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prefácio

Foi, para mim, motivo de grande júbilo ser convidado a preparar um 

prefácio para este livro, que trata de uma das mais diversificadas famí-

lias de plantas do mundo e que surge como mais um marco nos estudos 

sobre a rica flora brasileira. Idealizado e coordenado por 3 importantes 

sinanterólogos do Brasil, Nádia Roque, Aristônio Magalhães Teles e Jimi 

Naoki Nakajima, o livro contém uma rica introdução geral sobre a família 

Asteraceae e contibuições de um total de 38 autores de diversas instituições 

brasileiras e de outros países. Esses especialistas prestaram seu conheci-

mento e experiência compilando capítulos sobre as 27 tribos de Asteraceae 

representadas no Brasil, conforme circunscritas com base em estudos fi-

logenéticos modernos, e as chaves de identificação para o acesso aos 310 

gêneros aqui ocorrentes. A meu ver, entre os vários méritos deste livro, 

destaca-se essa integração entre botânicos de diferentes instituições, num 

processo salutar de intercâmbio e atualização recíproca.

Sinto-me gratificado e imensamente feliz em ver, entre os autores, 

os ex-alunos que formei em Asteraceae, por meio de projetos de iniciação 

científica, mestrado e doutorado, num período em que eu sentia a neces-

sidade de incremento de profissionais brasileiros dedicados ao estudo da 

família. E sei que os orientadores em sinanterologia de outras instituições 

devem sentir-se como eu, contentes em acompanhar a evolução e progres-

sos de tantos colegas e alunos, labutando nos vários grupos dessa família 

extraordinária, no mister de atualizar as circunscrições taxonômicas, 

ampliando o conhecimento sobre os gêneros e suas espécies e trazendo 

descobertas de novas espécies ou registros de novas ocorrências no país. Se 

nossa querida e saudosa Graziela Maciel Barroso ainda estivesse entre nós, 

estaria igualmente satisfeita e feliz!

Os tratamentos das tribos de Asteraceae, neste livro, trazem relevante 

atualização taxonômica e apresentam descrições morfológicas detalhadas 

das tribos, chaves de identificação para tribos e para todos os gêneros re-

presentados no Brasil, além de ótimas ilustrações. Um glossário ilustrado 

de termos palinológicos enriquece o conteúdo, face à notória importância 
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dos caracteres polínicos na sistemática da família. A acurácia e atualidade 

dos dados apresentados em seus capítulos tornam este livro a obra mais 

abrangente, completa e atual sobre os grupos de Asteraceae no Brasil. Em 

muitas instâncias, o valor de seu conteúdo transcende os limites do país, 

pois muitos dos gêneros aqui tratados estendem-se para países vizinhos.

Tenho plena certeza da enorme importância e utilidade de mais este 

passo no estudo de Asteraceae e da flora brasileira, e parabenizo todos os 

autores envolvidos; em especial, os editores, que se esmeraram em garan-

tir o alto padrão de qualidade dos dados apresentados. Ainda há muito a 

fazer rumo ao conhecimento detalhado das espécies de muitos dos gêneros 

aqui tratados, porém a compilação dessas informações atualizadas neste 

livro representa avanço de enorme valor para estudos sobre Asteraceae em 

outros ramos da ciência botânica e ainda para esforços de conservação bio-

lógica. O conteúdo do livro constitui também material didático de ótima 

qualidade, que vai subsidiar a formação de novos pesquisadores. 

Assim, eu parabenizo todos os que se envolveram na produção do pre-

sente livro, na certeza de sua grande importância e de seu imediato sucesso.

São Paulo, 2017.

Dr. José Rubens Pirani

Universidade de São Paulo
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À mais notável botânica brasileira

graziela maciel barroso

(1912-2003)
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