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NOMES POPULARES DA FLORA DO CERRADO PAULISTA 
E A SUA RELAÇÃO COM FAMÍLIA, HÁBITO E FITOFISIONOMIA

Aline Oliveira BRASIL1; Silvana Cristina Pereira Muniz SOUZA2; Roque CIELO-FILHO

1  INTRODUÇÃO

O Cerrado abrange área contínua na região Centro-Oeste do Brasil e se estende por áreas disjuntas 
ao Sul, Leste, Norte e Nordeste (Rizzini, 1997). Constitui o segundo maior bioma do país e ocupa área de 
cerca de 23% do território nacional (Ribeiro e Walter, 1998). Segundo Teixeira et al. (2004), na região central 
o Cerrado é na maioria das vezes primário, mas os fragmentos oriundos da devastação da vegetação primária 
são insuficientes para a preservação de sua biodiversidade.

No Estado de São Paulo os fragmentos de Cerrado representam menos de 7% de sua área original 
(Sasaki e Mello-Silva, 2008) e, ainda assim, estima-se que 34%  das espécies arbóreas características do bioma 
ocorram no território paulista (Ishara et al., 2008). 

O Cerrado apresenta vegetação com basicamente três tipos de formações: florestais, em que 
predominam espécies arbóreas; savânicas, com árvores e arbustos espalhados; e campestres, com predomínio 
de espécies herbáceas e algumas arbustivas (Ribeiro e Walter, 1998). Em São Paulo o Cerrado divide-se em dois 
grandes grupos, um em que predominam fisionomias campestres e outro com predomínio florestal, comumente 
chamado cerradão (Sasaki e Mello-Silva, 2008).

Por sua variedade de paisagens e tipos fisionômicos, esse bioma sugere grande riqueza florística, 
ainda pouco conhecida (Mendonça et al., 1998). Segundo Silva et al. (1977), para o conhecimento da flora de 
uma região é importante que se conheça também a nomenclatura popular, o que permite, principalmente do 
ponto de vista comercial, uma classificação botânica da espécie. Nesse sentido, o conhecimento e uso popular 
de espécies vegetais contribui para a conservação dos ecossistemas, quando são adotadas práticas de manejo, 
além de contribuir com o resgate e manutenção da cultura popular (Botrel et al., 2006). 

Dentro desse contexto, este estudo teve como objetivo relacionar o conhecimento de nomes populares 
da flora do cerrado paulista com as famílias botânicas, hábito e fitofisionomias.

2  MATERIAL E MÉTODOS

A base de informações deste estudo foi o fichário de nomes populares do Herbário Dom Bento Pickel, 
elaborado entre as décadas de 1920 e 1960 por Mansueto E. Koscinski em colaboração com Bento Pickel e Octavio 
Vecchi (João Batista Baitello, comunicação pessoal). Essas informações foram complementadas a partir de uma 
revisão bibliográfica de estudos florísticos realizados no Cerrado paulista. Nessa revisão foram considerados os 
seguintes estudos: Leitão Filho (1992), Durigan (1998), Castro (1999), São Paulo (2003), Weiser e Godoy (2003), 
Durigan et al. (2004), Gomes et al. (2004), Teixeira et al.(2004), Ishara et al. (2008) e Sasaki e Mello-Silva (2008).

A inserção dos nomes populares restringiu-se aos de ocorrência no Estado de São Paulo e os mesmos 
foram obtidos a partir das seguintes fontes: Pio Corrêa (1984), Leitão Filho (1992), Lorenzi (2002a), Lorenzi 
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(2002b), São Paulo (2003), Durigan et al.(2004), Ishara et al. (2008) e Rede de Sementes Florestais Rio-São 
Paulo (2010). As espécies com mais de um nome popular foram contabilizadas uma única vez. As informações 
de hábito e fisionomia foram obtidas em Mendonça et al. (1998). 

A revisão de nomes científicos foi realizada a partir de consulta ao banco de dados W3 Tropicos 
(MOBOT, 2010) e de Souza e Lorenzi (2008).

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram obtidas 1.520 espécies, distribuídas em 454 gêneros e 104 famílias, dentre estas 806 
apresentaram nomes populares com uma média e desvio-padrão de 1,18 ± 1,57 nome/espécie.

As dez famílias com maior número de espécies estão listadas na Figura 1, estas famílias 
juntas correspondem a 49% do total de espécies, sendo 16% compreendidas apenas por Fabaceae. 
Essa representatividade de famílias no Cerrado paulista também foi verificada por muitos autores, entre eles: 
Weiser e Godoy (2001), Teixeira et al. (2004), Meira Neto et al. (2007), Ishara et al. (2008) e Sasaki e Mello-
Silva (2008). 

 
Figura 1. Riqueza de espécies das famílias mais representativas do Cerrado paulista.

Guarim Neto (2003) atenta para Fabaceae, que representa a família botânica com maior número 
de espécies do Cerrado, e afirma que quanto maior a riqueza de espécies de determinada família, maior a 
probabilidade de serem utilizadas por populações humanas que façam uso de recursos da flora nativa. 
Relacionando essas informações com a quantidade de nomes populares conhecidos (Figura 2), verificou-se 
que Fabaceae contabilizou 323 nomes populares, equivalendo a 18% do total de nomes populares listados 
neste estudo.

Na comparação entre hábito e quantidade de nomes populares conhecidos (Figura 3), 
foram encontrados 1.003 nomes para as espécies arbóreas, 390 para as espécies arbustivas, 71 para as 
subarbustivas, 24 para as trepadeiras e 22 para herbáceas. Para 661 espécies foram encontradas informações 
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sobre a forma de vida e nomenclatura popular, ao passo que pela contagem geral (1.520 espécies) 322 não 
tiveram hábito informado equivalendo a 21% dos dados coletados. Em alguns estudos de etnobotânica (Guarim 
Neto, 2003; Botrel et al., 2006; Souza e Felfili, 2006) observou-se também a predominância do estrato arbóreo 
e arbustivo conhecido e utilizado popularmente. 

Figura 2. Quantidade de nomes populares por famílias registradas no Cerrado paulista.

Obteve-se determinação de fitofisionomia para 804 espécies deste estudo, e para as principais 
fisionomias apurou-se uma quantidade de 1.071 nomes (Figura 3). Para a fisionomia cerrado foram verificados 
69% dos nomes, para cerradão 18%, campo sujo 6%, campo cerrado 6% e campo limpo 1% (Figura 4). 

Figura 3. Quantidade de nomes populares por forma de vida de plantas registradas no Cerrado paulista.
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Figura 4. Quantidade de nomes populares por fitofisionomia em plantas do Cerrado paulista.

4  CONCLUSÕES

As famílias com maior riqueza de espécies foram as que apresentaram mais nomes populares. 
Com relação ao hábito, o arbustivo e arbóreo apresentam a maior quantidade de nomes populares. A perpetuação 
do saber popular é importante para, além da manutenção cultural, auxiliar em estudos da vegetação do cerrado 
que ainda é pouco conhecida e utilizar de forma sustentável os recursos nativos, contribuindo para sua 
conservação.
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