos estados da Bahia, 
Goiás, Minas Gerais, Paraná e São Paulo (Roque 
2013), com centro de diversidade localizado na 
Cadeia do Espinhaço no estado de Minas Gerais 
(Roque & Pirani 1997). 

Considerando que para a porção central da 
Cadeia do Espinhaço não existem dados publicados 
sobre a riqueza ou diversidade de Asteraceae, 
e que esta área abrange grande parte da região 
considerada como centro de diversidade do gênero 
Richterago, o presente estudo tem por objetivo 
realizar o tratamento taxonômico das espécies deste 
gênero, de forma a contribuir para o conhecimento 
e conseqüente conservação da flora da Cadeia do 
Espinhaço no estado de Minas Gerais.

Material e Métodos
A área de estudo corresponde à porção 

central da Cadeia do Espinhaço no estado de 
Minas Gerais (coordenadas 44°30᾿–43°15᾿W 
e 18°58᾿–17°30᾿S), situada entre as serras do 
município de Rio Vermelho a leste, Congonhas 
do Norte ao sul, ao norte pelos municípios de 
Olhos d´Água e Bocaiúva, e incluindo a Serra do 
Cabral, a oeste. A área inclui diversas Unidades 
de Conservação, tais como: Parque Estadual do 
Biribiri (PEB), Parque Estadual do Pico do 
Itambé (PEPI), Parque Estadual do Rio Preto 
(PERP) e Parque Nacional das Sempre-Vivas 
(PNSV) (Fig. 1). A fitofisionomia predominante é 
o campo rupestre, ocorrendo também cerrado sensu 
strictu, cerrado rupestre, capões de mata, mata ciliar 
e mata de galeria. 
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Figura 1 – Mapa da área de estudo mostrando as cidades dos locais de coletas, e as unidades de conservação 
existentes.
Figure 1 – Map of the study area, showing the cities where species were collected, and the existing conservation unities.
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O clima do Espinhaço Meridional é 
mesotérmico, caracterizado por verões brandos 
e úmidos entre outubro e abril, e invernos 
frescos e secos de junho a agosto. A precipitação 
média anual varia de 1.250 a 1.550 mm e a 
temperatura média anual situa-se na faixa de 18° 
a 19°C (Neves et al. 2005).

Os espécimes estudados foram coletados 
em expedições mensais entre novembro de 
2009 e junho de 2012. Todos os espécimes 
foram georreferenciados e herborizados de 
acordo com os métodos tradicionais empregados 
em levantamentos florísticos: prensagem, 
secagem e posterior montagem de exsicatas e 
incorporação ao herbário DIAM. Duplicatas 
foram enviadas aos herbários ALCB, HUFU e 
SPF. Também foram examinadas espécimes dos 
herbários HUFU e SPF (acrônimos de acordo 
com Thiers 2012).

A identificação das espécies foi realizada 
utilizando-se chaves de identificação, diagnoses 
e descrições presentes em literatura específica 
(Roque & Pirani 1997; Roque 1999; Almeida 
2008). As descrições das espécies foram 
baseadasnas exsicatas examinadas e em 
observações de campo. Para cada espécie foi 
contado o número de flores presentes em um 
capítulo por exsicata, estas flores também foram 
medidas e descritas. As mensurações das partes 
reprodutivas foram feitas com o auxílio de um 
paquímetro, e as medidas vegetativas foram 
realizadas utilizando-se régua milimétrica. O 
invólucro dos capítulos foi medido somente em 
comprimento, visto que as descrições foram 
baseadas em material herborizado e a prensagem 
altera a largura dos capítulos.

A classificação adotada para subfamília 
foi baseada no mais recente trabalho sobre 
filogenia da família (Sancho e Freire 2009). 
A terminologia ut i l izada nas descrições 
morfológicas está de acordo com Radford et al. 
(1986), e alguns termos específicos da família estão 
de acordo com Roque & Bautista (2008).

As espécies descritas estão listadas em 
ordem alfabética. Após a descrição se encontram 
os materiais selecionados. Foram selecionados 
materiais de algumas localidades para cada 
município, organizados por ordem alfabética 
de município e, em cada município, por ordem 
cronológica de coleta. O restante do material 
examinado se encontra na lista de coletores. 

Resultados e Discussão
Richterago Kuntze, Revis. Gen. Pl. 1: 360. 1891.

Ervas (hemicriptófitas) a subarbustos 
(caméfitos) perenes, até 1m alt., acaules ou 
caulescentes, monoicos. Caule tomentoso 
a  d e n s a m e n t e  l a n o s o ,  c o m  t r i c o m a s 
glandulares de secreção amarela. Folhas 
sésseis a pecioladas, simples, eretas, sub-
eretas a patentes, alternas caulinares, ou 
rosulado basais,  coriáceas ou cartáceas, 
planas a conduplicadas, ovadas, lanceoladas, 
oblanceoladas, obovadas, oblongas, elípticas 
ou estreitamente elípticas, margem inteira a 
denticulada, plana, involuta ou conduplicada, 
lanosas, estrigosas, glabras ouglabrescentes, 
com ou sem tricomas glandulares capitados, 
amarelos. Capítulos discóides homógamos, ou 
radiados heterógamos, solitários, escapo ereto, 
simples ou ramificado, ou em capitulescências de 
panículas depauperadas, pauci ou multicéfalas, 
pedúnculo tomentoso a densamente lanoso, 
com tricomas glandulares de secreção amarela; 
invólucro cilíndrico a campanulado, brácteas 
involucrais 4–6 séries, externas ovadas a 
lanceoladas, internas lanceoladas a lineares, 
ápice agudo a acuminado. Receptáculo glabro, 
plano, alveolado. Flores 15–260 por capítulo, 
dimorfas nos capítulos radiados, comumente 
alvas a creme, ou róseas a rosa escuras. 
Flores marginais funcionalmente pistiladas, 
estaminódios presentes, corola pseudobilabiada 
(4 + 1 ou 3 + 1) a bilabiada (3 + 2), raramente 
ligulada (5 + 0), alva, ocasionalmente face 
abaxial lilás, face adaxial glabra, face abaxial 
com tricomas glandulares capitados, com 
secreção amarela. Flores do disco monóclinas, 
corola tubulosa, profundamente pentalobada, 
lobos fortemente revolutos, face externa com 
tricomas glandulares capitados, sésseis, face 
interna glabra. Anteras alvas a castanhas, com 
estrias marrom-vináceas, oblongas, apêndice 
do conectivo com ápice agudo a apiculado, 
base caudada. Estiletes alvos, curtamente 
bilobados, obtusos a truncados, levemente 
clavados, raro assimétricos, glabros. Cipselas 
cilíndricas a fusiformes, esparso a densamente 
seríceas, presença de tricomas glandulares 
capitados, carpopódio simétricoou assimétrico, 
anuliforme. Pápus cerdoso, áspero, unisseriado, 
raro bisseriado, coloração creme a bege.



Richterago na Cadeia do Espinhaço em Minas Gerais

Rodriguésia 65(1): 159-173. 2014

163

1. Richterago amplexifolia (Gardner) Kuntze, 
Revis. Gen. Pl. 1: 360. 1891. Fig. 2a-f

Subarbustos 0,6–1,5 m alt. Caule com 
entrenós 2–7,5 cm, seríceo-tomentoso a lanoso. 
Folhas 2–10, alternas, presentes somente no terço 
inferior da planta, superiores sésseis a subsésseis, 
inferiores subsésseis a curto pecioladas, pecíolo 
3–5 mm compr., amplexicaule, eretas, coriáceas, 
geralmente ovadas, às vezes lanceoladas ou largo 
a estreito elípticas, 3–17,5(20) × 1,1–10 cm, 
ápice agudo, obtuso ou arredondado, múcron até 
3mm compr., margem plana, denticulada, base 
obtusa, arredondada ou cordada, densamente 
seríceo-tomentosa, folhas adultas com face adaxial 
glabrescente, nervura central densamente lanosa, 
tricomas glandulares capitados em ambas as 
faces, abundantes na face abaxial, camptódromas. 
Capitulescência em panícula multicéfala (15–50 
capítulos), capítulos discoides, homógamos, 
geralmente sésseis ou pedúnculos até 2 cm compr., 
densamente tomentoso e amarelado comtricomas 
glandulares, brácteas até 2,1 cm. Invólucro 
cilíndrico a campanulado, 0,8–1,5 cm compr., 
creme esverdeado, seríceo, glanduloso, brácteas 
involucrais 4–5 séries, externas ovadas, 4–5 
mm compr., ápice acuminado, internas linear-

lanceoladas, 10 mm compr., ápice agudo a 
atenuado. Flores 15–40, corola 8–9 mm compr. rosa 
escuro a róseas, flores passadas alvas a amareladas; 
anteras 5–10 mm compr., apêndice do conectivo 
acuminado; estiletes curtamente bilobados, 
obtusos. Cipselas cilíndricas a fusiformes, 2–3,5 mm 
compr. carpopódio simétrico. Pápus ca. 8 mm compr.
Material selecionado: Diamantina, Parque Estadual do 
Biribiri, 23.IV.2012, I.M. Franco & M.M.T. Cota 911 
(HUFU); Estrada para Gouveia-Curvelo, 23.IX.2008, 
P.O. Rosa et al. 1193 (HUFU). Presidente Kubitschek, 
10.VII.2001, P. Fiaschi et al. 903 (SPF). Rio Vermelho, 
Pedra Menina, Serra do Ambrósio, 1.VIII.1985, R. 
Mello-Silva et al. CFCR 7855 (SPF). São Gonçalo do Rio 
Preto, Parque Estadual do Rio Preto, Chapada do Couto, 
3.VI.2011, I.M. Franco et al. 812 (DIAM).

Richterago amplexifolia em Minas Gerais 
ocorre também no Parque Estadual do Itacolomi 
(Almeida 2008) no Espinhaço, e nos campos 
rupestres da Serra da Canastra (Nakajima 2000). 
Possui distribuição geográfica mais ampla, 
ocorrendo também no Distrito Federal e Mato 
Grosso (Roque & Pirani 2001). Na área de 
estudo foi uma das espécies com maior número 
de registros, tendo sido encontrada em quatro 
municípios: Diamantina, Presidente Juscelino, Rio 
Vermelho e São Gonçalo do Rio Preto (Fig. 1). 

Chave de identificação para as espécies de Richterago da porção central da Cadeia do Espinhaço, 
em Minas Gerais

1. Capítulos discóides  .............................................................................................................................  2
2. Folhas alternas, caulinares  ....................................................................  7. Richterago polyphylla
2’. Folhas dispostas somente na porção inferior da planta ou rosulado basais  ................................  3

3. Folhas rosulado basais ou alternas basais, curto pecioladas a longo pecioladas, entrenós até 
1,5 cm compr. Capitulescência em panícula pauciflora, laxa. Flores geralmente alvas  ........  
  .........................................................................................................  5. Richterago discoidea

3’. Folhas alternas, sésseis a subsésseis, entrenós 2–6,5 cm compr. Capitulescência em panícula 
multiflora,congesta. Flores geralmente róseas  ...........................  1. Richterago amplexifolia

1’. Capítulos radiados, com flores marginais pseudobilabiadas a bilabiadas, raro liguliformes  .................  
  ......................................................................................................................................................  4
4. Subarbustos. Folhas alternas caulinares ou concentradas no ápice dos ramos, com folhas basais 

caducas, deixando cicatrizes  ......................................................................  6. Richterago elegans
4’. Ervas. Folhas rosulado basais, persistentes  .................................................................................  5

5. Capítulos comno máximo 14 flores radiais. Folhas glabras, com nervura fimbrial coletora  ....  
 ......................................................................................................  2. Richterago angustifolia

5’. Capítulos com no mínimo 20 flores radiais. Folhas densamente lanosas a glabrescentes, sem 
nervura fimbrial coletora  .....................................................................................................  6
6. Folhas conduplicadas  ........................................................  4. Richterago conduplicata
6’. Folhas planas  ...............................................................................................................  7 

7. Folhas patentes, adpressas, glabrescentes  ........................... 8. Richterago radiata
7’. Folhas eretas, jovens densamente lanosas, posteriormente somente nas margens  .... 

............................................................................................... 3. Richterago arenaria
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Figura 2 – a-f. Richterago amplexifolia – a. hábito. b. capítulo. c. flor. d. arista do pápus. e. tricomas glandulares da 
face abaxial da corola. f. anteras sinânteras com apêndice apiculado e estilete curtamente bilobado. g-h. R. arenaria 
– g. hábito. h. folha. i. R. conduplicata – hábito, evidenciando folhas obovadas e capítulo solitário e radiado.
Figure 2 – a-f. Richterago amplexifolia – a. habit. b. capitulum. c. floret. d. bristles from pappus. e. glandular trichomes on the 
corolla’s abaxial surface. f. synantherous anthers with apiculateappendages and style shortly bilobated. g-h. R. arenaria – g. habit. 
h. leaf. i. R. conduplicata – habit, showing obovate leaves and a radiate and solitary head.
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Richterago amplexifolia é morfologicamente 
semelhante a R. discoidea, distinguindo-se desta 
por apresentar folhas superiores sésseis a inferiores 
subsésseis (vs. superiores subsésseis a inferiores 
longo pecioladas), alternas no terço inferior da 
planta (vs. alternas basais ou rosuladas), atingindo 
até 17 cm compr. (vs. 23 cm) e 10 cm larg. (vs. 5 
cm), sendo então que as folhas de R. discoidea se 
apresentam geralmente mais longas e estreitamente 
elípticas que as de R. amplexifolia, que são 
geralmente largamente elípticas.

Na área de estudo a espécie foi registrada em 
solo pedregoso ou arenoso, em cerrado sensu stricto, 
campo rupestre próximo a afloramentos rochosos, 
em cerrado rupestre, e campo sujo entre gramíneas.

2. Richterago angustifolia (Gardner) Roque, 
Taxon 50 (4): 1158.2001.

Ervas 14–48cm alt. Folhas 2–15, rosulado 
basais, sésseis, eretas, coriáceas, oblanceoladas, 
elípticas ou lanceoladas, 1,5–12,5 × 0,2–1,4 cm, 
ápice agudo a obtuso, apiculado a mucronado, 
múcron até 2 mm compr., margem plana a 
completamente involuta, inteira a curtamente 
denticulada no terço superior, base longamente 
atenuada, glabras, camptódromas, proeminentes 
em ambas as faces, com nervura fimbrial coletora 
na margem. Capítulos solitários, radiados, 
heterógamos, ou em panícula depauperada 
paucicéfala (2–3 capítulos), escapo único, vináceo 
ou pedúnculos 6–37 cm compr., indumento 
seríceo, alvo-acinzentado a glabrescente, tricomas 
glandulares com secreção dourada, brácteas 
até 0,5 cm compr. Invólucro cilíndrico, 0,9–1,4 
cm compr., vináceo, brácteas involucrais 4–7 
séries, externas triangulares, 2,5–5,5 mm compr., 
ápice agudo a atenuado, internas gradualmente 
maiores, lanceoladas, ca. 9 mm compr., ápice 
atenuado, vilosas a seríceas, com esparsos 
tricomas glandulares com secreção dourada. Flores 
30–50, alvas a creme. Flores radiais 5–14, corola 
pseudobilabiada, raramente bilabiada, 0,8–1,2 cm 
compr., roxa na prefloração, tricomas glandulares 
abundantes na face abaxial; anteraca. 2–3 mm 
compr., apêndice do conectivo acuminado; estilete 
curtamente bilobado, obtuso a truncado, levemente 
clavado, com pequenas papilas ao redor da região 
estigmática. Cipselas cilíndricas a fusiformes, 2–4 
mm compr., sésseis, carpopódio simétrico. Pápus 
5–8mm compr. Flores do disco 27–37, corola 
8–10 mm compr.; anteras 3,5–5 mm compr., com 
estrias castanhas, apêndice do conectivo apiculado, 

base caudada; estiletes curtamente bilobados, 
obtusos, levemente clavados. Cipselas cilíndricas a 
fusiformes, 3–4 mm compr., carpopódio simétrico. 
Pápus 6–9 mm compr.
Material selecionado: Diamantina, Estrada para Milho 
Verde, 9.XII.1997,  N. Roque et al. 410 (SPF); Estrada 
Diamantina-Conselheiro Mata, km 188, 10.XII.1997, 
N. Roque et al. 442 (SPF); Campus JK da UFVJM, 
22.X.2009, I.M. Franco & A. C. R. Cruz 12 (DIAM). 
Joaquim Felício, Serra do Cabral, 2.IX.1985,  J.R. Pirani 
et al. CFCR 8198 (SPF).

Richterago angustifolia possui distribuição 
restrita à Cadeia do Espinhaço em Minas Gerais, 
ocorrendo no Planalto de Diamantina, Serra do 
Cabral e Serra do Cipó (Roque & Pirani 2001). Na 
área de estudo foi coletada em duas localidades: 
Diamantina e Joaquim Felício (Fig. 1).  

Richterago angustifolia é a única espécie 
do gênero na área de estudo que possui as folhas 
glabras, com nervura fimbrial coletora na margem. 
É facilmente identificada também pelas folhas 
estreitas, oblanceoladas e geralmente fortemente 
involutas. Richterago revoluta foi sinonimizada 
sob R. angustifolia por Roque & Pirani (2001). 
As duas espécies eram diferenciadas pelas folhas, 
planas e cartáceas em R. angustifolia, e involutas e 
coriáceas em R. revoluta, consideradas atualmente 
somente como diferentes estágios de maturação das 
folhas (Roque, comunicação pessoal).

A espécie foi registrada ocorrendo em campo 
limpo, em solo arenoso úmido ou encharcado, 
em campos rupestres próximo a afloramentos 
rochosos, variando de poucos indivíduos a 
abundantes populações. 

3. Richterago arenaria (Baker) Roque, Taxon 50 
(4): 1158.2001. Fig. 2g-h

Ervas 20–80 cm alt. Folhas 1–7, rosulado 
basais, subsésseis, com bainha densamente 
lanosa, eretas, raro patentes, cartáceas, geralmente 
oblanceoladas, a elípticas, raro obovadas, 3,5–15 
(18) ×1,3–4 cm, ápice agudo a obtuso, apiculado 
a mucronado, múcron até 3mm, margem plana, 
denticulada, geralmente somente na metade 
superior, raro serreada, base foliar atenuada, 
densamente pilosa, folhas jovens com ambas as 
faces densamente lanosas, com tricomas estrigosos, 
principalmente ao longo da nervura principal, 
folhas adultas lanosas somente na margem foliar, 
camptódromas, nervuras primária e secundárias 
bastante evidentes em ambas as faces. Capítulos 
solitários, radiados, heterógamos, raramente 
mais de um capítulo por indivíduo, escapo 
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único, cinéreo, densamente tomentoso-lanoso a 
glabrescente, com tricomas tectores, brácteas até 
2 cm compr. Invólucro campanulado, 1,5–2,5 cm 
compr., cinéreo, lanoso, brácteas involucrais 5–7 
séries, externas lanceoladas, 0,5–1,2 cm compr., 
ápice agudo atenuado, densamente lanosas, internas 
elípticas a lanceoladas, 1,0–1,4 cm compr., ápice 
atenuado apiculado, margem pilosa, glabrescentes, 
com tricomas glandulares amarelos. Flores 80–150 
(260), alvas a creme. Flores radiais 20–32, corola 
pseudobilabiadas, raramente bilabiadas, 1,5–2,1 cm 
compr., face abaxial lilás; antera 4–6,5 mm compr., 
creme com estrias castanhas em flores jovens, 
anteras marrons em flores passadas, apêndice do 
conectivo apiculado a atenuado; estiletes alvos ou 
cremes, bilobados, truncados, levemente clavados, 
às vezes assimétricos, ou raramente trilobado, com 
papilas ao redor da região estigmática. Cipselas 
cilíndricas a fusiformes, 3–5,5 mm compr., base 
atenuada, carpopódio assimétrico, raro simétrico. 
Pápus 0,5–1,1 cm compr., creme. Flores do disco 
60–90 (240), corola 1–1,4 cm compr.; anteras 
oblongas a lineares, 5–8 mm compr., castanhas 
a marrons em flores passadas, apêndice do 
conectivo agudo a apiculado; estilete alvos a creme, 
curtamente bilobados, truncados a levemente 
clavados, raro assimétricos. Cipselas cilíndricas a 
fusiformes, 3–6 mm compr., carpopódio simétrico 
ou assimétrico. Pápus 9–13 mm compr.
Material selecionado: Datas, Estrada Datas-Serro, 
24.XI.1985, W. Thomas et al. CFCR 8699 (SPF). 
Diamantina, Estrada para Milho Verde, 10.IV.1982,  
N.L. Menezes et al. CFCR 3304 (SPF); Estrada para 
Mendanha, 3.VIII.1985, J.R. Pirani et al. CFCR 7938 
(SPF); Estrada Diamantina-Gouveia, 23.IX.2010, 
R. Romero 8393 (HUFU); Campus JK da UFVJM, 
21.XI.2010,  I.M. Franco & T.Q. Araújo 630 (DIAM). 
Gouveia, Estrada ao lado da usina eólica, 24.IX.2009,  
F.N. Costa et al. 1149 (DIAM). Serro, Milho Verde, 
9.IV.2010,  I.M. Franco et al.218 (DIAM). 

Richterago arenaria, juntamente com R. 
amplexifolia, foi a espécie mais amplamente 
registrada na área de estudo, tendo sido coletada 
nos municípios de Datas, Diamantina, Gouveia e 
Serro (Fig. 1). R. arenaria é restrita à Cadeia do 
Espinhaço em Minas Gerais, ocorrendo somente na 
Serra do Cipó e no Planalto de Diamantina (Roque 
& Pirani 1997, 2001).

Richterago arenaria pode ser identificada 
pela presença de capítulos radiados solitários, 
roseta com folhas sub-eretas a eretas, densamente 
lanosas quando a folha está jovem e o indivíduo 
está estéril a glabrescentes quando folhas adultas 

e indivíduo em período fértil, tricomas estrigosos 
e ausência de tricomas glandulares. As populações 
possuem muitos indivíduos, mas não com floração 
simultânea, sendo assim, muitos são visualizados 
somente pela roseta basal, facilmente identificada 
pelas folhas eretas, densamente lanosas quando o 
indivíduo está estéril.

Na área de estudo foi registrada em solo 
arenoso úmido, solo areno-pedregoso e em 
afloramentos rochosos em campo rupestre.

4. Richterago conduplicata Roque, Novon 11: 342. 
2001. Fig. 2i

Ervas 14–57 cm alt. Folhas 2–6, rosulado 
basais, sésseis, geralmente patentes ou sub-eretas, 
raro eretas, coriáceas, geralmente obovadas, raro 
elípticas, 3–9 × 2–5 cm, conduplicadas, ápice obtuso 
a truncado, margem plana, inteira a denticulada, 
base atenuada a séssil, ambas as faces com tricomas 
estrigosos em folhas jovens e adultas, geralmente 
densamente lanosas, mesmo em folhas adultas, 
folhas velhas glabrescentes, camptódromas. Capítulos 
solitários, radiados, heterógamos,escapo único, 
cinéreo lanoso a densamente lanoso. Invólucro 
cilíndrico a campanulado, 1–1,5 cm compr., cinéreo 
lanoso, brácteas involucrais 3–6 séries, externas 
ovadas a lanceoladas, 0,5–1 cm compr., ápice 
agudo, internas linear-lanceoladas, margem 
pilosa, 1–1,4cm compr., ápice agudo a apiculado. 
Flores 95–110, alvas. Flores radiais 12–28, 
corola pseudobilabiadas, raro liguladas, 1–1,5 cm 
compr., face abaxial lilás; estaminódios e anteras 
marrons, 3–4 mm compr., apêndice do conectivo 
apiculado; estiletes alvos, curtamente bilobados, 
truncados, com papilas dispostas ao redor da região 
estigmática, raro assimétrico. Cipselas cilíndricas a 
fusiformes, 3–4 mm compr., carpopódio simétrico. 
Pápus 6–9 mm compr. Flores do disco 75–85, corola 
0,7–1,2 cm compr.; anteras 4–7 mm compr., apêndice 
do conectivo apiculado; estiletes com estigmas 
curtamente bilobados, truncados, levemente clavados, 
com papilas ao redor da região estigmática. Cipselas 
cilíndricas a fusiformes, 2–4 mm compr., carpopódio 
simétrico. Pápus 7–10 mm compr.
Material selecionado: Serro, 8.IV.2010, C.O. Andrino 
et al. 41 (DIAM); Estrada para Capivari, 8.IV.2010, 
I.M. Franco et al. 207 (DIAM); Estrada para Capivari, 
8.IV.2011,  I.M. Franco et al. 739 (DIAM).
Material adicional examinado: Congonhas do Norte, 
24.IV.2004, fl., A.C. Rocha et al. 31 (DIAM). Santana 
do Riacho, Serra do Cipó, Caminho para Cachoeira da 
Capivara, 20.X.1997, P.T. Sano et al. 539 (SPF); Santana do 
Riacho, MG 010, 27.VII.1999, P.T. Sano et al. 975 (SPF).
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Richterago conduplicata foi uma das espécies 
com distribuição geográfica ampliada através 
do registro de uma nova ocorrência. Registrada 
anteriormente somente para a Serra do Cipó (Roque 
& Pirani 2001), foi registrada no presente trabalho 
no município de Serro (Fig. 1). Foi a espécie dom 
distribuição geográfica mais restrita na área de estudo. 
Richterago conduplicata, por vezes confundida com 
R. arenaria, pode ser diferenciada desta por apresentar 
folhas geralmente patentes, obovadas e conduplicadas 
(vs. geralmente eretas e elípticas), com ápice truncado 
(vs. ápice obtuso), e ambas as faces densamente 
estrigosas (vs. folhas glabrescentes, somente com 
margens lanosas em folhas adultas). 

 
5. Richterago discoidea (Less.) Kuntze, Revis. 
Gen. Pl. 1: 360. 1891. Fig. 3a-c

Subarbustos 0,5–1 m alt. Caule com entrenós 
curtos, até 1,6 cm compr., seríceo tomentoso, 
cinéreo, ocre-amarelado próximo aos pedúnculos. 
Folhas 3–6, alternas somente na base da planta, 
ou rosulado basais, sésseis ou pecíolo 0,3–7,0 cm 
compr., eretas, cartáceas, geralmente elípticas a 
estreitamente elípticas, às vezes oblanceoladas 
a lanceoladas, 2–23 × 1–6 cm, ápice agudo a 
obtuso, múcron até 2 mm, margem denticulada, 
baseatenuada a obtusa, raro oblíqua, face adaxial 
glabrescente, nervura principal tomentosa, face 
abaxial seríceo-tomentosa ao longo da nervura 
principal, com tricomas glandulares amarelos 
mais abundantes na face abaxial, camptódromas. 
Capitulescência em panícula depauperada, 
paucicéfala (5–20 capítulos), capítulos discoides, 
homógamos, sésseis ou pedúnculos 0,5–6 cm 
compr.,brácteas até 2,2 cm compr. Invólucro 
cilíndrico, 0,9–1,4 cm compr., densamente lanoso, 
glanduloso, creme esverdeado, brácteas involucrais 
4–6 séries, externas ovadas, 3–5 mm compr., ápice 
agudo, internas lineares a oblongas, 0,9–1,1cm 
compr., ápice agudo a atenuado, margem pilosa. 
Flores 15–45, corola ca. 1cm compr., rosas a róseas, 
raramente alvas; anteras 4–6,5 mm compr., com 
estrias marrom-vináceas, apêndice do conectivo 
apiculado; estiletes curtamente bilobados, truncados, 
levemente clavados. Cipselas cilíndricas, ca. 3 mm 
compr., carpopódio simétrico. Pápus 7–8 mm compr.
Material selecionado: Diamantina, Estrada para 
Conselheiro Mata, 30.X.1988, R. Harley et al. 25450 
(SPF); Campus JK da UFVJM, 7.VIII.2010, I.M. 
Franco & T.Q. Araújo 571 (DIAM); Parque Nacional 
das Sempre Vivas, 16.VI.2011, I.M. Franco et al. 819 
(DIAM); Parque Estadual do Biribiri, 21.V.2012, I.M. 
Franco 964 (HUFU).

Richterago discoidea em Minas Gerais ocorre 
também no Parque Estadual do Itacolomi (Almeida 
2008) e em Grão Mogol (Hind 2003), e fora do 
Espinhaço em Perdizes (Hattori & Nakajima 2008). 
Assim como Richterago amplexifolia, R. discoidea 
também possui distribuição geográfica mais ampla 
que as três espécies descritas anteriormente, 
ocorrendo também no estado da Bahia (Roque 2013; 
Roque & Pirani 2001). Na área de estudo possui 
distribuição restrita ao município de Diamantina 
(Fig. 1). Por possuir capítulos discoides com flores 
rosas, R. discoidea se assemelha morfologicamente 
a R. amplexifolia, mas se diferencia desta por 
apresentar folhas mais compridas e estreitamente 
elípticas, atingindo até 23 × 5 cm (vs. folhas mais 
largas, 17,5 × 10 cm), superiores sésseis a inferiores 
longo pecioladas (vs. superiores sésseis e inferiores 
subsésseis), com entrenós curtos até 1,5cm compr. 
(vs. entrenós longos, até 6,5cm compr.).  

Na área de estudo a espécie foi registrada 
ocorrendo em campo rupestre, em solo arenoso 
ou pedregoso, próxima a afloramentos rochosos.

6. Richterago elegans Roque, Novon 11(3): 344. 
2001. Fig. 3d-e

Subarbustos, 15–85 cm alt. Caule cinéreo, 
tricomas adpressos a lanosos. Folhas 3–20, alternas, 
concentradas no ápice do caule, com entrenós 
bem curtos, e folhas basais caducas deixando 
cicatrizes, ou alternas, caulinares, sésseis, eretas, 
coriáceas, estreitamente elípticas, oblongas ou 
oblanceoladas, 1–15 × 0,2–1,5 cm, ápice agudo e 
apiculado, margem plana, involuta ou conduplicada, 
inteira a esparsamente denticulada, face adaxial 
glabrescente, face abaxial tomentosa a glabrescente, 
ambas as faces com tricomas glandulares amarelos, 
camptódromas. Capítulos radiados, heterógamos, 
solitários, ou em panícula depauperada paucicéfala 
(2–5 capítulos), escapo único ou dicotomicamente 
ramificado, até 30 cm compr., seríceo-tomentoso, 
com tricomas glandulares, brácteas até 3,5 mm 
compr. Invólucro cilíndrico, 0,8–1,1 cm compr., 
esverdeado, brácteas involucrais 4–6 séries, 
externas ovadas, 3–5 mm compr., ápice agudo, 
internas elípticas, 7–8 mm cm compr., ápice agudo a 
atenuado, tomentosas a glabrescentes. Flores 25–70, 
alvas. Flores do raio 5–15, corola pseudobilabiada, 
raro bilabiada, ca. 9 mm compr., face abaxial com 
tricomas glandulares; estaminódios e anteras ca. 
2,5–3 mm compr., apêndice do conectivo apiculado; 
estiletes alvos, curtamente bilobados, truncados, 
levemente clavados, com papilas ao redor da região 
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Figura 3 – a-c. Richterago discoidea – a. hábito. b-c. variação morfológica foliar. d-e. R. elegans – d. hábito, folhas 
com entrenós curtos. e. hábito, evidenciando folhas alternas e laxas.
Figure 3 – a-c. Richterago discoidea – a. habit. b-c. morphological variation of the leaves. d-e. R. elegans – d. habit, leaves with very 
short internodes. e. habit, showing alternate and lax leaves.

edcba

2 
cm

2 
cm

2 
cm2 

cm

estigmática. Cipselas cilíndricas, 2,5–4 mm compr., 
carpopódio simétrico. Pápus 4–12 mm compr. 
Flores do disco 20–55, corola 6–9 mm compr., 
externamente com tricomas glandulares capitados 
esparsos; anteras castanhas, 3,5–9 mm compr., 

apêndice do conectivo apiculado; estilete alvo a 
creme, curtamente bilobado, truncado levemente 
clavado. Cipselas cilíndricas, 2,5–4 mm compr., 
carpopódio simétrico. Pápus unisseriado, raro 
bisseriado, 5–7 mm compr.
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Material selecionado: Diamantina, Estrada Guinda-
São João da Chapada, 24.IX.1994, S. Splett 661 (SPF); 
Campus JK da UFVJM, 30.X.2010, I.M. Franco et al. 
617 (DIAM); Parque Estadual do Biribiri, Região dos 
Barris, 24.IV.2012, I.M. Franco et al. 929 (HUFU). 
Gouveia, Estrada ao lado da usina eólica, 24.IX.2009, 
F.N. Costa et al. 1150 (DIAM). Serro, Rodovia Datas-
Serro, 20.VII.1987,  D. Zappi et al. CFCR 11121 (SPF).

Richterago elegans é exclusiva do Planalto 
de Diamantina (Roque & Pirani 1997, 2001). e 
na área de estudo foi registrada em Diamantina, 
Gouveia e Serro.

Richterago elegans apresenta grande 
variação quanto à morfologia foliar, inclusive 
ocorrendo possíveis casos de hibridização (Roque, 
comunicação pessoal). Diferencia-se das demais 
espécies por geralmente possuir folhas estreitas e 
compridas, alternas ao longo do caule ou dispostas 
no ápice dos ramos com entrenós bem curtos, 
caducas na base do caule, deixando cicatrizes.

Na área de estudo foi registrada ocorrendo 
em solo arenoso, próximo a afloramentos rochosos, 
em campo rupestre.

 
7. Richterago polyphylla (Baker) Ferreyra, J. 
Arnold Arb.25: 395.1944. Fig. 4a-c

Subarbustos 30–56 cm alt. Caule único ou 
ramificado, cinéreo-lanoso, amarelado no ápice 
próximo aos capítulos. Folhas 5–40, alternas, 
caulinares, folhas basais caducas, sésseis, raro 
amplexicaule, eretas, coriáceas, elípticas a 
oblanceoladas, ou ovadas, 1,8–5,5 × 0,6–2,8 
cm, ápice agudo ou obtuso, mucronado, múcron 
ca. 1 mm, margem plana, denticulada somente 
na metade distal, base aguda a obtusa, folhas 
jovens densamente lanosas, folhas adultas com 
face adaxial glabra, face abaxial glabrescente, 
tricomas glandulares capitados sésseis em ambas 
as faces, abundantes na face abaxial,camptódromas. 
Capitulescência em panícula pauci a multicéfala 
(5–25 capítulos), capítulos discoides, homógamos, 
sésseis ou pedúnculos 1–8,5 cm compr., brácteas 
até 1,4 cm. Invólucro cilíndrico, 1–2 cm compr.; 
brácteas involucrais 3–4 séries, externas ovadas, 
4–6 mm compr., ápice agudo, internas oblongas, 
lineares ou elípticas, 1–1,3 cm compr., ápice agudo 
a atenuado, densamente lanosas. Flores 20–40, 
alvas, corola 0,9–1,1 cm compr., externamente 
com tricomas glandulares esparsos; anteras 4–6 
mm compr., apêndice do conectivo apiculado; 
estilete com estigmas mais curtos que nas demais 
espécies, ca. 0,2 mm, levemente clavados. Cipselas 
cilíndricas, 3–5 mm compr., carpopódiosimétrico 
a assimétrico. Pápus 7–9 mm compr.

Material selecionado: Datas, Estrada Curvelo-
Diamantina, 24.XI.1985, W. Thomas et al. CFCR 8713 
(SPF). Diamantina, Estrada Diamantina–Conselheiro 
Mata, 23.IX.1994, S. Splett 626 (SPF); Parque Estadual 
do Biribiri, 23.II.2010, I.M. Franco et al. 38 (DIAM); 
Campus JK da UVJM, 21.XI.2010, I.M. Franco & T.Q. 
Araújo 627 (DIAM). Joaquim Felício, Serra do Cabral, 
10.XII.2009, A.S. Quaresma et al. 39 (DIAM).

R i c h t e r a g o  p o l y p h y l l a  c o n h e c i d a 
anteriormente apenas no Planalto de Diamantina 
(Roque & Pirani 2001), foi registrada na área 
de estudo em Datas e Diamantina, além de um 
novo registro de ocorrência fora do Planalto de 
Diamantina, na Serra do Cabral, no município de 
Joaquim Felício (Fig. 1). 

Esta espécie é identificada pelas folhas 
elípticas a ovadas, alternas ao longo de todo caule, e 
capítulos discoides com flores alvas, características 
incomuns às demais espécies do gênero que 
ocorrem na área de estudo. A espécie foi coletada 
em áreas de campo rupestre.

8. Richterago radiata (Vell.) Roque, Taxon 50 (4): 
1158.2001. Fig. 4d-e

Ervas até 85 cm alt. Folhas 3–7, rosulado 
basais, subsésseis ou pecíolo até 1,6 cm compr., 
patentes, cartáceas, geralmente orbiculares, raro 
ovadas a elípticas, 2,7–8,2 × 1,9–4,8 cm, ápice 
obtuso a truncado, mucronado, margem plana, 
denteada, dentículos bastante proeminentes, 
base obtusa a arredondada, ambas as faces 
glabrescentes, camptódromas. Capítulos solitários, 
radiados, heterógamos, escapo único, cinéreo, 
densamente lanoso a glabrescente, brácteas até 
1cm compr. Invólucro campanulado, 0,9–1,6 cm 
compr., cinéreo lanoso a glabrescente, brácteas 
involucrais 4–5 séries, verde-vináceas, externas 
lanceoladas, 0,6–0,7 cm compr., ápice agudo, 
densamente lanosas, internas linear-lanceoladas, 
0,8–1,2 cm., ápice agudo a apiculado, margem 
pilosa, glabrescentes. Flores ca. 160, alvas. 
Flores radiais ca. 30, corola pseudobilabiada, 
ca. 1cm compr.; estaminódios ca. 2 mm compr., 
apêndice do conectivo agudo; estiletes alvos, 
curtamente bilobados, obtusos, levemente 
clavados, assimétricos. Cipselas cilíndricas, ca. 2 
mm compr., carpopódio reduzido. Pápus ca. 5mm 
compr. Flores do disco ca. 130, corola tubulosa, ca. 
0,8 cm compr.; anteras ca. 5 mm compr., apêndice 
do conectivo curtamente apiculado; estiletes com 
ramos curtamente bilobados, truncados. Cipselas 
cilíndricas, 2–3 mm compr., carpopódio simétrico. 
Pápus ca. 6 mm compr.
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Figura 4 – a-c. Richterago polyphylla – a. hábito;  b. variação morfológica foliar; c. capítulo. d-e. R. radiata – d. hábito; 
e. folha orbicular.
Figure 4 – a-c. Richterago polyphylla –  a. habit; b. morphological variation of the leaves; c. capitulum. d-e. R. radiata. – d. habit; e. orbiculate leaf.

b

c

dea 2 
cm

1 
cm

5 
m

m

2 
cm

1 
cm

Material selecionado: Datas, Rodovia Datas-Serro, 
Morro do Côco, 8.I.1988, R. Mello-Silva et al. CFCR 
11694 (SPF); A 3 km NW de Datas, Baixada aos 
pés do Morro do Côco, 21.I.2004, J.R. Pirani et al. 
5220 (SPF).
Material adicional examinado: Congonhas do Norte, 
Serra Talhada (setor nordeste da Serra do Cipó), 

3.II.2009, L.M. Borges et al. 329 (SPF). Delfinópolis, 
Parque Nacional da Serra da Canastra, 29.XI.2003, J.N. 
Nakajima et al. 3798 (HUFU). Lima Duarte, Parque 
Estadual do Ibitipoca. Gruta dos viajantes e córrego 
Monjolinho, 1670 m, 25.I.2010, R. Mello-Silva et al. 
3245 (SPF). Ouro Preto, Estrada entre Ouro Preto e 
Lavras Novas, 18.X.2007, A.P.M. Santos 434 (HUFU).
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Apesar de Richterago radiata possuir 
distribuição geográfica mais ampla dentre as 
espécies registradas para o presente estudo, 
ocorrendo também em Goiás, Distrito Federal, São 
Paulo e Paraná (Roque 2013), na área de estudo 
foi registrada somente para o município de Datas.

Rich t e rago  rad ia ta  s e  a s s eme lha 
morfologicamente à R. conduplicata, mas pode 
ser diferenciada desta por possui a margem foliar 
com dentes proeminentes (vs. dentículos), folhas 
glabrescentes (vs. lanosas) e orbiculares (vs.
obovadas). A espécie foi registrada em áreas de 
campo rupestre.

Conclusão
As espécies  do gênero Richterago 

apresentam uma grande semelhança quanto 
às características florais, sendo de extrema 
importância o conhecimento de suas partes 
vegetativas para a distinção entre as espécies. 
Tendo sido observado que algumas espécies 
possuem variações em suas características 
vegetativas, podendo ocorrer sobreposições em 
alguns casos, para que essa análise aconteça 
de forma mais segura para a identificação e 
delimitação das espécies, se faz de extrema 
importância a observação das populações em 
campo, para que se possa observar o maior número 
possível de indivíduos.

Seis espécies foram registradas em Unidades 
de Conservação, como o Parque Estadual do Biribiri 
(Richterago amplexifolia, R. angustifolia, R. 
arenaria, R. discoidea, R. elegans e R. polyphylla), 
Parque Estadual do Rio Preto (Richterago 
amplexifolia e R. arenaria) e Parque Nacional das 
Sempre Vivas (Richterago discoidea). As espécies 
Richterago conduplicata e R. radiata não ocorrem 
em nenhuma unidade de conservação na porção 
central da Cadeia do Espinhaço, sendo que R. 
conduplicata merece uma atenção especial devido a 
sua ocorrência restrita à Cadeia do Espinhaço. Com 
exceção de Richterago discoidea, R. conduplicata 
e R. radiata, todas as demais espécies registradas 
para a área de estudo ocorrem no Campus Juscelino 
Kubitschek da Universidade Federal dos Vales 
do Jequitinhonha e Mucuri, o que demonstra 
o potencial da Universidade para o estudo e 
conservação destas espécies.

Das oito espécies registradas para a área 
de estudo, sete foram avaliadas com algum grau 

de ameaça, segundo as Listas Vermelhas das 
Espécies da Fauna e da Flora Ameaçadas de 
Extinção em Minas Gerais (Drummond et al. 
2008). Richterago amplexifolia, R. angustifolia e 
R. arenaria são consideradas como Vulneráveis; 
R. discoidea encontra-se na categoria Em Perigo; 
R. conduplicata, R. elegans e R. polyphylla como 
Criticamente em Perigo.

Já para o Brasil, de acordo com a Lista 
de espécies da flora brasileira com deficiência 
de dados, do Ministério do Meio Ambiente 
(2008), cinco espécies se encontram nesta 
categoria (Richterago angustifolia, R. arenaria, 
R. conduplicata, R. elegans e R. polyphylla), o que 
justifica e reforça a importância da realização de 
levantamentos florísticos para o conhecimento e 
manejo da biodiversidade da flora, especialmente 
nos campos rupestre do Brasil.
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