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O Solanum é o gênero mais diversificado 
taxonomicamente da família Solanaceae e 
um dos maiores gêneros de angiospermas 
e dicotiledôneas, pertencendo à 
subfamília solanoideae, tribo solaneae e 
subtribo solaninae. Apresenta cerca de 
1.500 espécies distribuídas na américa 
central e do sul, Austrália e África, sendo 
a américa do sul o centro primário de 
diversidade e endemismo. No brasil, a 
diversidade genética do grupo está 
representada com cerca de 250 espécies, 
das quais aproximadamente 150 são 
endêmicas, ocorrendo desde florestas 
como a floresta atlântica até regiões 
áridas como a caatinga. 
 
 
 
Para o presente estudo foi pesquisado 
diferentes site o gênero Solanum, tais 
como: SIBBR, INPA, HFSL, HUNIR, 
RJBGH, NYBG, JBK, MO, RJBG-H; entre 
outros. Foi realizado um levantamento de 
todas as espécies localizadas no estado 
de Roraima e registradas nos diferentes 
herbários estudados. Assim foi realizada 
uma lista destes Solanum e catalogados 
de acordo com nome cientifico, família, 
gênero, grupo - seção, identificador, 
sinónimos, nomes populares, endemismo, 
localização no estado, características 
botânicas da espécie, figuras das flores 
folhas, ramos frutos, exsicatas, assim 
como seu habitat e distribuição no estado 
de Roraima; utilização na medicina 
tradicional e atividade biológica; 
compostos isolados e identificados; 

referencial bibliográfico.  Além disso, 
foram procurados os artigos científicos re 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acordo com o trabalho ate agora 
realizado, foram localizadas 31 espécies 
do gênero Solanum no estado de 
Roraima, as que já estão sendo 
organizada em forma de um catalogo:  
estas representam um 12 % de todas as 
espécies do gênero Solanum, que foram 
localizadas no brasil. 
 
 
 
 
 
     

   

No Estado de Roraima existem umas 31 
espécies do gênero Solanum, as que estão 
sendo catalogadas e incluindo os  artigos 
científicos  localizados , o que permite 
conhecer estas plantas e facilitar seu 
estudo  desde o ponto de vista Etno- 
botânico,  fitoquímico, farmacológico,  
agrícola e  na formação de recursos 
humanos, assim como,   uma reserva 
potencial para obtenção de novos 
compostos esteroidais e matéria prima para 
a indústria farmacêutica. 
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CONCLUSÕES 

foram procurados os artigos científicos 
reportados para estas espécies, de 
interesse Etno - botânico ou de atividade 
biológica, assim como os compostos 
isolados e identificados nos estudos 
fitoquímico, de interesse para o pessoal 
pesquisador de estas espécies de plantas, 
nos sites especializados, tais como: 
Science Direct, Journal Natural Product, 
Phytochemistry, Redalyc: Red de Revistas 
Científicas de América Latina e o Caribe, 
Espanha e Portugal, Revista Cubana de 
Química, Química Nova,  JBCS; Revista 
Cubana de Plantas Medicinais, Revista 
Brasileira de Plantas Medicinais Revista 
CENIC-seção Química, ACS - publications, 
J.  Agric. Food Chem., biblioteca de a 
UNIR, base dados da CAPES; base dados 
da UNIVALI; entre outros. 
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