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Aspectos taxonômicos e ecológicos de  Myrceugenia mesomischa (Myrtaceae),

uma árvore endêmica da Região Sul do Brasil

Robberson Bernal Setubal1, Martin Grings2, Eduardo Pasini2 & Guilherme Dubal dos Santos Seger1

Abstract

Myrceugenia mesomischa (Burret) D. Legrand & Kausel (Myrtaceae), a tree species poorly cited in floristic
and phytosociological surveys in its area of known occurrence, was recorded as one of the species with the
highest importance value in a fragment of Araucaria forest in São Francisco de Paula municipality, Rio
Grande do Sul state, Brazil. The species was abundant in the understory strata of the forest, showing the
highest frequency and density of the survey. Considering the paucity of data on the species, its degree of rarity
and endemism (occurring only in the states of Rio Grande do Sul and Santa Catarina, Brazil), more studies are
needed to evaluate the true current state of conservation of populations of this species.
Key words: Araucaria forest, Atlantic Forest biome, floristic, phytosociology.

Resumo

Myrceugenia mesomischa (Burret) D. Legrand & Kausel (Myrtaceae), espécie arbórea pouco citada em
levantamentos florísticos e fitossociológicos na sua área de ocorrência conhecida, foi registrada como uma das
espécies de maior valor de importância em um fragmento de floresta com araucária no município de São
Francisco de Paula, Rio Grande do Sul, Brasil. A espécie foi observada ocupando em abundância os estratos
de sub-bosque da floresta avaliada, tendo sido a espécie de maior frequência e densidade do levantamento.
Visto a escassez de dados sobre a espécie, seu grau de raridade e endemismo (ocorre apenas nos Estados do
Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Brasil), recomenda-se a realização e divulgação de mais trabalhos que
possibilitem avaliar o real estado de conservação atual de populações desta espécie.

Palavras-chave: bioma Mata Atlântica, floresta com araucária, fitossociologia, florística.
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Introduction
Myrceugenia mesomischa (Burret) D.

Legrand & Kausel, Myrtaceae, was described by
Burret (1941) as Luma mesomischa based on type
material collected by Herter (26250) in São Francisco
de Paula, Rio Grande do Sul (RS), Brazil. In the
following decade, Legrand (1953) proposed a new
taxonomic combination for the species, transferring
it to genus Myrceugenia. Some years later, Legrand
(1957) published a study of Neotropical
Myrceugenia O. Berg, which also cited M.

mesomischa. In these three studies, the authors
made no reference to the species habit or growth
form and the descriptions have been conducted

solely through analysis of original type material,
which was deposited in the herbarium of Berlin
and has probably been destroyed (Sobral 2003).
The specific epithet refers to the median length
of the petioles when compared to other species
described in the same source that show longer
petioles (Sobral 2003).

According to Landrum (1981), Myrceugenia

presents two species occurring in the Fernandéz Islands,
12 other species in Chile and adjacent Argentina,
and a majority of 25 species occurring in eastern South
America. Most of these are found in the eastern border
of the Brazilian coast and on the plateau (Planalto),
from Rio de Janeiro to Porto Alegre. Legrand & Klein

This paper has additional data published in its electronic version.
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(1970) studying Myrceugenia in Santa Catarina
state (SC), cited 24 native species without
mentioning the occurrence of M. mesomischa. The
extensive work of Reitz et al. (1978, 1983) listed the
occurrence of 713 and 515 species of native trees in
SC and RS, respectively. In these studies, the
significant contribution of Myrtaceae was
evidenced by the high number of species obtained
for the family, 190 in SC (26.6% of total) and 103 in
RS (20%), none citing M. mesomischa. Furthermore,
Klein (1984) also highlighted the sociological
importance of Myrtaceae in the forests of Brazil.

Between 2000 and 2003, the RS Continuous
Forest Inventory (SEMA/UFSM-RS 2001) reported
the occurrence of 469 species of trees and shrubs
with perimeter at breast height > 3 cm, without citing
M. mesomischa. Sobral (2003), in a biogeographical
and taxonomic study of Myrtaceae from RS based
on material examined in collection tours and herbaria,
made the first citation of species occurrence after its
description and new combination, describing it as a
shrub up to 3 m tall. The author highlighted its
restricted occurrence in the Araucaria forest of RS
and SC and in the riparian forests of Serra do Sudeste
physiographic region of RS. However, the author
did not specifically comment on this record, which
was until then unnoticed in other works.

Sobral et al. (2006) presented a new review
of native tree species of RS with a list of 519
species, also not mentioning M. mesomischa.
Soon after, Mattei (2007), in a study involving
patterns of landscape ecology, species richness
and diversity of the Araucaria forest on the
Planalto Médio region (RS), cited the record of
an individual tree of M. mesomischa in one of the
16 fragments analyzed. Sonego et al. (2007)
presented a structural description of the tree
component of an Araucaria forest fragment in
the Floresta Nacional de São Francisco de Paula
(FLONA), citing M. mesomischa among the five
species with the highest importance value in the
survey, related to the great number of individuals.
More recently, Avila (2010) cited M. mesomischa

as one of the main species for the natural
regeneration of tree species of the Araucaria

forest at FLONA. Jeske-Pieruska et al. (2010) also
reported the occurrence of the species in a forest
fragment in São José dos Ausentes (RS), a
neighboring municipality of São Francisco de
Paula. In spite of the importance of these works,
they do not provide profound taxonomic and
ecological information on M. mesomischa.

Other recent phytosociological and floristic
surveys conducted in RS, in the Planalto Meridional
region (Rosário 2001; Narvaes et al. 2005;Grings &
Brack 2009) and Serra do Sudeste (Jurinitz &
Jarenkow 2003; De Marchi & Jarenkow 2008;
Soares & Ferrer 2009), did not cite the record of
M. mesomischa.

The aim of this paper is to present new data on
M. mesomischa, obtained from a floristic and
phytosociological survey in a fragment of Araucaria

forest in São Francisco de Paula, RS. The importance of
this work is due to: (i) the addition of new taxonomic
and ecological information on M. mesomischa,
given the current lack of data available on this
species, (ii)  provide phytosociological data
obtained for the species in the study area; (iii) the
enrichment of knowledge about a species with
geographic distribution restricted to southern
Brazil, rarely mentioned in floristic and
phytosociological surveys in its area of known
occurrence, besides increasing data about its
current conservation status.

Material and Methods

Study area
The study was conducted in São Francisco

de Paula Municipality, located in Campos de Cima
da Serra physiographic region, northeastern RS
(Fortes 1959). The predominant lithology of the
region is represented by acidic and basic volcanic
rocks belonging to the Serra Geral Formation,
constituting the Planalto Meridional (White 1908).
The landscape is marked by low hills separated by
wide valleys extended by successive steps of
dissection that left slope ruptures and small
differences in topographic levels. The climate in the
region is Köppen’s Cfb, considered subtropical
mesothermic, although temperate climate periods also
occur (Nimer 1990). The mean annual temperature is
16º C and average annual rainfall stands at around
1800 mm (São Francisco de Paula 2008). Most of the
region has Bruno Cambisol soils, the main features
being humic and alic properties, low to median depth,
high accumulation of organic matter, sharp acidity
and low fertility (São Francisco de Paula 2008).

The study area is located in the western quadrant
of the municipality (29°22’33”S 50°30’38”W;
altitude max. 875 m), accessed by highway RS-235.
The area is part of the Guirra hydrographic micro-
basin, belonging to the Santa Cruz River Basin,
tributary of the Caí River. In a study of the
vegetation, the RADAMBRASIL project recognized
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three phytoecological formations occurring in the
region: Steppe (subdivided into park-steppe and
grassy-woody steppe with gallery forest),
Araucaria forest and Atlantic Forest, with the
former predominating (Teixeira et al. 1986). In the
study area, the vegetation was represented by a
mosaic composed of grassland (steppe) and
Araucaria  forest,  the first occurring
preferentially on the top and upper third of the
hills and the second on hillside areas and
watercourse margins. The municipality belongs
to the Atlantic Forest Biome (IBGE 2004).

In the study area, extensive cattle ranching
predominates with frequent entry of cattle inside
the forest which promotes trampling and grazing of
herbaceous and woody strata at some points.
Moreover, the absence of valuable timber species,
such as Lauraceae and centenarian individuals
of Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze are
evidences of selective logging in the recent past.
Despite these disturbances, a large part of the
forest is currently in an advanced stage of
regeneration, presenting an ample canopy and
complex stratification.

Species description
The morphological description of M.

mesomischa was based on material collected during
fieldwork and also on the review of material
deposited in the herbarium collections of ICN, HAS,
HUCS, MBM and PACA (Thiers 2010). Terminology
is according to Radford (1986), Sobral (2003) and
Stearn (1973).

Vegetation survey
The qualitative and quantitative survey of

the tree component present in a fragment of
Araucaria forest (about 26 ha) was conducted
in May 2010. The floristic survey was performed
through a visual sampling method (Filgueiras et

al. 1994), which consisted of walking through
the fragment with the aid of maps. Concurrently,
we described the different communities present
in the fragment that were recognized by
comparative analysis of the parameters relief,
drainage, geomorphology, flora and
physiognomy. The species were arranged in
families according to APG III (2009).

The phytosociological survey was carried out
using the plot method, with the sampling units (SUs)
measuring 10 × 10 m (Müller-Dombois & Ellenberg
1974). The arrangement of the SUs was done in a

systematic preferential way in four transects
distributed according to local relief toposequences,
covering the following geomorphological
compartments: top, slope (upper, middle and
bottom) and lowland. The distance between plots
was c. 40 m. Two transects had southern
exposure and two had southeastern exposure,
the predominant directions of the local relief.
Each transect contained one SU per
geomorphological compartment, that is, four SUs
per compartment and 20 SUs in the total survey
(total sampled area: 2,000 m2).

Two inclusion levels traditionally used in
phytosociological surveys were considered, one
comprising individuals with diameter at breast
height (DBH) between 5 and 10 cm and other with
DBH over 10 cm. This criterium aimed to evaluate
structural and compositional differences between
the regenerative and canopy strata, allowing the
comparison of the data obtained with other similar
surveys. Besides collecting phytosociological data
from each specimen, standardized sampling sheets
were used to collect qualitative information on
environmental factors such as relief position, soil
moisture and sunlight, seeking to verify possible
influence on the composition and distribution of
species along the geomorphological compartments,
and visual quantitative evaluations of exposed soil,
litter, density of shrubby strata and density of lianas
(low = 0–25%; medium = 25–50%; high > 50%). For
each individual were recorded: scientific name, height
(meters) and circumference at breast height (CBH -
cm), and then calculated the value of DBH according
to the formula: CBH/π. Bifurcated individuals had all
trunks with DBH > 5 cm measured and then used to
calculate the basal area per individual. The
phytosociological parameters calculated as
descriptors of vegetation were: Ni = number of
individuals of the species; Np = number of plots where
the species occurred; AF = absolute frequency (%);
RF = relative frequency (%); AD = absolute density
(%); RD = relative density (%); TBA = total basal area
by species (m2); ADo = absolute dominance (%); RDo
= relative dominance (%); IVI = Importance Value Index
(%).  Besides the above-mentioned parameters, the
diversity index of Shannon-Wiener (H’) and Evenness
(J’) were also calculated (Krebs 1999). Sampling
sufficiency was estimated using the species-area curve
(adjusted for logarithmic regression). The recognition
of forest structural features was based on analysis of
height distribution (intervals of one meter), DBH
distribution (intervals of 5 cm) and field observations.
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Results

Species description
Myrceugenia mesomischa (Burret) D. Legrand &
Kausel, Comunicaciones Botanicas del Museo de
Historia Natural de Montevideo 2, nº. 28: 10. 1953.
(holotype B).  Fig. 1a-h

Treelets or trees between 3–16 m. Glabrous
branches, the youngest with adpressed, sparse or
dense malpighiaceous trichomes. Rough cortex.
Leaf blade usually lanceolate, rarely elliptical, 2.6–
7.1 × 0.7–2.6 cm, slightly discolored, glabrous, the
youngest covered with malpighiaceous trichomes,
scattered on both sides, hyaline glands on abaxial
surface; apex acute to acuminate, sometimes
mucronulate; base attenuate to cuneate; central
nerve grooved on the adaxial surface and prominent
on the abaxial surface; secondary nerves 8 to 12
pairs, slightly evident on the adaxial surface and
visible on the abaxial surface; marginal vein 0.5 mm
from the edge; petiole 2–5 mm long with sparse
adpressed malpighiaceous trichomes. Flowers 1–
2, axillary, tetramerous; pedicels 4–7 mm with
adpressed malpighiaceous trichomes; corolla white;
calyx green, lobes ovate, 1–2.5 × 1.2–2 mm; two
triangular bracteoles, to 1.5 mm long. Fruit elliptic to
oblong, covered with whitish indument, measuring
0.88–1.49 × 0.44–0.86 cm; color changes from green
to dark red and purple to black when ripe. Seeds
irregularly shaped; membranous testa; variegated
coloration with white, green and brown; one to five
seeds per fruit measuring 0.39–0.66 × 0.24–0.47 cm.

The species occurs in Brazil, only in the states
of SC and RS (Sobral 2003). Myrceugenia

mesomischa is located in Araucaria forests of the
Planalto Meridional (SC and RS) and riparian forests
(seasonal semideciduous forest) of Serra do Sudeste
physiographic region (RS).

Landrum (1981) considered Luma mesomischa

as a possible earlier name of Myrceugenia cucullata

D. Legrand suggesting that the description of Burret
(1941) was ambiguous. However, Sobral (2003) did
not regard Myrceugenia mesomischa as an
ambiguous species, differentiating it from M.

cucullata by the presence of the calyx lobes shortly
cucullate, never with a tuft of trichomes at the apex;
abaxial leaf surface irregularly discolored, grayish
or paler-green, secondary nerves evident, generally
on the abaxial surface; petioles 2–5 mm, leaf length/
petiole length ratio 16–20:1; pedicels 2–5 mm,
petiole length/ pedicel length ratio 0.6–1:1.
Myrceugenia cucullata has markedly cucullate
calyx lobes , sometimes with a tuft of trichomes at

the apex; abaxial surface of the leaves uniformly
discolored, grayish or whitish, secondary nerves
barely evident; petioles 4–8 mm, leaf length/ petiole
length ratio 9–11:1; pedicels 1–2.6 mm, petiole
length/ pedicel length ratio 3–4:1.

Records of flowering are from January to
March with a peak at late January, early February
(Seger 2010) and individuals occasionally reaching
May and June. Fruiting occurs from September to
November with a peak in October (Seger 2010).
Examined material: BRAZIL. RIO GRANDE DO
SUL: Amaral Ferrador, mata ciliar à beira do rio Camaquã,
6.IX.1981, fr., M. Sobral 720 (ICN). Barracão, Parque
Estadual do Espigão Alto, III.2001, fl., M. Sobral & J.

Larocca 9244 (ICN). Bom Jesus, coord.: 573723,
6851073, 29.IX.2009, fr., M. Molz (ICN 163725).
Cambará do Sul, XI.2005, fr., G.D.S. Seger 1027 (ICN).
Canela, Caracol, 27.XII.1972, P. Pellizzaro et al. (ICN
21671). Canguçu, Projeto de Asentamento União, em
beira de sanga afluente direita do rio Camaquã, 8.XI.2007,
fr., M. Grings 1002 (ICN). Casca, perto da cidade,
28.X.1987, J. Mattos & N. Silveira 31461 (HAS).
Esmeralda, 11.V.1983, fr., J.A. Jarenkow s.n. (ICN
85629). Nova Prata, 11 km ao norte de Rio Branco, na
Estação Experimental, 30.IV.1982, fr., J. Mattos & N.

Mattos 24175 (HAS). Muitos Capões, 6.II.1985, fr., N.

Silveira, R. Frosi & W. Schinoff 2414 (HAS). São
Francisco de Paula, FLONA, 15.XI.2007, fr., G.D.S.

Seger 520 (ICN).

Vegetation survey
The floristic survey recorded 71 native trees

species distributed in 49 genera and 29 families
(Tab. 1). The most species-rich families were
Myrtaceae (19), Lauraceae (5), Aquifoliaceae and
Euphorbiaceae (4) (Fig. 2). Families with the highest
number of genera were Myrtaceae (10),
Lauraceae (4) and Euphorbiaceae (3), while the
genera with the highest number of species were
Myrceugenia (5), Ilex and Myrcia (4) and
Eugenia and Myrsine (3). Families with only one
species (15) comprised 51.7% of all families. We
recognized four major physiognomic forest
communities (Tab. 2, Fig. 3a-f). Quantitative
information obtained from all types of habitats
registered that 50% of SUs had a median percentage
of exposed soil, 85% had low litter density, 60% had
low shrub-layer density and 75% had low liana
density, probably influenced by the occasional
presence of cattle in the understory.

The phytosociological survey resulted in 339
individuals of 43 species distributed in 21 families
(60.5% of tree species recorded in the floristic survey)
in 20 sampling units (SUs). Of this total, 138 individuals
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Figure 1 – Myrceugenia mesomischa – a. abaxial surface of the leaf blade with hyalin glands, mucronulate apex and
fruit in initial phase of maturation; b. adaxial surface of leaves with grooved central nerve; c,d. ripe fruits (squares of the
scale 0.5 cm); e. branches with leaves presenting dark green adaxial surfaces; f. fruits in final phase of maturation; g.
flower; h. abaxial surface of leaves with conspicuous venation.

f g h
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a

d e

b
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Table 1 – Floristic list of tree species found in an Araucaria forest fragment, São Francisco de Paula, RS, Brazil.

Família Espécie

Anacardiaceae Lithraea brasiliensis Marchand

Schinus lentiscifolius Marchand

Schinus polygamus (Cav.) Cabrera

Annonaceae Annona rugulosa (Schltdl.) H. Rainer

Aquifoliaceae Ilex brevicuspis Reissek

Ilex dumosa Reissek

Ilex microdonta Reissek

Ilex paraguariensis A. St.-Hil.

Araucariaceae Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze

Asteraceae Dasyphyllum spinescens (Less.) Cabrera

Dasyphyllum tomentosum (Spreng.) Cabrera

Vernonia discolor (Spreng.) Less.

Cardiopteridaceae Citronella gongonha (Mart.) R.A. Howard

Cunoniaceae Lamanonia ternata Vell.

Weinmannia paulliniifolia Pohl

Dicksoniaceae Dicksonia sellowiana Hook.

Elaeocarpaceae Sloanea monosperma Vell.

Erythroxylaceae Erythroxylum deciduum A. St.-Hil.

Euphorbiaceae Sapium glandulosum (L.) Morong

Sebastiania brasiliensis Spreng.

Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. & Downs

Stillingia oppositifolia Baill. ex Müll. Arg.

Fabaceae Mimosa scabrella Benth.

Lauraceae Cinnamomum amoenum (Nees) Kosterm.

Cinnamomum glaziovii (Mez) Kosterm.

Cryptocarya aschersoniana Mez

Nectandra megapotamica (Spreng.) Mez

Ocotea pulchella Mart.

Loganiaceae Strychnos brasiliensis (Spreng.) Mart.

Melastomataceae Miconia cinerascens Miq.

Miconia hyemalis A. St.-Hil. & Naudin

Monimiaceae Mollinedia elegans Tul.

Myrtaceae Acca sellowiana (O. Berg) Burret

Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg

Calyptranthes concinna DC.

Campomanesia xanthocarpa O. Berg

Eugenia involucrata DC.

Eugenia schuechiana O. Berg

Eugenia uruguayensis Cambess.

Myrceugenia euosma (O. Berg) D. Legrand

Myrceugenia glaucescens (Cambess.) D. Legrand & Kausel

Myrceugenia mesomischa (Burret) D. Legrand & Kausel
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Table 2 – Description of four tree communities according to their characteristics of topography, drainage, geomorphology
and indicator species registered in an Araucaria forest fragment, in São Francisco de Paula city, RS, Brazil.

Community Relief position Drainage Geomorphology Indicator species

Sub- Tops and upper thirds Well drained Flat or convex areas Dasyphyllum spinescens,
xerophilous of the slopes usually with outcrops Xylosma pseudosazlmannii

and Zanthoxylum rhoifolium

Mesophilous Middle thirds of the Well to Convex slopes with shallow Lamanonia ternata,
slopes moderately soils, subject to short periods Myrceugenia miersiana,

drained  of permanent flooding Sebastiania commersoniana

and Siphoneugena reitzii

Hygrophilous Upper, middle and Moderately to Concave valleys areas; Dicksonia sellowiana,
lower thirds of the poorly drained presence of perennial Eugenia involucrata,
slopes or intermittent watercourses; Sapium glandulosum and

great abundance of epiphytes Sebastiania brasiliensis

Hydrophilous Flat areas of lowlands Moderately to Areas with water accumulation Myrceugenia glaucescens,
along the lower thirds poorly drained forming marshy soils; great Myrcia lajeana and
of the slopes abundance of epiphytes Weinmannia paulliniifolia

SD = 5.2 m). The histogram of DBH values showed
predominance of individuals in the smaller size
classes (Fig. 6). Average DBH (ADBH) was 16.6
cm (SD = 12.9 cm) and the species with the highest
values were: A. angustifolia, Ocotea pulchella

Mart., Lamanonia ternata Vell., Weinmannia

paulliniifolia Pohl, Cryptocarya aschersoniana

Mez and Cinnamomum glaziovii (Mez) Kosterm.
The five species with the highest IVI in the

survey were as follows: DBH 5–10cm: M.

mesomischa (23.8%), Myrcia lajeana D. Legrand
(10.8%), Siphoneugena reitzii D. Legrand (8.7%),
Myrceugenia miersiana (Gardner) D. Legrand &
Kausel (8%) and Sebastiania brasiliensis Spreng.
(7.4%) (see Appendix 1 in the electronic version of
this paper); DBH >10 cm: A. angustifolia (18.3%),
Sebastiania commersoniana (Baill.) L.B. Sm. &
Downs (9.6%), M. mesomischa (7.1%), O. pulchella

(5.5%) and Myrceugenia glaucescens (Cambess.)
D. Legrand & Kausel (5.3%) (see Appendix 2 in
the electronic version of this paper). When
considering the entire sample, the species with
highest IVI were A. angustifolia (14.8%), M.

mesomischa (10.4%), S. commersoniana (7.4%),
M. lajeana (5.2%) and S. reitzii (4.3%).

Myrceugenia mesomischa had AH = 8.8 m (SD
= 2.4 m) and ADBH = 9.9 cm (SD = 6.4 cm) occupying
both understory levels (Tab. 3). In contrast, A.

angustifolia was first in importance in the general
survey, registering AH = 18.2 m (SD = 5.1 m) and
ADBH = 25.2 cm (SD = 15.5 cm), forming the emergent
strata (Fig. 7-8). M. mesomischa showed the highest

abundance of the survey, reaching 17% (59
individuals) of the entire sample (A. angustifolia had
9.6%). Of this total, 39 individuals (66.1%) had DBH
values from 5 to 10 cm, 15 (25.4%) had values from 10
to 15 cm and only five individuals (8.5%) had values
over 15 cm. The M. mesomischa individual that had
the highest DBH (49.4 cm) recorded a height of 7 m,
while the AH of this SU was 15.4 m. Considering the
heights of the species, we observed that 52
individuals (88.1%) had values ranging from 6 to 12
m. In the SU where we recorded the highest species
height (16 m) the canopy was 20 to 22 m tall.

The diversity indices were 3.07 nats (H’) and
0.81 (J’) for the total sample. For the tree component
with DBH from 5 to 10 cm the values were 2.63 nats
(H’) and 0.78 (J’) and for all species with DBH over
10 cm the values were 2.96 nats (H’) and 0.84 (J’).

Discussion
Myrceugenia mesomischa stood out as the

species with highest frequency in the general survey,
occurring in 80% of the SUs. The species was absent
mainly on the plains along the lower third of the
slopes where there is greater water accumulation,
which results in marshy, waterlogged soils most of
the year (hydrophilous communities). In these areas,
M. mesomischa was replaced by Myrcia lajeana and
Myrceugenia glaucescens occupying structural
niches similar to those described for the species. In
other environmental conditions, such as well drained
to moderately drained areas, the species remained
common throughout the environmental gradient
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Figure 3 – a. Myrceugenia mesomischa with dense, dark-green foliage; b. fragment of Araucaria forest studied; c. sub-
xerophilous community; d. mesophilous community; e. hygrophilous community; f. hydrophilous community. All communities
recorded in the phytosociological survey of an Araucaria forest fragment, São Francisco de Paula, RS, Brazil.
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the possible need for experts to propose a lectotype
or a neotype for this species.

Despite the high number of individuals
founded in this study, similar to that reported by
Sonego et al. (2007), M. mesomischa seems to be a
rare occurrence in the Araucaria forest and even in
the Serra do Sudeste region since few studies
recorded it. This fact deserves attention because
besides its possible natural rarity, there is a
recognized level of destruction and fragmentation
of its habitat, which shows the need to reevaluate
the species’ current, delicate conservation status.
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Appendix 1 – Phytosociological parameters of the tree component with DBH between 5 to 10 cm obtained in the phytosociological survey of an Araucaria forest fragment,
São Francisco de Paula, RS, Brazil. Species sorted in decreasing values of Importance Value Index (IVI). Ni = number of individuals; Np = number of plots occurring the
species; AH = average height (m); ADBH= average diameter at breast height (cm); AF = absolute frequency (%); RF = relative frequency (%); AD = absolute density (%);
RD = relative density (%); TBA = total basal area (m 2); ADo = absolute dominance (%); RDo = relative dominance (%).

nº Species Ni Np AH ADBH AF RF AD RD TBA ADo RDo IVI

1 Myrceugenia mesomischa 39 15 8.2 7.2 75.0 16.3 195.0 28.3 0.2177 1.0884 27.0883 23.88

2 Myrcia lajeana 14 10 11.8 8.5 50.0 10.9 70.0 10.1 0.0930 0.4651 11.5760 10.86

3 Siphoneugena reitzii 12 10 10.2 7.2 50.0 10.9 60.0 8.7 0.0535 0.2676 6.6599 8.74

4 Myrceugenia miersiana 10 5 10 8.0 25.0 5.4 50.0 7.2 0.0914 0.4569 11.3719 8.02

5 Sebastiania brasiliensis 12 6 8 6.9 30.0 6.5 60.0 8.7 0.0569 0.2846 7.0819 7.43

6 Calyptranthes concinna 7 5 8.4 7.2 25.0 5.4 35.0 5.1 0.0384 0.1922 4.7824 5.10

7 Araucaria angustifolia 6 5 10.3 7.9 25.0 5.4 30.0 4.3 0.0323 0.1617 4.0254 4.60

8 Sebastiania commersoniana 5 4 13.6 9.3 20.0 4.3 25.0 3.6 0.0341 0.1705 4.2424 4.07

9 Xylosma pseudosalzmannii 5 4 10.8 8.0 20.0 4.3 25.0 3.6 0.0256 0.1278 3.1803 3.72

10 Myrcianthes gigantea 4 4 10.5 6.8 20.0 4.3 20.0 2.9 0.0167 0.0836 2.0816 3.11

11 Myrcia guianensis 3 3 11 8.1 15.0 3.3 15.0 2.2 0.0259 0.1293 3.2180 2.88

12 Myrceugenia glaucescens 3 3 11.3 8.0 15.0 3.3 15.0 2.2 0.0227 0.1134 2.8227 2.75

13 Eugenia involucrata 2 2 11.5 7.8 10.0 2.2 10.0 1.4 0.0099 0.0494 1.2295 1.62

14 Strychnos brasiliensis 1 1 20 9.9 5.0 1.1 5.0 0.7 0.0139 0.0695 1.7289 1.18

15 Roupala brasiliensis 1 1 11 9.6 5.0 1.1 5.0 0.7 0.0125 0.0627 1.5614 1.12

16 Campomanesia xanthocarpa 1 1 10 9.2 5.0 1.1 5.0 0.7 0.0067 0.0335 0.8332 0.88
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17 Zanthoxylum rhoifolium 1 1 11 9.2 5.0 1.1 5.0 0.7 0.0067 0.0335 0.8332 0.88

18 Ilex microdonta 1 1 8 7.3 5.0 1.1 5.0 0.7 0.0063 0.0313 0.7777 0.86

19 Sloanea monosperma 1 1 9 8.3 5.0 1.1 5.0 0.7 0.0054 0.0269 0.6698 0.83

20 Allophylus edulis 1 1 18 7.6 5.0 1.1 5.0 0.7 0.0046 0.0229 0.5707 0.79

21 Myrsine lorentziana 1 1 11 7.6 5.0 1.1 5.0 0.7 0.0046 0.0229 0.5707 0.79

22 Sapium glandulosum 1 1 8 7.6 5.0 1.1 5.0 0.7 0.0046 0.0229 0.5707 0.79

23 Dalbergia frutescens 1 1 20 6.7 5.0 1.1 5.0 0.7 0.0035 0.0176 0.4369 0.75

24 Stillingia oppositifolia 1 1 6 6.7 5.0 1.1 5.0 0.7 0.0035 0.0176 0.4369 0.75

25 Matayba elaeagnoides 1 1 21 6.4 5.0 1.1 5.0 0.7 0.0032 0.0159 0.3963 0.74

26 Casearia decandra 1 1 6 6.1 5.0 1.1 5.0 0.7 0.0029 0.0144 0.3577 0.72

27 Annona rugulosa 1 1 8 5.7 5.0 1.1 5.0 0.7 0.0026 0.0129 0.3210 0.71

28 Ilex dumosa 1 1 12 5.7 5.0 1.1 5.0 0.7 0.0026 0.0129 0.3210 0.71

29 Scutia buxifolia 1 1 8 5.1 5.0 1.1 5.0 0.7 0.0020 0.0102 0.2536 0.69

138 - - - 460.0 100.0 690.0 100.0 0.8036 4.0 100.0 100.0

nº Species Ni Np AH ADBH AF RF AD RD TBA ADo RDo IVI
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Appendix 2 – Phytosociological parameters of the tree component with DBH > 10 cm obtained in the phytosociological survey of an Araucaria forest fragment. São
Francisco de Paula. RS. Brazil. Species sorted in decreasing values of Importance Value Index (IVI). Ni = number of individuals; Np = number of plots occurring the species;
AH = average height (m); ADBH= average diameter at breast height (cm); AF = absolute frequency (%); RF = relative frequency (%); AD = absolute density (%); RD =
relative density (%); TBA = total basal area (m2); ADo = absolute dominance (%); RDo = relative dominance (%).

nº Species Ni Np AH ADBH AF RF AD RD TBA ADo RDo IVI

1 Araucaria angustifolia 37 15 19.4 28.1 75.0 12.0 185.0 18.4 2.9371 14.6856 24.5427 18.32

2 Sebastiania commersoniana 27 10 15.5 18.7 50.0 8.0 135.0 13.4 0.9056 4.5281 7.5675 9.67

3 Myrceugenia mesomischa 20 9 10 15.2 45.0 7.2 100.0 10.0 0.5281 2.6407 4.4131 7.19

4 Ocotea pulchella 9 7 20 28.4 35.0 5.6 45.0 4.5 0.7929 3.9645 6.6254 5.57

5 Myrceugenia glaucescens 13 6 12.9 21.1 30.0 4.8 65.0 6.5 0.5594 2.7972 4.6747 5.31

6 Lamanonia ternata 7 5 16.8 37.9 25.0 4.0 35.0 3.5 0.9305 4.6524 7.7751 5.09

7 Sapium glandulosum 8 5 19.5 23.6 25.0 4.0 40.0 4.0 0.4839 2.4197 4.0439 4.01

8 Weinmannia paulliniifolia 4 4 17.5 38.5 20.0 3.2 20.0 2.0 0.6830 3.4149 5.7070 3.63

9 Myrcia lajeana 9 5 15.3 16.6 25.0 4.0 45.0 4.5 0.2677 1.3385 2.2370 3.57

10 Myrceugenia miersiana 8 7 10.6 13.5 35.0 5.6 40.0 4.0 0.1300 0.6500 1.0863 3.56

11 Cryptocarya aschersoniana 2 2 22 68.9 10.0 1.6 10.0 1.0 0.7808 3.9040 6.5244 3.04

12 Siphoneugena reitzii 6 5 12.5 15.4 25.0 4.0 30.0 3.0 0.1411 0.7055 1.1790 2.72

13 Allophylus edulis 5 5 13.6 15.2 25.0 4.0 25.0 2.5 0.0977 0.4887 0.8166 2.43

14 Ilex brevicuspis 3 3 19.3 31.4 15.0 2.4 15.0 1.5 0.2766 1.3831 2.3115 2.07

15 Cinnamomum glaziovii 1 1 21 85.0 5.0 0.8 5.0 0.5 0.5676 2.8379 4.7428 2.01

16 Myrcianthes gigantea 4 3 17.5 21.4 15.0 2.4 20.0 2.0 0.1665 0.8326 1.3914 1.93

17 Dasyphyllum spinescens 4 3 14.5 19.2 15.0 2.4 20.0 2.0 0.1501 0.7503 1.2539 1.88

18 Laplacea acutifolia 2 2 18 40.9 10.0 1.6 10.0 1.0 0.3430 1.7152 2.8664 1.82

19 Myrcia guianensis 3 3 13.3 21.1 15.0 2.4 15.0 1.5 0.1589 0.7947 1.3281 1.74

20 Dicksonia sellowiana 4 2 5 24.8 10.0 1.6 20.0 2.0 0.1933 0.9663 1.6149 1.73

21 Prunus myrtifolia 3 3 12 18.0 15.0 2.4 15.0 1.5 0.0874 0.4371 0.7305 1.54

22 Sebastiania brasiliensis 3 3 10.6 13.2 15.0 2.4 15.0 1.5 0.0471 0.2356 0.3937 1.43

23 Xylosma pseudosalzmannii 2 2 17.5 26.9 10.0 1.6 10.0 1.0 0.1276 0.6378 1.0659 1.22

24 Calyptranthes concinna 3 2 11 14.1 10.0 1.6 15.0 1.5 0.0621 0.3105 0.5190 1.20

25 Eugenia involucrata 2 2 17 25.5 10.0 1.6 10.0 1.0 0.1182 0.5911 0.9878 1.19

26 Zanthoxylum rhoifolium 2 2 12 15.1 10.0 1.6 10.0 1.0 0.0361 0.1806 0.3018 0.97
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27 Sloanea monosperma 2 2 14 13.4 10.0 1.6 10.0 1.0 0.0297 0.1484 0.2480 0.95

28 Symplocos tetrandra 2 1 19.5 22.8 5.0 0.8 10.0 1.0 0.0962 0.4811 0.8040 0.87

29 Myrsine lorentziana 1 1 17 30.3 5.0 0.8 5.0 0.5 0.0719 0.3593 0.6004 0.63

30 Scutia buxifolia 1 1 19 28.0 5.0 0.8 5.0 0.5 0.0617 0.3083 0.5152 0.60

31 Citronella gongonha 1 1 20 25.2 5.0 0.8 5.0 0.5 0.0497 0.2484 0.4152 0.57

32 Blepharocalyx salicifolius 1 1 17 24.2 5.0 0.8 5.0 0.5 0.0460 0.2299 0.3843 0.56

33 Symplocos uniflora 1 1 9 19.7 5.0 0.8 5.0 0.5 0.0306 0.1530 0.2557 0.52

34 Casearia decandra 1 1 7 10.8 5.0 0.8 5.0 0.5 0.0092 0.0460 0.0769 0.46

201 - - - 625.0 100.0 1005.0 100.0 11.9674 59.8 100.0 100.0

nº Species Ni Np AH ADBH AF RF AD RD TBA ADo RDo IVI
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Fitotoxicidade do solo contaminado por petróleo e biorremediado em  Allophylus edulis

Lucas Nogueira1, Renata Charvet Inckot1, Gedir de Oliveira Santos1,
Luiz Antonio de Souza2 & Cleusa Bona1,3

Abstract

This study aimed to assess the effect of petroleum-contaminated and bioremediated soils on germination,
growth and anatomical structure of Allophylus edulis. We tested oil-contaminated soil, bioremediated soil and
non-contaminated soil. We evaluated germination percentage, germination speed index (GSI), biomass and
length of roots and shoots, total biomass, root and hypocotyl diameter, thickness of eophylls and cotyledons,
leaf area, eophyll stomatal index and seedling anatomy. Germination percentage, GSI, biomass and leaf area
did not differ between treatments after 30 days. Root biomass and plant height were lower in the non-
contaminated treatment. Root biomass and leaf area differed between treatments after 60 days. Thickness of
cotyledons was higher in bioremediated soil than in other treatments. Root and eophyll structure showed little
variation in contaminated soil. We conclude that A. edulis was not affected by petroleum in contaminated and
bioremediated soils and that this species has potential for phytoremediation.
Key words:  hydrocarbons, seedling, germination, biomass, anatomy.

Resumo

O objetivo do trabalho foi avaliar o efeito do solo contaminado por petróleo e biorremediado na germinação,
crescimento e estrutura anatômica de Allophylus edulis. Foram testados: solo contaminado por petróleo, solo
biorremediado e solo não contaminado. Foram avaliados: porcentagem e índice de velocidade de germinação
(GSI), biomassa e comprimento radicular e aéreo, biomassa total, diâmetro radicular e do hipocótilo, espessura
dos cotilédones e eofilos, área foliar, índice estomático dos eofilos e a estrutura anatômica da plântula. A
porcentagem de germinação, GSI, biomassa aérea e área foliar não diferiram entre os tratamentos após 30
dias. A biomassa radicular e o comprimento aéreo foram menores no tratamento sem contaminação. Após 60
dias, a biomassa radicular e a área foliar foram diferentes entre os tratamentos. A espessura do cotilédone, em
solo biorremediado, foi maior que nos demais tratamentos. A estrutura radicular e do eofilo apresentou
poucas alterações em solo contaminado. Conclui-se que A. edulis não foi afetada pelo solo contaminado e
biorremediado, apresentando potencial para fitorremediação.
Palavras-chave:  hidrocarbonetos, plântula, germinação, biomassa, anatomia.

1Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Biológicas, Depto. Botânica, Centro Politécnico, Jardim das Américas. C. P. 19031, 81531-980, Curitiba, PR, Brazil.
2Universidade Estadual de Maringá, Depto. Biologia, Av. Colombo 5790, bl. H78, 87020-900, Maringá, PR, Brazil.
3Autora para correspondência:  cleusabona@ufpr.br

Introduction
Petroleum and its derivatives can affect the

availability of water, oxygen and nutrients in the soil
(Pezeshki et al. 2000; Merkl et al. 2005; Adenipekun
et al. 2008). Consequently, these substances can alter
seed germination (Adam & Duncan 2002; Ogbo 2009),
growth (Adam & Duncan 1999; Merkl et al. 2004) and
plant biomass production (Malallah et al. 1996; Sharifi
et al. 2007). However, in some species, germination is

not affected by hydrocarbon-contaminated soils
(Merkl et al. 2004; Farias et al. 2009). Petroleum
contamination in the soil can even increase growth
and biomass production of some plant species (Baker
1970; Merkl et al. 2004, 2005), because the stress
caused by this contaminant can stimulate the
synthesis of growth-regulating substances (Baker
1970). In general, the presence of hydrocarbons in the
soil interferes negatively in plant development.
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The morpho-anatomical structure of plants
can also be affected by hydrocarbons in the soil
(Maranho et al. 2006; Inckot et al. 2008). Some
species in petroleum-contaminated soil exhibited
reduction in root-cell divisions (Achuba 2006),
reduction in the meristematic region (Inckot et al.
2008), alterations in the structure of root hairs (Alkio
et al. 2005), reduction in leaf area, changes in
stomatal density (Adenipekun et al. 2008), and in
the aspect and thickness of the epicuticular wax
(Omosun et al. 2008), among other alterations.

Plant tolerance to petroleum and the ability to
germinate in contaminated soil vary largely among
species (Banks & Schultz 2005; Shahriari et al. 2007), as
well as within the same species (Adam & Duncan 1999).
Therefore, to identify hydrocarbon-resistant species
is the first step to revegetate contaminated areas.

One way to minimize the effect of contaminants
is bioremediation by microorganisms (fungi and
bacteria). This technique uses live organisms to
remove contaminants from the environment
(Pandey et al. 2000; Collin 2001). Some studies show
that germination and development of some plants
are little affected in bioremediated soils (Dorn &
Salanitro 2000; Inckot et al. 2008), which facilitated
vegetation restoration in those areas (Dorn & Salanitro
2000). Nevertheless, studies on the development of
species in contaminated and bioremediated soils are
still rare, especially for native species. Hence, the
objective of the present study was to assess the effect
of petroleum-contaminated and bioremediated soils
on germination, initial development and morpho-
anatomical structure of Allophylus edulis (A. St.-Hil.,
Cambess. & A. Juss.) Radlk. (Sapindaceae).

It is believed that Allophylus edulis is a
tolerant species and therefore important for
restoring the vegetation of areas contaminated by
petroleum. This species is present in humid and
rocky soils, has good natural regeneration ability
and fast growth; hence, it is recommended for the
restoration of degraded ecosystems (Lorenzi 1992).
With the results from the preset study it would be
possible to assess whether bioremediation reduces
the phytotoxic effects of contaminated soil on the
germination and development of this species.
Therefore, we aimed to test the following
hypotheses: i) in petroleum-contaminated soils,
(five years after contamination) germination, initial
growth and morpho-anatomical structure of A.

edulis are affected; ii) in bioremediated soils,
germination, initial growth and morpho-anatomical
structure of A. edulis are affected.

Material and Methods
Fruits of Allophylus edulis were provided

by Embrapa Florestas, Colombo/PR, having been
randomly collected from 12 individuals located in
Colombo, state of Paraná, Brazil and then pulped
under running water to obtain the seeds. The soil
used for setting up the experiment was obtained in
the Presidente Getúlio Vargas Refinery (REPAR/
Petrobrás), Araucária, state of Paraná, Brazil. The
same area was contaminated on 16 July 2000 by four
million liters of crude oil. Approximately 2.7 million
liters of oil were retained by the soil, whereas c. 1.3
million liters flowed to the rivers Barigüi and Iguaçu.
Two years after the accident, part of the superficial
contaminant and part of the dead vegetation were
mechanically removed, and most of the soil was
bioremediated by heterotrophic bacteria and
hydrocarbonoclastic fungi (Furtado 2002), in order
to remove the contaminant that penetrated the soil.

Five years after contamination, the soil with
petroleum was collected in contaminated areas that
remained isolated and without intervention. The
bioremediated soil was collected in areas submitted to
in situ bioremediation and non-contaminated soil was
also collected in the REPAR area, though in areas where
the native vegetation was not reached by the petroleum.
The collected soil is characterized as hydromorphic
gleysol, which exhibits a gley horizon with a silty clay
loam character (Carvalho et al. 2003). For each treatment,
physico-chemical soil characteristics were analyzed by
the Soil Sector of Universidade Federal do Paraná and
Total Petroleum Hydrocarbon Content (TPH) was
analyzed by LACTEC (Instituto de Tecnologia para o
Desenvolvimento) (Tab. 1).

The soil for each treatment was sieved,
homogenized and distributed in plastic trays. The trays
containing contaminated soil (C), bioremediated soil
(BR) and non-contaminated soil (NC) were
randomly placed in a greenhouse with 20-s
nebulization every 30 min and average temperature
= 27.5ºC (min.= 17.5ºC; max.= 37.5ºC). For each
treatment, five replicates with 50 seeds each were
made. We used a completely randomized design.

Germination was monitored for 30 days to
determine germination percentage and germination
speed index (GSI). To calculate GSI, we used the
formula suggested by Maguire (1962): GSI = G

1
/N

1
 +

G
2
/N

2
 +.....+ Gn/Nn, where G

1
, G

2
 and Gn correspond

to the number of seeds germinated in the first, second
and last counts, whereas N

1
, N

2
 and Nn correspond

to the number of days after seed sowing.
For the development analysis, three plants

per replicate were collected, for a total of 15 plants per
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treatment. We measured length and biomass of
the plant root and shoot and the eophyll area 30
and 60 days after sowing. We measured length
with a millimeter ruler, whereas to determine
biomass the plants were pressed, desiccated and
weighed on a digital scale (0.1 precision). The
desiccated eophylls were digitalized and their
areas estimated in the program Sigma Scan Pro
(Version 5.0, SPSS Inc., Chicago IL, USA).

Thirty days after sowing, we collected two
seedlings per replicate, in a total of ten plants, to carry
out the anatomical analysis. Lateral root samples were
clarified with hypochlorite 20%, stained with toluidine
blue (O’Brien et al. 1964) and assembled between slide
and cover slip for the observation of root hairs.
Samples from the apex and from one centimeter below
the apex of the main root, from the intermediate region
of the hypocotyl, from the cotyledon and from the
eophyll were fixed in 1% glutaraldehyde and 4%
formaldehyde (McDowell & Trump 1976). These
samples were then dehydrated in alcoholic series and
included in hydroxyethylmethacrylate resin, following
manufacturer’s instructions. Sections were performed
using a rotation microtome, placed on slides stained
with toluidine blue (O’Brien et al. 1964) and assembled
in Permount® resin. Biochemical tests were carried out
with Lugol’s solution (Johansen 1940) to detect starch,
ferric chloride (Johansen 1940) to detect phenolic
compounds, and sudam III (Sass 1951) to detect lipids.

Microscopic analyses and photographic records
were carried out with a Zeiss® optical microscope,
with an attached digital camera. To measure root
and hypocotyl diameter, and eophyll and cotyledon
thickness one sample per seedling was collected and
five cross sections were obtained. Measurements were

carried out with an eyepiece grid reticle in a photonic
microscope. For stomatal counting, eophyll samples
were dissociated in Franklin’s solution (Kraus &
Arduin 1997), stained with toluidine blue (O’Brien et

al. 1964) and assembled between slide and cover slip
with glycerinated gelatin (Kraus & Arduin 1997).
Stomatal counting was carried out by projecting the
image of a known area (1 mm2), using a camera lucida
attached to the microscope.

For the eophyll analysis in scanning electron
microscope four seedlings per treatment were used.
The samples fixed in FAA 50 were dehydrated in
ethanol, subjected to the critical point with CO

2
 in the

apparatus Bal-Tec CPD-030®, and then coated with
gold in the device Balzers Union FL 9496 SCK 030®.
Observations were carried out in the Electron
Microscopy Center of Universidade Federal do Paraná
in a Jeol® scanning electron microscope (JSM-6360 LV).

Data were assessed with an analysis of variance
and averages were compared with Tukey’s test at 5%
significance level.

Results
Allophylus edulis germination occurred 10 days

after sowing and was completed on the 19th day.
Germination percentage and GSI did not differ among
treatments (Tab. 2). Thirty days after sowing, root
length was longer in contaminated soil; 60 days after
sowing, root length in bioremediated soil and
contaminated soil did not differ from each other, and
were longer than root length in non-contaminated
soil (Tab. 3). Although there was a difference in
length after 30 days, root diameter was similar among
treatments. Root biomass, 30 days after sowing, was
the same in contaminated and bioremediated soil and
larger than root biomass in non-contaminated soil.
After 60 days, the largest biomass was recorded for
the bioremediated soil (Tab. 3).

The length of seedling shoots in bioremediated
and contaminated soil was longer than in non-
contaminated soil after 30 days. However, after 60
days, only the seedlings in bioremediated soil were
longer. There was no statistical difference in hypocotyl
diameter among treatments. Shoot biomass did not
differ among treatments 30 days after sowing.
However, after 60 days, shoot biomass was larger in
bioremediated soil than in non-contaminated soil and
similar to the biomass of plants in contaminated soil.
Total biomass, 30 days after sowing, was the same
among treatments and, after 60 days, it was larger in
bioremediated soil, followed by contaminated soil and
non-contaminated soil (Tab. 3).

Table 1 – Physico-chemical attributes and total petroleum
hydrocarbon (TPH) in non-contaminated (NC),
bioremediated (BR) and petroleum-contaminated soil (C).

NC BR C
Sand 19.7 24.8 26.1

Texture (%) Silt 45.0 50.0 52.5
Loam 35.2 25.2 21.3

pH 3.70 5.80 4.20

Aluminium (cmolc dm-3) 6.00 0.00 4.10

Calcium (cmolc dm-3) 0.40 16.80 2.00

Magnesium (cmolc dm-3) 0.20 1.80 1.50
Potassium  (cmolc dm-3) 0.10 0.21 0.24

Phosphorus (mg dm-3) 3.50 1.20 1.60

Carbon (g dm-3) 23.8 19.6 26.9

TPH (mg kg-1) 1,354 2,004 13,651
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Cotyledon thickness was greater in
bioremediated soil than in the other treatments and
did not differ between contaminated and non-
contaminated soil. The stomatal index and eophyll
thickness were similar among treatments. Leaf area
was similar among treatments, 30 days after sowing.
However, 60 days after sowing, leaf area was larger
in bioremediated soil and smaller in non-contaminated
soil (Tab. 3).

Roots in contaminated and bioremediated soil
exhibited higher secondary branching than the
roots in non-contaminated soil (Fig. 1a-c). Besides,
roots in bioremediated and contaminated soil
developed higher density of root hairs (Fig. 1d-f).
In a longitudinal section, a similarity was observed,
with little variation, as the meristematic zone of the
root in contaminated and bioremediated soil was
slightly smaller (Fig. 1g-i). In a cross section from
the area located at one centimeter below the apex

root, epidermal cells in contaminated soil were
compressed and deformed (Fig. 1j-l). The endoderm
stands out in all treatments due to its high phenolic
content (Fig. 1m-o). The vascular cylinder of the roots
in bioremediated and contaminated soil was at a slightly
more advanced growth stage, at the beginning of
secondary growth (Fig. 1m-o).

Alterations in the anatomical structure of the
hypocotyls and cotyledon were not detected. In
the eophyll, the epidermal cells of the adaxial surface
exhibited similar form, epicuticular striation type and
stomata in all treatments, though they were visually
larger in plants in non-contaminated soil and smaller
in contaminated soil compared to the treatment with
bioremediated soil (Fig. 2a-c). This alteration was
also visible in cross section (Fig. 2d-f). Both sides
of the epidermis have cells with phenolic compounds
and in the adaxial surface there was also a high
incidence of mucilaginous cells, distributed in an

Table 2 – Germination percentage and germination speed index (GSI) of Allophylus edulis seeds subjected to
treatments with non-contaminated soil (NC), bioremediated soil (BR) and petroleum-contaminated soil (C). Values
represent mean ± standard deviation; ns - not significant).

NC BR C

Germination percentage 58.4ns ±9.21 56.8ns ±9.01 54.8ns ±4.82

Germination speed index 2.47ns ±0.43 2.34ns ±0.45 2.29ns ±0.20

Table 3 – Quantitative analyses of Allophylus edulis in non-contaminated soil (NC), bioremediated soil (BR) and
petroleum-contaminated soil (C) 30 and 60 days after sowing. (Values represent mean ± standard deviation. (n = 50 for
anatomical measurements; n = 15 for other measurements). Means followed by the same letter did not differ in Tukey’s
test at 5% probability; ns - not significant).

   30 days  60 days

NC BR C NC BR C

Root length (cm) 5.2b ±0.85 5.5b ±0.74 6.6a ±1.03 5.6b ±0.25 7.5a ±0.32 7.3a ±0.45

Root diameter (µm) 728.0ns ±101.43 706.7ns ±68.16 732.0ns ±115.31

Root biomass (mg) 3.7b ±1.06 6.2a ±1.62 6.2a ±1.45 10.0c ±2.37 28.0a ±2.37 22.5b ±3.78

Shoot length (cm) 3.7b ±0.18 4.8a ±0.38 4.5a ±0.40 4.5b ±0.62 5.2a ±0.79 5.0a.b ±0.59

Hypocotyl diameter (µm) 1,236.0ns 1,259.0ns 1,156.0ns

±120.47 ±132.02 ±104.41

Shoot biomass (mg) 26.0ns ±6.27 26.5ns ±6.01 25.7ns ±4.04 44.1b ±9.16 60.5a ±13.19 52.4a.b ±10.60

Total biomass (mg) 30.0ns ±7.02 32.7ns ±7.56 32.0ns ±5.16 54.0c ±9.93 88.5a ±17.69 75.0b ±15.01

Cotyledon thickness (µm) 1,067.0b 1,391.0a 972.0b

±149.68  ±78.62  ±138.79

Stomatal index (mm2) 338.0ns ±34.65 331.7ns ±43.07 358.3ns  ±64.82

Eophyll thickness (µm) 107.1ns  ±8.15 121.2ns ±23.67 96.1ns ±4.35

Eophyll area (cm2) 1.2ns ±0.39 1.52ns ±0.61 1.54ns ±0.47 1.74c ±0.51 2.9a ±0.53 2.0b ±0.63
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Figure 1 – Allophylus edulis root 30 days after sowing – a, d, g, j, m. non-contaminated soil; b, e, h, k, n. bioremediated
soil; c, f, i, l, o. petroleum-contaminated soil – a-c. root system; d-f. lateral root hairs; g-i. apex longitudinal section;
j-l. cortex at 1 cm below the apex, (arrow) epidermis; m-o. vascular cylinder at 1 cm below the apex, (en) endoderm;
(px) protoxylem. Bar = 1 cm (c) 200 µm (a-c); 50 µm (j-o).
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apparently similar manner in all treatments. Mesophyll
cells were also rich in phenolic compounds in all
treatments, though cells were smaller and intercellular
spaces were more evident in contaminated soil (Fig.
2d-f). The vascular system exhibited a similar
structure in all treatments.

Discussion
The lack of interference in germination,

biomass and structure of roots and shoots of
Allophylus edulis shows that this species was not
affected by petroleum in contaminated and
bioremediated soils, and has potential for
phytoremediation.

The smaller meristematic zone of the root of
Allophylus edulis in contaminated and bioremediated
soils did not result in lower root growth, as
suggested by Inckot et al. (2008), for Mimosa

pilulifera Benth., under similar conditions. In A. edulis,
faster cell differentiation was observed, resulting
in a shorter but not less efficient meristematic zone,
since roots in contaminated and bioremediated soils
were longer. These results suggest that other
factors such as water and nutrient absorption are
involved in root growth. Thus, it is noteworthy that
A. edulis had higher development of root hairs in
contaminated and bioremediated soils, which might
have minimized stress caused by contamination.

It is believed that the pronounced development
of lateral roots and root hairs of A. edulis in
bioremediated and contaminated soils is due to the
ability of this species to minimize stress caused by

the low availability of water and phosphorus. This
happens because the increase in root hairs
maximizes absorptive surface (Esau 1977), and may
also be related to the low availability of phosphorus
(Ma et al. 2001). It is known that soils with
hydrocarbons exhibit lower water retention (Merkl
et al. 2005), and that bioremediated soils exhibit
lower concentrations of nitrogen and phosphorus
(Hutchinson et al. 2001), that was recorded in this
experiment with A. edulis (Tab. 1).

The larger root biomass of A. edulis in
contaminated and bioremediated soil is related to
higher lateral root branching and to longer length,
since no alteration in root thickness was recorded.
It is known that oil in the soil can provide favorable
conditions for root development in some species
(Merkl et al. 2004, 2005). Adam & Duncan (1999)
observed that gramineous species in soil with diesel
oil exhibited higher development of adventitious roots,
as recorded for A. edulis. The root system of A. edulis

in bioremediated soil was more similar to plants in
contaminated soil than to plants in non-contaminated
soil in terms of biomass, branching and elongation.
This fact shows that even after bioremediation, A. edulis

plants exhibited morphological alterations that
characterize the reduction in water and nutrient
availability in the soil. The fact that A. edulis is
capable of root branching and of increasing the
concentration of root hairs in contaminated and
bioremediated soils might be an important survival
strategy in those conditions; since a broader root
system is able to obtain a greater amount of water
and nutrients (Hutchinson et al. 2001).

Figure 2 – Allophylus edulis eophyll 30 days after sowing – a, d. non-contaminated soil; b, e. bioremediated soil; c, f. petroleum-
contaminated soil – a-c. adaxial surface in scanning electron microscopy; d-f. cross section. Bar = 100 µm (d-f).
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Cell alterations recorded in the root epidermis
of A. edulis in contaminated soil were also reported
for other species subjected to contamination
(Omosun et al. 2008; Farias et al. 2009). These
alterations are probably caused by nutrient
unavailability (Gill et al. 1992) and by water stress
(Omosun et al. 2008; Farias et al. 2009), caused by
hydrocarbon contamination in the soil.

A. edulis did not show alterations in diameter
nor in intercellular spaces in the root cortex, which
indicates that there is low substrate hypoxia or that
this species is unable to form aerenchyma.
Aerenchyma formation can avoid not only water
stress (Levitt 1980) but also anoxia (Sifton 1945)
caused by hydrocarbon contamination in the soil
(Baker 1970). Thereby, there are species that under
the effect of contaminated soil increase intercellular
spaces (Pezeshki et al. 2000) or respond to water
stress by simultaneously increasing root diameter
and reducing growth (Merkl et al. 2004).

For A. edulis, the conditions of the
contaminated and bioremediated soils were
favorable to shoot development, since in these
treatments higher shoot length and biomass
averages were observed, contrary to observations
by other authors (Merkl et al. 2005; Omosun et al.
2008). Those results indicate that A. edulis is
tolerant of the potential toxicity of the soil.

The greater cotyledon thickness of Allophylus

edulis in bioremediated soil suggests that in the
other treatments seedlings used nutritional reserves
from the cotyledon earlier. The increase in leaf area
of eophylls in contaminated and bioremediated soils,
with reduction in thickness, is contrary to what was
reported for most plants studied, such as Amaranthus

hybridus (Omosun et al. 2008), Corchorus olitorius

L. (Adenipekun et al. (2009) and Mimosa pilulifera

(Inckot et al. 2008). In general, reduction in leaf area
is attributed to water stress caused by the
contaminant (Maranho et al. 2006; Adenipekun et

al. 2008, 2009). As A. edulis exhibited an increase in
leaf area of eophylls and alteration in the size of
epidermic cells, it is believed that water stress was
minimized by the quick response of the plant, with
root branching and formation of root hairs.

Biomass of A. edulis 30 days after sowing
was similar in all treatments, probably because the
nutrients necessary for the onset of development
came from cotyledons. Sixty days after sowing,
biomass was larger in bioremediated and
contaminated soils, showing once more that these
soils were not phytotoxic for this species. It is

believed that the growth stimulus for some species
in soils with hydrocarbons can be caused by the
very alterations in the soil (Merkl et al. 2004), or by
the synthesis of growth-regulating substances as a
response to stress (Baker 1970), followed by an
increase in cell division (Bamidele & Agbogidi 2000).
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Abstract

The present study aimed to assess the behavior of seedlings of Schizolobium parahyba (Vell.) Blake growing on
different substrates and irrigation levels, and to study the use of urban waste compost in substrates. The experiment
was carried out in the College of Agricultural Sciences, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Department of
Agricultural Engineering, Jaboticabal Campus, state of São Paulo, Brazil. The experimental design used was
completely randomized, consisting of 30 treatments in a factorial design with 15 substrates and two irrigation
levels in four replicates. The substrates were composed of different materials: urban waste, Plantmax®, dry cattle
manure, vermiculite and soil. For the study of seedling growth, the following characteristics were evaluated: height
(H), root-collar diameter (D), number of leaves, shoot dry weight, root dry weight, total dry weight, H/D ratio,
Dickson’s quality index, and the ratio between height and shoot dry weight (H/SDW). Assessments of the first
three characteristics were carried out 20, 35, 50 and 65 days after sowing. Results showed that urban waste
compost increased the growth of Schizolobium parahyba. There were significant differences for the irrigation
levels tested; with better results for 150% ET compared to 100% ET irrigation level.
Key words: urban waste compost, soil fertility, native species.

Resumo

Este trabalho teve como objetivo avaliar o comportamento de mudas de guapuruvu (Schizolobium parahyba

(Vell.) Blake) crescidas em substratos constituídos por misturas de cinco materiais, em diferentes combinações,
bem como analisar a influência da irrigação no crescimento das mudas em viveiro. O experimento foi instalado
no Departamento de Engenharia Rural da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias - UNESP, Campus de
Jaboticabal – SP, Brasil. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado consistindo de 30 tratamentos
num esquema fatorial 15 × 2 (15 substratos e 2 níveis de irrigação), em 4 repetições. Os substratos foram
compostos por combinações de diferentes materiais: Composto de lixo urbano, Plantmax®, esterco bovino
curtido, vermiculita e solo. Para o estudo do crescimento das mudas, as seguintes características foram avaliadas:
altura da parte aérea (H), o diâmetro do colo (D), o número de folhas, o peso da massa seca da parte aérea, do
sistema radicular, e peso total, a relação H/D, o Índice de Qualidade de Dickson e a relação altura da parte aérea/
peso da massa seca da parte aérea. As três primeiras características foram medidas aos 20, 35, 50 e 65 dias após
a semeadura. A análise dos resultados obtidos permitiu concluir que o composto de lixo urbano favoreceu o
crescimento das mudas de Schizolobium parahyba. Quanto aos níveis de irrigação testados, pôde-se verificar que
houve diferenças estatísticas e o nível de irrigação 150% ET se destacou em relação ao 100% ET.
Palavras-chave: composto de lixo urbano, fertilidade do solo, espécies nativas.

Introduction
One of the greatest concerns of mankind is the

increase in urban waste production. Waste can cause
serious environmental problems if disposal is done
without safe criteria. The most adequate waste

management form is by home composting, a process
that generates waste compost. The inclusion of
waste compost as a nutrient source in compound
substrates for the production of tree seedlings may
be an alternative to decrease production costs, and
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even to allow using this product in activities other
than agriculture, that might generate new markets
for this organic fertilizer (Nóbrega et al. 2008).

Among the main positive effects of waste
compost application is the variation of chemical
attributes in acid soils, such as increase in pH,
neutralization of exchangeable acidity, reduction
in potential acidity, increase in organic carbon
content and in the availability of phosphorus,
potassium, calcium, magnesium and increase in
cationic exchange capacity (Kiehl 1985; Xin et al.

1992; Wong et al. 1998; Abreu Junior et al. 2000;
Oliveira 2002), which may represent improvement
in the chemical, physical and biological properties
of the substrate used that may positively affect
seedling production.

Seedling quality can be affected by
substrate composition. Therefore, it is very
important that, during cultivation, water and
nutrients are provided in adequate quantities and
that the physical properties of the substrate are
not limiting. For substrates with lower water
retention capacity (rice hull ash, sand, crushed
coal, etc.), for example, irrigation must be more
frequent or at higher volume than for substrates
with higher water retention capacity (subsoil earth,
organic compost, humus, coconut fiber, etc.)
(Wendling & Gatto 2002).

Moreover, quality assessment of seedlings in
condition for planting takes into account
morphological and physiological aspects.
Physiological parameters are difficult to measure and
analyze, mainly in commercial forest nurseries.
Frequently, they do not allow assessing efficiently
the real survival capacity and initial growth of
seedlings after planting, that does not meet the
expectations of any forestry enterprise (Gomes 2001).

Although the ratio between shoot dry
weight and root dry weight is considered to be an
efficient and safe index to assess seedling quality,
it may not properly express growth in the field
(Burnett 1979), and should be complemented with
other parameters such as shoot height and root-
collar diameter.

According to Carneiro (1995), the shoot
height of the seedlings at the final transplant plays
an important role in their survival during the first
years after planting. This author emphasizes,
though, that seedlings with higher survival
perspective and higher initial growth must exhibit
a root-collar diameter equal to or greater than the
ratio [height (cm)/8.1].

Schizolobium parahyba (Vell.) Blake,
popularly known as Brazilian firetree or
guapuruvu, is native to the Atlantic Forest, and
occurs from the state of Bahia to Santa Catarina.
The Brazilian firetree is a pioneer species and one
of the fastest-growing native species; it can be
used in the reforestation of degraded areas in mixed
compositions (Lorenzi 1992).

The aim of this study was to assess seedling
growth of Schizolobium parahyba (Vell.) Blake
cultivated in substrates composed of different
combinations of five materials, including urban
waste compost; as well as to analyze the effect of
irrigation on the growth of these seedlings under
nursery conditions.

Material and Methods
The experiment was carried out in a

greenhouse, in an area belonging to the
Department of Agricultural Engineering,
Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias –
Universidade Estadual Paulista (UNESP),
Jaboticabal Campus, state of São Paulo,
southeastern Brazil, (21°15’15”S, 48°18’09”W;
595 m). According to Köppen, the regional
climate is  classified as Cwa, i .e.  humid
subtropical with dry winter. Average annual
rainfall is c. 1,400 mm and average annual
temperature is c. 21ºC.

Seeds of Schizolobium parahyba (Vell.)
Blake for seedling production were obtained at
the Experimental Nursery of Ornamental and
Forest Seedlings (“Viveiro Experimental de Mudas
Ornamentais e Florestais”) of Faculdade de
Ciências Agrárias e Veterinárias.

It was necessary to perform a pre-germination
treatment in boiling water for two minutes (Ledo
1977) in order to break seed dormancy.

Hard plastic tubes were used (height 13 cm,
with capacity for 160 cm³ of substrate), which were
filled with different substrates and placed in a
support structure, under a 30% shading
polypropylene screen. Two seeds were placed in
each tube; thinning was done around 30 days after
germination. Seven days after thinning, seedlings
were placed in full sunlight.

Initial and topdressing mineral fertilization
followed Gonçalves et al. (1997).

Fifteen substrates were tested, resulting from
the combination of the commercial substrate
Plantmax®, widely used in the production of native
seedlings, with cattle manure, waste compost,
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vermiculite and soil. The treatments, in volume or
weight percentage of each component, are
described in Table 1. The organic waste for the
compost was obtained in São José do Rio Preto
(state of São Paulo), a city that carries out separate
collection and composting of organic waste.
Vermiculite of medium texture was used. We used
soil samples of dystrophic red latosol with medium
texture from a mesophilic semi-deciduous residual
forest, removed from the 0–20 cm layer. Chemical
and granulometric analyses (Tab. 2) were carried
out at the Department of Soils and Fertilizers of
Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias,
following the protocol recommended by Tomé
Júnior (1997).

Additionally, in order to define the water
blades to be applied in irrigation, evapotranspiration
(ET) was estimated with an atmometer (Broner &
Law 1991). Based on these measures two irrigation
levels were defined: A- (100%) and B - (150%) of
evapotranspiration (ET), applied manually every day.

We used an experimental design with
randomized blocks, with 30 treatments in a 15 × 2
factorial design (15 substrates and 2 irrigation
levels) with four replicates.

Seedlings were cultivated in hard plastic
tubes (13 cm height, with capacity for 160 cm³ of
substrate), which were filled with different
substrates and placed in a support structure, under
a 30% shading polypropylene screen.

Cultivation in tubes demands frequent
irrigation and fertilization and, therefore, it is
necessary to know the physico-chemical properties
of the substrates, since they are important factors
for management and quality control of the cultures.
So, we analyzed the characteristics of the 15
treatments used in the present study: pH obtained
with a potentiometer and deionized water; apparent
density, following the protocol proposed by
Gonçalves & Poggiani (1996); and chemical
composition (Tab. 3).

Seedling growth characteristics of
Schizolobium parahyba were: shoot height (H -
cm – measured from the substrate to the highest

Table 1 – Volumetric composition of substrates used to
produce seedlings of Schyzolobium parahyba.

Substrates Plantmax® Manure Urban Vermiculite Soil
compost waste

1 75 — — 15 10

2 60 15 — 15 10

3 45 30 — 15 10

4 30 45 — 15 10

5 15 60 — 15 10

6 — 75 — 15 10

7 60 — 15 15 10

8 45 — 30 15 10

9 30 — 45 15 10

10 15 — 60 15 10

11 — — 75 15 10

12 — 60 15 15 10

13 — 45 30 15 10

14 — 30 45 15 10

15 — 15 60 15 10

Table 2 – Chemical and granulometric analysis of the soil used to produce seedlings of Schyzolobium parahyba.

pH Organic   P K Ca Mg H+ Al SB T V clay silt Fine Coarse Texture
 matter sand   sand   class

CaCl
2

gdm-3 resin ————mmol
c
 dm-3———— % ——————g kg -1——————

Mg m-3

4.2 21  2 0.6 5 3 42 8.6 50.6 17 320 40 270 370 medium

leaf), stem diameter at 3 cm from the substrate (D -
mm), number of leaves (NF), shoot dry weight (SDW
- g plant-1) and root dry weight (RDW- g plant-1).

The assessment of H, D and NL were carried
out 20, 35, 50 and 65 days after sowing (d.a.s). We
monitored seedlings until they showed adequate
conditions to be planted in the field.

At the end of the experiment, in order to
measure SDW and RDW, the plants were
separated into root and shoots, washed in distilled
water and dried in a forced air circulation oven at
65°C to constant weight. With the sum of these
data, we obtained the total dry weight (TDW), the
ratio between height and shoot dry weight (H/
SDW), the ratio between shoot dry weight and
root dry weight (SDW/RDW), and Dickson’s
quality index (DQI) (Dickson et al. 1960), with the
formula: DQI = TDW/[(H/RCD) + (SDW/RDW)],
where RCD stands for root-collar diameter.

An analysis of variance with F test was
calculated, with 1% and 5% significance levels;
averages were compared with Scott Knott’s test
with 1% to 5% significance level.
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Table 3 – Physico-chemical characteristics of the fifteen substrates tested. NH stands for natural humidity and DB stands for dry basis (constant mass dried at 110º C).

Substrates Definition pH in Density Total Phosphorous Potassium Calcium Total Total Organic C/N ratio
CaCl

2
(g/cm3) Nitrogen (P

2
0

5
) (%) K

2
O(%) (Ca)(%) Magnesium Carbon Carbon(%) (total C

0.01M (%) (Mg) (%) (organic and
 and total N)
mineral)
(%)

1 NH 4.8 0.50 0.32 0.24 0.23 0.51 1.54 14.62 10.89 46/1
DB 0.36 0.27 0.26 0.26 1.73 16.38 12.20 46/1

2 NH 6.2 0.47 0.54 0.44 0.42 0.66 2.20 15.97 14.99 29/1
DB 0.64 0.52 0.50 0.78 2.61 18.94 17.78 46/1

3 NH 6.9 0.50 0.47 0.51 0.37 0.50 1.23 12.57 10.07 27/1
DB 0.57 0.62 0.45 0.60 1.48 15.17 12.15 27/1

4 NH 7.4 0.51 0.58 0.62 0.75 0.59 1.33 12.92 10.53 22/1
DB 0.71 0.75 0.91 0.72 1.62 15.71 12.8 22/1

5 NH 7.5 0.55 0.47 0.38 0.39 0.47 0.95 9.251 7.72 20/1
DB 0.57 0.46 0.47 0.57 1.15 1.20 10.56 20/1

6 NH 8.3 0.52 0.79 0.97 1.04 0.66 1.48 14.13 12.02 18/1
DB 1.00 1.23 1.32 0.84 1.88 17.93 15.25 18/1

7 NH 6.5 0.55 0.47 0.41 0.25 1.13 1.37 13.55 10.15 29/1
DB 0.57 0.49 0.30 1.36 1.65 16.30 12.21 29/1

8 NH 6.9 0.58 0.53 0.58 0.25 1.42 0.93 11.47 10.17 21/1
DB 0.63 0.69 0.30 1.69 1.11 13.68 12.13 21/1

9 NH 7.0 0.76 0.63 0.65 0.30 2.03 0.99 12.08 10.85 19/1
DB 0.71 0.73 0.34 2.27 1.11 13.53 12.16 19/1

10 NH 7.2 0.77 0.70 0.69 0.30 2.22 0.91 11.26 8.19 16/1
DB 0.78 0.77 0.33 2.47 1.01 12.55 9.13 16/1

11 NH 7.2 0.77 0.70 0.74 0.33 2.53 1.00 11.94 10.92 17/1
DB 0.78 0.82 0.37 2.81 1.11 13.25 12.12 17/1

12 NH 8.0 0.56 0.68 0.82 0.80 1.00 0.95 11.89 10.61 17/1
DB 0.78 0.94 0.92 1.15 1.09 13.60 12.16 17/1

13 NH 7.8 0.65 0.93 0.95 0.80 2.08 1.05 13.48 13.28 15/1
DB 1.07 1.09 0.92 2.39 1.21 15.49 15.26 15/1

14 NH 7.7 0.58 0.93 0.97 0.80 2.34 1.25 15.07 14.68 16/1
DB 1.06 1.11 0.91 2.67 1.43 17.21 16.77 16/1

15 NH 7.7 0.65 0.96 1.00 0.41 2.39 0.71 12.97 12.31 14/1
DB 1.07 1.11 0.46 2.66 0.79 14.45 13.42 14/1
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Results and Discussion
Regarding the chemical analyses of soil, pH

values were over 6.0 for all substrates, except for
substrate 1 (Tab. 3). When pH values are over 6.0
in CaCl

2
, the acidity is classified as very low (Raij

1991). There are many studies that show that
organic fertilization increases pH (Alves et al. 1999;
Abreu Jr. et al. 2002; Oliveira et al. 2002); the
increases observed in these studies vary according
to soil, type of experiment (field or greenhouse),
chemical composition of the compost, degree of
maturity, and amounts applied.

In the present study the substrates that had
the highest phosphorous content were 13, 14 and
15; these substrates had significant amounts of
manure and waste compost. Lima et al. (2000) in a
study with Schizolobium parahyba seedlings
observed that 60 mg of P

2
O

5
 per kg of soil exhibited

the best performance.
Substrate 6 exhibited the highest potassium

value. Vieira et al. (2006), comparing the effects of
different amounts of each nutrient on seedling
growth of Schizolobium parahyba, observed that
the omission of potassium showed the best
averages of the variable studied for this nutrient.

The highest calcium content was found in the
substrates 9, 10, 11, 13, 14 and 15. All had waste
compost and/or manure in their composition (Tab. 3).
Among the main effects of the application of waste
compost on the chemical attributes of acid soils stand
out increase in pH, neutralization of exchangeable
acidity, reduction in potential acidity, increase in the
availability of phosphorus, potassium, calcium and
magnesium, and increase in cationic exchange
capacity (Kiehl 1985; Oliveira et. al. 2002).

In general, organic materials that were not yet
decomposed are also rich in C (May 1984), which
results in a high C/N rate, favoring the use of N by
microorganisms and causing a deficiency of this
element in the seedlings. In this case, addition of a
nitrogen supplement is necessary, when the C/N rate
is over 30/1. However, when values range from 15 to
20/1, N is liberated and this element becomes available
for seedlings, as a result of microbial activity. For
values from 20 to 30/1, the immobilization rate equals
the decomposition rate (May 1984). The substrates
6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 exhibited C/N rate in the
range of 15 to 20/1 (Tab. 3).

A factor that affected seedling height was
the low proportion of waste compost used. In
substrates with low proportion of this material:
treatment 7 (15%) and treatment 8 (30%) (Tab. 1),

seedlings exhibited higher average shoot height.
Fachini et al. (2004), studying orange seedlings in
the greenhouse, observed that for a volume over
40%, the higher the quantity of waste used in the
substrate mixture, the lower was plant growth; he
also observed that plants initially exhibited a yellow
coloration that disappeared after some time. This
observation corroborates Stringheta et al. (1996),
who reported an increase in height of
chrysanthemum plants as the concentration of
waste compost increased up to a threshold of
45.76%. After that threshold, there was a reduction
in plant vertical growth, and the substrate that
exhibited 100% organic waste compost had the
lowest plant growth rate.

Results of the statistical analysis of shoot
height (H) are presented in Table 4, results of root-
collar diameter (D) in Table 5 and of number of leaves
(NL) in Table 6. The statistical analysis of the
parameters H, D and NL showed that the substrates

Plant average height (cm)
Substrates(S) Assessed Periods (d.a.s)

20 35 50 65

1 11.73 a 14.04 a 15.06 a 17.59 b
2 10.69 a 14.38 a 15.38 a 17.59 b
3 12.82 a 15.08 a 16.44 a 17.24 b
4 11.99 a 13.65 a 15.75 a 16.16 b
5 11.91 a 13.11 a 15.05 a 15.72 b
6 10.31 a 12.42 a 13.34 a 15.23 b
7 12.34 a 16.24 a 18.39 a 21.90 a
8 11.03 a 15.77 a 18.24 a 19.46 a
9 9.71 a 13.16 a 15.86 a 16.94 b

10 10.87 a 13.17 a 14.74 a 15.27 b
11 11.12 a 12.61 a 15.60 a 16.51 b
12 12.17 a 14.39 a 14.89 a 15.50 b
13 12.24 a 13.85 a 15.03 a 15.98 b
14 11.22 a 13.81 a 16.28 a 17.20 b
15 9.19 a 14.39 a 16.41 a 17.95 b

F Test 1.39 NS 1.32 NS 2.46 NS 3.11 **

Irrigation Assessed Periods (d.a.s)
Levels (I)

1 11.59 a 13.53 a 16.70 a 16.03 b
2 10.99 a 14.48 a 14.83 b 18.19 a
F Test 1.76 NS 3.76 NS  19.17 **  17.23 **
S × I 1.28 NS 1.23 NS 1.66 NS 1.24 NS

CV (%) 15.41 13.50 10.49 11.80

Averages followed by the same letter in the column did not differ at 5%
significance level in Scott Knott’s test (n = 4).
NS stands for non-significant at 5% level, * significant at 1% level, ** significant
at 5% level, CV is the coefficient of variation, and S ́  I is the interaction
between substrate and irrigation.
d.a.s.: Days after sowing.

Table 4 – Average height of the seedlings of Schyzolobium

parahyba 20, 35, 50 and 65 days after sowing.
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Root-collar Diameter (mm)
Substrates(S) Assessed Periods (d.a.s)

20 35 50 65

1 3.47 a 3.95 a 4.03 a 4.06 a
2 3.72 a 3.84 a 3.90 a 4.02 a
3 3.58 a 3.74 a 3.83 a 3.84 a
4 3.60 a 3.66 a 3.69 a 3.77 a
5 3.42 a 3.63 a 3.91 a 4.03 a
6 3.45 a 3.60 a 3.63 a 3.76 a
7 3.63 a 3.72 a 3.87 a 3.92 a
8 3.90 a 4.00 a 4.05 a 4.14 a
9 3.69 a 3.76 a 3.91 a 3.97 a
10 3.42 a 3.62 a 3.99 a 4.00 a
11 3.70 a 3.80 a 4.04 a 4.10 a
12 3.89 a 4.02 a 4.06 a 4.09 a
13 3.79 a 3.84 a 3.94 a 4.11 a
14 3.70 a 3.85 a 4.00 a 4.03 a
15 3.74 a 3.97 a 4.09 a 4.17 a
F Test 0.93 NS 1.00 NS 1.01 NS 0.92 NS

Irrigation Assessed Periods (d.a.s)
Levels(I)

1 3.75 a 3.90 a 4.00 a 4.05 a
2 3.65 b 3.70 b 3.86 a 3.95 a
F Test 4.90 * 7.35 * 4.08 NS 1.98 NS

S × I 1.03 NS 0.98 NS 1.26 NS 0.89 NS

CV 9.24 7.43 6.81 6.57

Averages followed by the same letter in the column did not differ at 5%
significance level in Scott Knott’s test (n = 4).
NS stands for non-significant at 5% level, * significant at 1% level, ** significant
at 5% level, CV is the coefficient of variation, and S × I is the interaction
between substrate and irrigation.

d.a.s.: Days after sowing.

Table 5 – Root-collar diameter of Schyzolobium

parahyba seedlings 20, 35, 50 and 65 days after sowing.

had significant effects on the growth of the
Brazilian firetree for the parameter shoot height
65 d.a.s. Substrates 7 and 8 (Plantmax®, waste
compost, vermiculite and soil) provided the
highest values for this parameter. This
observation contradicts the results obtained by
Sabonaro et al. (2009), who studied seedling
production of Tabebuia heptaphylla Vell. with
different combinations of materials: Plantmax®,
dry cattle manure, vermiculite and soil. These
authors concluded that urban waste compost
hinders seedling growth, producing lower values
of shoot height and root-collar diameter, due to
pH, density and C/N ratio, independently of the
dose applied.

The Brazilian firetree is a pioneer species and
one of the fastest-growing native species. Pioneer
species have their growth reduced in poor soils,

and respond well to fertilization; whereas in plants
of later successional groups, the stimulus
provided by fertilization is less pronounced and
sometimes absent. This trend is attributed, in part,
to the slower growth characteristic of climax
species (Rezende et al. 1995).

There were significant differences between
irrigation levels in shoot height in the assessments
carried out 50 and 65 d.a.s. (Tab. 4), in root-collar
diameter in the assessments carried out 20 and 35
d.a.s. (Tab. 5), and in the number of leaves in the
assessments carried out 35, 50 and 65 d.a.s. (Tab. 6).
Therefore, it is possible to infer that, for this species,
water needs vary with seedling growth stage. This
observation corroborates Sabonaro et al. (2009)
who concluded that, during seedling growth of
Tabebuia heptaphylla, water need is variable and
related to seedling growth stage.

Number of leaves (NL)
Substrates (S) Assessed Periods (d.a.s)

20 35 50 65

1 3.20 a 5.12 a 7.80 a 9.35 a
2 3.17 a 5.42 a 8.20 a 9.42 a
3 3.47 a 4.60 a 7.15 a 8.52 a
4 3.62 a 4.72 a 7.85 a 9.10 a
5 3.10 a 4.12 a 6.50 a 7.57 a
6 3.42 a 4.20 a 5.92 a 7.12 a
7 3.32 a 5.32 a 8.20 a 10.75 a
8 3.15 a 5.85 a 9.17 a 10.50 a
9 3.05 a 5.00 a 7.90 a 10.50 a
10 3.10 a 3.77 a 7.45 a 9.0 a
11 3.27 a 4.67 a 8.30 a 8.77 a
12 3.20 a 4.27 a 6.67 a 8.0 a
13 3.82 a 4.40 a 7.60 a 8.45 a
14 3.27 a 4.92 a 8.25 a 9.42 a
15 3.07 a 5.67 a 10.20 a 11.92 a
F Test 3.89 NS 1.45 NS 2.03 NS 1.74 NS

Irrigation Assessed Periods (d.a.s)
Levels (I)

1 3.43 a 5.90 a 6.74 b 8.03 b
2 3.14 a 3.71 b 8.87 a 10.42 a
F Test 0.63 NS 72.8 ** 31.81 ** 22.68 **
S × I 0.49 NS 1.17 NS 0.52 NS 0.73 NS

CV 16.93 20.77 18.90 21.06

Table 6 – Number of leaves of Schyzolobium parahyba

seedlings 20, 35, 50 and 65 days after sowing.

Averages followed by the same letter in the column did not differ at 5%
significance level in Scott-Knott’s test (n = 4).
NS stands for non-significant at 5% level, * significant at 1% level, ** significant
at 5% level, CV is the coefficient of variation, and S × I is the interaction
between substrate and irrigation.

d.a.s.: Days after sowing.
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There were significant differences for shoot
dry weight (Tab. 7). For root dry weight, the plants
in substrates 8, 9, 12, 13, 14 and 15 exhibited the
highest averages. For shoot dry weight, the plants
in substrates 1, 7, 8, 9, 13, 14 and 15 exhibited the
highest averages

There were significant differences among
irrigation levels for dry weight (Tab. 7). This
observation corroborates Fachini  et al. (2004), who
assessed dry weight in a culture of citrus seedlings
in substrates in protected environment, and
observed that roots with higher weight were those
from plants with irrigation levels 100 and 150% ET.

The ratio between shoot height and root-
collar diameter (H/D) showed favorable values
for the establishment of plants after sowing
(Tab. 8). Carneiro (1976), studying Pinus taeda,
reported that values varying from 5.4 to 8.1 are
ideal for the ratio H/D. According to Carneiro

(1995), the lower this value is, the greater will be
the capacity for those seedlings to survive and
establish themselves.

The ratio between shoot dry weight and root dry
weight (SDW/RDW) showed no significant difference
among all substrates studied. Brissete (1984) proposed
that 2.0 would be the best ratio between these attributes.
In the present study, there was high variation of
these values (0.77 to 2.45), but only for substrate 13
the value was over 2.0 g plant-1 (Tab. 8).

Dickson’s Quality Index (DQI) did not differ
among treatments. According to Gomes et al. (2002),
the higher the quality of this index, the better the
quality of the seedlings. Hunt (1990) recommended
a minimum value of 0.20; the Brazilian firetree in the
present study reached this value in substrates 8, 9,
10, 12, 13, 14 and 15 (all with waste compost in their
composition), showing that their quality is
sufficient to allow planting in the field (Table 8).

Table 7 – Summary of the analysis of variance for
Schyzolobium parahyba seedlings: root and shoot dry
weight 65 days after sowing.

Substrates(S) Root Shoot
Dry Weight Dry Weight
(g plant -1) (g plant -1)

1 0.41 b 0.61 a
2 0.29 b 0.49 b
3 0.45 b 0.42 b
4 0.32 b 0.46 b
5 0.25 b 0.40 b
6 0.36 b 0.51 b
7 0.45 b 0.80 a
8 0.60 a 0.82 a
9 0.55 a 0.76 a
10 0.34 b 0.45 b
11 0.30 b 0.42 b
12 0.62 a 0.37 b
13 0.48 a 0.71 a
14 0.64 a 0.71 a
15 0.60 a 0.82 a
F Test 2.20 *  3.52 **

Irrigation
Level (I)

I 0.38 b 0.50 b
II 0.51 a 0.66 a
F Test 7.64  ** 11.95 **
S × I 0.92 NS 2.08 *
CV (%) 40.76 30.73

Averages followed by the same letter in the column did not differ at 5%
significance level in Scott Knott’s test (n = 4).
NS stands for non-significant at 5% level, * significant at 1% level, ** significant
at 5% level, CV is the coefficient of variation, and S × I is the interaction
between substrate and irrigation.

Table 8 – Summary of the analysis of variance: ratio
between shoot height/root-collar diameter (H/D), total dry
weight, ratio between shoot height/shoot dry weight (H/
SDW), shoot dry weight/root dry weight (SDW/RDW),
and Dickson’s quality index (DQI) 65 days after sowing.

Substrates H/D RDM+ H/SDM SDM/ DQI
(S) SDM RDM

1 4.42 b 1.02 b 32.4 b 1.60 a 0.17 a
2 4.52 b 0.81 b 39.85 a 1.42 a 0.14 a
3 4.27 b 0.74 b 44.52 a 1.17 a 0.13 a
4 4.33 b 0.84 b 32.82 b 1.87 a 0.14 a
5 3.91 b 0.75 b 50.12 a 1.12 a 0.15 a
6 4.36 b 0.87 b 32.02 b 1.72 a 0.19 a
7 5.51 a 1.33 a 28.02 c 1.67 a 0.19 a
8 4.50 b 1.36 a 23.75 c 1.35 a 0.23 a
9 3.98 b 1.13 a 25.67 c 1.62 a 0.25 a
10 4.26 b 1.37 a 35.50 b 1.30 a 0.25 a
11 4.00 b 0.74 b 47.02 a 1.17 a 0.14 a
12 3.62 b 1.00 b 41.07 a 0.77 a 0.22 a
13 3.95 b 1.29 a 24.72 c 2.45 a 0.46 a
14 4.36 b 1.55 a 22.82 c 1.15 a 0.28 a
15 4.27 b 1.53 a 26.17 c 0.83 a 0.30 a
F Test 3.48 ** 3.18 ** 5.32 ** 0.77 NS 1.56 NS

Irrigation H/D RDM+ H/SDM SDM/ DQI
Levels (I) SDM RDM

1 3.96 b 0.95 b 38.75 a 1.43 a 0.21 a
2 4.61 a 1.21 a 28.99 b 1.43 a 0.20 a
F Test 25.92 ** 8.32 ** 26.37 ** 0.00 NS 0.00 NS

S × I 1.28 NS 1.65 NS 4.28 ** 1.56 NS 0.99 NS

CV 11.45 31.36 21.74 63.77 68.67

Averages followed by the same letter in the column did not differ at
respectively 5% and 1% significance level, in Scott Knott’s test (n = 4).
NS stands for non-significant, CV is the coefficient of variation, and S × I is the
interaction between substrate and irrigation.



474

Rodriguésia 62(3): 467-475. 2011

Sabonaro, D.Z & Galbiatti, J.A

Gonçalves, J.L.M. & Poggiani, F. 1996. Substratos para
produção de mudas florestais. In: Congresso Latino
Americano de Ciência do Solo, 13. Resumos. CD-
Rom. Sociedade Latino Americana de Ciência do
Solo, Piracicaba.

Gomes, J.M. 2001. Parâmetros morfológicos na avaliação
da qualidade de mudas de Eucalyptus grandis,
produzidas em diferentes tamanhos de tubete e de
dosagens de N-P-K. Tese de Doutorado. Universidade
Federal de Viçosa, Viçosa. 166p.

Gonçalves, J.L.M.; Van Raij, B. & Gonçalves, J.C. 1997.
Florestais. In: van Raij, B.; Cantarella, H.; Quaggio,
J.A. & Furlani, A.M.C. (eds.). Recomendações de
adubação e calagem para o estado de São Paulo. 2ed.
Boletim Técnico, 100. Instituto Agronômico/Fundação
IAC, Campinas. Pp. 245-259.

Gomes, J.M.; Couto, L.; Leite, H.G.; Xavier, A. & Garcia,
S.L.R. 2002. Parâmetros morfológicos na avaliação
da qualidade de mudas de Eucalyptus grandis. Revista
Árvore 26: 655-664.

Hunt, G.A. 1990. Effect of stryroblock design and
copper treatament on morphology of conifer
seedlings. In: Rose, R.; Campbell, S.J. & Landis, T.
D. (eds.). Target Seedling Symposium: proceedings,
combined meeting of the Western Forest Nursery
Associations. United States Departament of
Agriculture, Foresty Service, Roseburg. Available in
<http://www.rngr.net/publications/proceedings/1990/
WFCNA>. Accessed on 06 Jun 2011.

Kiehl, E.J. Fertilizantes orgânicos. 1995. Agronômica
Ceres, São Paulo. 492p.

Ledo, A.A.M. 1977.Estudo da causa de dormência em
sementes de guapuruvu (Schzolobium parahyba

(Vell) Blake) e orelha de negro (Enterolobium

contortisiliquum (Vell) Morong) e métodos para sua
quebra. Dissertação de Mestrado. Universidade
Federal de Viçosa, Viçosa. 57p.

Lima, J.P.C.; Mello Filho, J.A.; Freire, L.R. & Vieira, F.
2000. Absorção de nitrogênio para Schizolobium

parahyba (Vell.) Blake, em fase de viveiro em três
ambientes. Floresta e Ambiente 7: 11-18.

Lorenzi, H. 1992. Árvores brasileiras: manual de
identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas
do Brasil. Plantarum, Nova Odessa. 352p.

May, J.T. 1984. Basic concepts of soils management. In:
SOUTHERN pine nursery handbook. (S.I.). Chap. 1.
United States Departament of Agriculture, Foresty
Service, Southern Region. Pp. 1-25.

Nóbrega, R.S.A.; Paula, A.S. & Custódio, R. 2008.
Parâmetros morfológicos de mudas de Sesbania
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Jr., C.H., 2002. Alterações em atributos químicos de
um Latossolo pela aplicação de composto de lixo
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Hence, it is possible to infer that for
Schizolobium parahyba the waste compost
proportions used in the substrates were not
harmful, and resulted in significant differences for
the parameters shoot height, H/D and DQI. It is,
therefore, possible to use waste compost in the
substrate for cultivating Schizolobium parahyba.
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Euphorbiaceae is known by its explosively

dehiscent dry fruits, described as schizocarps with
three elastically dehiscent mericarps (cocci) and
persistent columella (Webster 1994). While this

type of fruit is prevalent in Euphorbiaceae, fleshy
and indehiscent fruits are also found in the different
subfamilies (Webster 1994; Esser 2003).

There are many anatomical studies on the
Euphorbiaceae seeds, but few studies on the structure
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of the fruits have been carried out (Sablon 1884;
Lavialle & Delacroix 1922 a,b,c; Oliveira & Oliveira
2009), and only Lavialle & Delacroix (1922a) have
studied the ontogeny of the fruits in Euphorbia

L. species. The researches are usually restricted
to the analysis of the seeds, of which size, shape,
ornamentation, seed coat anatomy, development
of the endosperm and configuration of the
embryo are taxonomically important
characteristics, specially to the generic and
specific levels (Jordan & Hayden 1992; Simon et

al. 1992; Webster 1994).
Secretory structures are rare in Euphorbiaceae

fruits and little to no emphasis is given to them in
the few anatomic studies already made. The data
contained in literature basically refer to the
presence of the caruncle (elaiosome), secretory
exotesta and sarcotesta in some few species
(Jordan & Hayden 1992; Webster 1994; Lisci et

al. 1996; Tokuoka & Tobe 2002), and there are few
studies reporting the presence of laticifers and
secretory idioblasts at the pericarp (Lavialle &
Delacroix 1922a,b,c; Jimenez & Morales 1978;
Oliveira & Oliveira 2009).

The presence of a caruncle is a common
characteristic in Euphorbiaceae (Webster 1994).
This structure develops from the outer integument,
at the micropyle region, and has a well-defined
ecological function of secondary dispersion by ants
(elaiosome), besides acting in the seed dehydration,
hydration, dormancy, and water storage (Webster
1994; Lisci et al. 1996). Although the presence of a
mucilaginous exotesta has been reported for many
species of Euphorbia (including Chamaesyce;
Carlquist 1966; Jordan et al. 1985; Jordan & Hayden
1992), those reports are mostly based on the
secretion aspect, and neither the chemical
composition of the secretion nor the characteristics
of the secreting cells were observed.

The ovule and the seed of Euphorbia milii

have already been described by Bor & Bouman
(1974) and, although they have described the
exotesta as mucilage-secreting due to the viscous
aspect and the white coloration of the secretion
which surrounds the seed, no tests were carried
out to determine its real composition.

In the Euphorbiaceae species with dry fruits,
the dispersion usually occurs by autochory or
diplochory, and zoochory in some cases (Webster
1994; Esser 2003; Narbona et al. 2005). Diplochory
is very common in Euphorbiaceae and is known
as “euphorbia-like” dispersion, even though not

all species in the genus have its secondary
dispersion done by ants (Berg 1975; Webster
1994; Esser 2003).

The present study aimed to describe the
pericarp ontogeny of Euphorbia milii Desmoul.,
including its secretory structures, and evaluate
structurally and histochemically the data presented
by Bor & Bouman (1974) for the secretory exotesta
and for the occurrence of the caruncle in this
species. This data can assist in understanding the
process which leads to seed dispersion through
explosive dehiscence, the possibility of secondary
dispersion by ants and the function of the exotesta
secretion for the seed germination.


Cyathia and fruits of five individuals of

Euphorbia milii Desmoul. were collected in the
city of Campinas (22°54’20’’S/ 47°03’39’’W) and
fixed in FAA (formalin, acetic acid, alcohol 50%)
for 24h (Johansen 1940) or NBF (neutral buffered
formalin) in 0.1M pH 7.0 sodium phosphate buffer
(Lillie 1965) for 48h and preserved in 70% ethyl
alcohol. Voucher specimens of the analyzed
individuals were deposited in the UEC Herbarium
(05.X.2001, D. Demarco 2; 03.V.2004, D. Demarco
12, 13).

Fruits in early development (about 2.5 mm
high and 3.0 mm wide) were isolated, dehydrated
in a butyl series (tertiary butyl alcohol; Johansen
1940), included in Paraplast, and 8 µm thick
sections were made using a Microm HM340E
rotary microtome, stained with astra blue and
safranin (Gerlach 1984). The slides were mounted
in synthetic resin. The other fruits were
dehydrated in an ethanol series, included in
hydroxyethylmetacrylate (Gerrits 1991),
sectioned at a thickness of 25 µm and stained
with Toluidine Blue 0.05%  (O’Brien et al. 1964)
in acetate buffer pH 4.7.

For the micromorphological analysis, seeds
fixed in FAA were dehydrated in an ethanol series,
critical point dried, and mounted and metalized with
gold. The observations and the images obtained
were made using a (MEV) Jeol JSM 5800 LV
scanning electron microscope to 10 kV with a built-
in digital camera.

For the histochemical analysis of the exotesta
secretion and occurrence of caruncle, mature seeds
fixed in FAA (for the tests with hydrophilic
substances) and NBF (for the tests with lipophilic
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substances) were used, included in plastic resin.
The performed tests were: ruthenium red
(Gregory & Baas 1989) and alcian blue (C.I. 74240;
Pearse 1985) for acidic mucilage, tannic acid and
ferric chloride for mucilage (Pizzolato 1977),
Periodic-Acid-Schiff’s reagent; pararosaniline
(C.I. 42500) for carbohydrates (McManus 1948),
Sudan black B (C.I. 26150) and Sudan IV (C.I.
26105) for total lipids (Pearse 1985), Nile blue (C.I.
51180) for acidic and neutral lipids (Cain 1947),
copper acetate and rubeanic acid for fatty acids
(Ganter & Jollés 1969, 1970), ferric chloride
(Johansen 1940) and potassium dichromate
(Gabe 1968) for phenolic compounds.

Seeds were kept for 48h in a solution
composed of methanol, chloroform, water and
hydrochloric acid (High 1984) for test control for
lipophilic substances. After this period, the
material was fixed in NBF and received the same
treatment of the other pieces. The controls of the
tests for hydrophilic substances were made
according to the respective technique.

The photomicrographs were obtained using
an Olympus BX51 microscope and a Kodak
ProImage ISO 100 film. The scales of the figures
were obtained using a micrometer blade
photographed in the same optical conditions as
the other illustrations. The measurements of the
fruits were made using a digital caliper to an
accuracy of 0.01 mm.



The Euphorbia milii fruit is a dry, trilobate

schizocarp, which is 4 to 5 mm in length and 4.5 to
5 mm in width, glabrous, presents three mericarps
(Fig. 1a-b) and is elevated above the cyathium
involucre due to the growth of the peduncle (Fig.
1c-d). As the pericarp desiccates, its surface becomes
irregular and gets a striated appearance (Fig. 1a-b).
The immature fruit, with the individualized mericarps,
is red, and at maturity, after the desiccation which
precedes the dehiscence, becomes brown. The
constant dehydration of the fruit causes the mericarps
to detach in relation to the central columella, and
they open at the locule, throwing their halves
(valves) and then the seed (Fig. 1e) far away from
the mother plant. Only the central columella remains
above the peduncle (Fig. 1d). Thus, the fruit initially
presents the individualization of the mericarps, and
then septifragal and loculicidal dehiscences,
releasing the seeds (Fig. 1e-f).


The pistillate flower is consisted only of the

three-carpel syncarpous gynoecium, containing
one ovule per locule (Fig. 2a). The ovary wall
consists of unistratified outer epidermis with square
cells, in transversal section, and a voluminous
nucleus; ground tissue consisted by six to ten
parenchymatous cell layers (Fig. 2b), where vascular
strands, idioblasts and laticifers are scattered; and
unistratified inner epidermis with voluminous
nucleus, in center position (Fig. 2b).

The fruit begins its development while still
inside the cyathium involucre. The endocarp is
periclinally divided forming two layers of cells (Fig.
2c) and, together with those modifications,
parenchymatous cells are divided and elongated,
forming the mesocarp.

At the next stage, the modifications still
happen only at the mesocarp and endocarp of each
mericarp, and the exocarp does not show any other
modification, except for anticlinal divisions that
follow the fruit growth. At the mesocarp, the
divisions in different planes (Fig. 2d) add volume
to the fruit, and the increase of the laticifers (Fig.
2c) and of the vascularization is observed. The final
mesocarp layer, adjacent to the bistratified endocarp,
begins its elongation radially, presenting a voluminous
nucleus at this stage. The endocarp cells start its oblique
elongation, 45° tilted in relation to the biggest axis of
the fruit (Fig. 2d).

At a third stage, the three mericarps are well
defined and the pericarp presents an unistratified
exocarp, whose cells present periclinal convex
external wall and dense aspect cytoplasm (Fig. 2e).
The mesocarp presents the laticifers and vascular
strands at their biggest size, very evident at this
time, the dorsal strand and the two ventral strands
(Fig. 3a-b, d).

The final mesocarp layer reaches its maximum
radial elongation, forming a palisade layer (Fig. 2e,
3a,c-d, 4a). Adjacent to this layer, two to four
mesocarp layers are obliquely elongated, 45° tilted
in relation to the biggest axis of the fruit and
perpendicular to the obliquely elongated endocarp
cells. The bistratified endocarp is once again divided
and the resultant cells also elongate obliquely,
forming three to four cell layers (Fig. 2e, 3a, 3c, 4a).
At this stage, we can observe the interruption of the
mesocarp with oblique and radially elongated cells
and of the oblique endocarp, near the dorsal and
ventral vascular strands (Fig. 3a-d, 4b), forming the
future lines of dehiscence of the fruit.
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After this stage, the cell divisions cease, and
the oblique cells of the mesocarp, of the palisade
layer and the endocarp oblique cells reach their
maximum elongation and become lignified (Figs.
3a-d, 4a-d).

The pericarp of a mature fruit is consisted of:
1) unistratified exocarp; 2) mesocarp, parenchymatous
on the outside, where the vascular strands and the

laticifers are scattered; 3) lignified inner section of
the mesocarp, composed of three to four layers
of cells, elongated 45° in relation to the biggest axis of
the fruit; 4) unistratified, lignified, palisade layer, as
the innermost layer of the mesocarp; 5) endocarp with
three to four elongated cells layers, perpendicular to
the oblique mesocarp cells, also lignified, and a non-
lignified layer coating the locule (Fig. 4c).

a b c
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At the beginning of the fruit ripening process,

a degeneration of parenchymatous cells of the
mesocarp occurs at the basal (Fig. 3a) and apical
(Fig. 3c) thirds of the fruit, but at the middle third, a
compression of the parenchymatous cells occur, and
the mericarps remain joined together and to the
central columella by a layer of very thin collapsed
cells and by the vascular strands (Fig. 3b).

Posteriorly, with the increase in the fruit volume
and by an autolysis process, the parenchymatous
cells of the mesocarp break at the septal region,
dividing the fruit in three mericarps (Fig. 1a-c). At
this stage, the mericarps, unbroken and preserving
the seed, are tied to the central columella only by the
apical and basal thirds. This is the beginning of the
septifragal dehiscence.

At this stage, each mericarp begins to lose water,
which leads to the contraction of the parenchymatous
cells of the mesocarp outer portion (Fig. 4d) and
changes the fruit coloration from red to brown. This
desiccation increases the tension among the lignified
layers of oblique cells, the endocarp and the mesocarp,
and the palisade layer, exerting forces in different
directions, as they are elongated to different
directions. The tension keeps rising until the
mericarps are completely released from the central
columella, completing the septifragal dehiscence. Next,
the pericarp of each mericarp breaks at the two
weakest parts: along the dorsal strand (loculicidal
dehiscence, Fig. 3d) and next to the ventral strands,
where the lignified layers are abruptly interrupted (Fig.
4b). The rupture at the locule occurs in an explosive
way, and throws the seeds together with the twisted
halves of each mericarp far away from the mother plant,
leaving behind the central columella over the peduncle
(Fig. 1d), sometimes with the styles and stigmas.

The fruit, thus, presents at first a septicidal
and a partially septifragal separation, originating
the three mericarps, and then, at a second stage,
the septicidal dehiscence occurs together with the
loculicidal dehiscence at the ventral and dorsal parts
of each mericarp to release the seeds.

 
Two types of secretory structures are present

at the E. milii pericarp: idioblasts (Figs. 2e, 3a,c)
and laticifers (Fig. 2c,e), the two of them at the non-
lignified part of the mesocarp.

The idioblasts are already present in the
pistillate flower (Fig. 2a), but at a small amount. In
the fruit, all of the exocarp cells, except for the guard

cells, present secretory substances inside (Fig. 2e,
4a). Secretory cells differentiate at the mesocarp,
forming the hypodermis, which presents one to two
cell layers adjacent to the exocarp (Fig. 2e). Besides,
idioblasts abound at the septa (Fig. 3a-c), at the
region where the division of the mericarps occurs.
The secretion from these secretory structures
occupies almost all of the cell lumen (Fig. 3a,c) and
is stained in green by the toluidine blue.

The laticifers are apparently the same as those
at the ovary wall, and no neoformation of these
structures was observed during the fruit
development. They are located at a region where
very little cell proliferation occurs (Fig. 2c,e) and
they are little branched.


On the mature seed, a protuberance is

observed next to the hilum (Fig. 1e), composed of
palisade exotegmen cells, which are lignified and
longer then at the rest of the seed, and by the
proliferation of the other cell layers of the tegmen
(Fig. 4e). This proliferation of the inner tissues
constitutes a pseudocaruncle (Fig. 1e), originated
at the endostome region and with no storage of
substances (Fig. 4e). The histochemical tests have
not detected reserve substances in this tissue.

On the other hand, the uniseriate exotesta is
secretory, and starts its glandular activity (Fig. 5a)
after the lignification of the pericarp tissues, just
before the dehiscence. All of the exotesta cells are
secretory (Fig. 5b-h), including those at the
pseudocaruncle region next to the hilum (Fig. 5d),
and have different shapes along the irregular
surface of the seed (Figs. 1e,f, 5b-h). The cells at
the higher regions are globose (Figs. 1f, 5a-h), while
those at the cavities are elongated (Figs. 1f, 5c,
f-g). The cell walls are thin (Fig. 5a-c), stain in
magenta by the Toluidine Blue and are coated by
a thin cuticle (Fig. 5c). At the beginning of the
secretory activity, the cells present a dense aspect
cytoplasm and the nucleus at a central position
(Fig. 5a). The secretion produced by these cells is
released by the cytoplasm, but does not cross the
cell wall, and accumulates at the space between
the protoplast and the wall, referred to as
periprotoplastic space for the first time in this
work. During the secretory activity, the protoplast
contracts, and at the end, the secretion occupies
all the cell lumen; then, the protoplast
disintegrates almost completely (Figs. 5b-c,e-g).
The secretion, which in vivo is white and coats
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the mature seed, is exclusively mucilaginous, and
is responsive to tannic acid and ferric chloride
(Fig. 5d-e), ruthenium red (Fig. 5f), alcian blue
(Fig. 5g) and PAS (Fig. 5h). Lipids and phenolic
compounds have tested negative.


Most of the Euphorbiaceae fruits are

schizocarps with three mericarps and explosive
dehiscence, but there are also fleshy or indehiscent
fruits (Webster 1994; Esser 2003). Some species
present dry fruits with colored and fleshy seeds,
such as the Sapium Jacq., and others present red
coloration, which may indicate seed dispersal by
birds, and also the presence of dry fruits with thorns,
which may indicate the occurrence of epizoochory,
such as Mallotus Lour. and Chaetocarpus Schreb.
Despite the morphological diversity of the fruits
found in species of this family, few genera vary
according to the type of fruit (Esser 2003). Some
authors consider the predominant Euphorbiaceae
fruit type as a capsule (Sablon 1884; Berg 1975). In
this case, it is considered a tricocca capsule, as
described for Manihot caerulescens Pohl and M.

tripartita Müll. Arg. (Oliveira & Oliveira 2009) and
Euphorbia (Subils 1977; Jimenez & Morales 1978),
except for a few cases, such as Mercurialis annua

L., whose fruit is a capsule with two lobes separated
by a septum (Lisci & Pacini 1997).

Euphorbia milii presents a schizocarp with
three mericarps having a glabrous, irregular surface,
and it is about 5 mm in length and width. In other
Euphorbia species, the fruits vary from subcircular
to trilobate in frontal view, having an irregular
surface, with indumentum or glabrous, and
dimensions varying between 2.38 × 2.66 mm and
4.7 × 5.19 mm among the species and even in the
same population (Subils 1977; Simon et al. 1992).
So, the sampled E. milii fruits, although small in
size, are among the largest ones when compared to
other species of the genus.

The modifications on the pistil wall for fruit
formation here observed are similar in all species of
Euphorbia. The outer epidermis and the external
region of the ground tissue, which contains the
vascular strands and laticifers, do not present any
remarkable difference, as opposed to inner region,
which forms three sclerified zones on the mature
fruit (Lavialle & Delacroix 1922a,b,c; Jimenez &
Morales 1978). This same fruit structure is also
found in dry fruits from other Euphorbiaceae genera,
such as Hevea (Muzik 1954), Manihot (Toledo 1963;

Oliveira & Oliveira 2009) and Mercurialis (Sablon
1884; Lisci & Pacini 1997).

The first significant changes during the
development of the E. milii fruit take place at the
ovary inner epidermis, and originate the endocarp
with three to four layers of lignified oblique cells,
except for the innermost layer, which does not
lignify. In several Euphorbia species, the ovary
inner epidermis also multiplies, forming a sclerified
zone with one to four fiber layers 45º tilted in relation
to the fruit axis; yet, the cells coating the locule
elongate, forming trichomes that vary in structure
and size (Lavialle & Delacroix 1922a, b, c; Jimenez
& Morales 1978).

In E. milii, the lignified part of the mesocarp,
in its inner region, consists of a layer of palisade
cells and about four layers of oblique cells. Likewise,
in other species of the genus, the layer of
parenchymatous subepidermal cells elongates only
radially, forming a palisade sclerified zone, and the
last sclerified zone is also formed by three to four
elongate fiber layers, 45º tilted perpendicular to the
inner tilted fibers. This last zone has no important
variations amongst the species of the genus, unlike
the others, which present varying characteristics
according to the species (Lavialle & Delacroix
1922a,b,c). According to Jimenez & Morales (1978),
the E. atropurpurea Brouss. palisade zone is
consisted of two cell layers, unlike the other
species of the genus.

In the E. milii pericarp, as well as in the other
Euphorbia species, the vascular strands distribution
is the same as in the ovary, with variations only in
the degree of development of the elements;
furthermore, neither the outer parenchymatous zone
to the strands nor the exocarp show significant
variation during the fruit development (Lavialle &
Delacroix 1922a,b,c; Jimenez & Morales 1978).

This constitution of the pericarp in the
Euphorbia species divided in three sclerified zones,
two of them consisted of obliquely elongated fibers
and perpendicular to each other with a intermediate
palisade zone (Lavialle & Delacroix 1922a,b,c) is very
common in the Euphorbiaceae species that have dry
fruits, and was described for Mercurialis species
(Sablon 1884; Lisci & Pacini 1997) and Manihot

(Toledo 1963; Oliveira & Oliveira 2009).
During the development of the E. milii fruit, a

lysis of the septa parenchymatous cells occurs,
dividing the fruit into three mericarps, which one
with having a seed. After reaching its maximum
dimensions, the fruit starts a desiccation process
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due to increase in ambient temperature, causing a
growing mechanical stress at the lignified tissues
which, due to the different cell elongation
orientations of each of the three zones, causes the
explosive dehiscence of the mericarps along the
dorsal strand (loculicidal dehiscence), throwing the
seed distant from the mother plant. Each one of the
mericarps halves (valves) acquires a helical aspect
during the dehiscence, due to the contractions in
opposed directions at the sclerified zones, aiding
the projection of the seeds.

As observed in this study, nine break lines
were observed in fruits of other Euphorbia species:
three passing through the carpels plane of
symmetry (loculicidal), three in the sutural plane
until the central columella (septicidal), and three
separating the mericarps from the central columella
(septifragal), originating six valves, which correspond
to the halves of each mericarp, and acquire a helical
aspect when separated (Lavialle & Delacroix
1922c; Jimenez & Morales 1978). The central
columella is also persistent in E. atropurpurea
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(Jimenez & Morales 1978). The loculicidal
dehiscence caused by the desiccation provoked
by temperature and the different degrees of
contraction between the layers of lignified cells,
of different orientations, was observed in dry fruits
of Euphorbiaceae since the first studies on fruits
anatomy for species of this family (Sablon 1884)
and also described for Beyeria viscosa Miq.,
Manihot utilissima Pohl, Manihot tripartita e
Mercurialis annua (Toledo 1963; Berg 1975; Lisci
& Pacini 1997; Oliveira & Oliveira 2009).

The secretory structures found in the E. milii

fruit are idioblasts and laticifers. There are no
anatomical records of secretory hypodermis in fruits
of other species of the family, and only the presence
of laticifers was reported in some species (Lavialle
& Delacroix 1922a,b,c; Muzik 1954; Toledo 1963;
Jimenez & Morales 1978; Oliveira & Oliveira 2009),
and phenolic idioblasts only in Manihot

caerulescens e M. tripartita (Oliveira & Oliveira
2009). All of the exocarp cells, except for the guard
cells, accumulate substances during the
development of the fruit, which gives a reddish color
to the pericarp before its desiccation. Both the
hypodermal cells and the several idioblasts present
in the septa secrete phenolic compounds which
stain green by the toluidine blue. At least part of
the phenolic compounds found in some septa cells
seem to be related to the death of those cells.
Secretory cells of phenolic compounds were also
found aplenty underlying the exocarp and in the
septa of Manihot species (Oliveira & Oliveira 2009).

The laticifers are present near the vascular
tissue and in the parenchymatous mesocarp
(between the vascular strands and the exocarp).
Apparently, the laticifers present in the pericarp
are the same which were present at the ovary.
Although there can be a growth of the laticifers
following the fruit growth, its neoformation was
not observed. The Euphorbia species, in general,
have laticifers in the parenchymatous region of the
pericarp (Lavialle & Delacroix 1922a,b,c), but in E.

atropurpurea, they occur in all of the ground tissue
and in the phloem (Jimenez & Morales 1978); in
Manihot utilissima, they are associated mainly with
the phloem (Toledo 1963), but may be formed and
scattered through the mesocarp in other species,
such as M. caerulescens, M. tripartita (Oliveira &
Oliveira 2009) and Hevea brasiliensis (Willd. ex
A.Juss.) Müll.Arg. (Muzik 1954), where most of
them are formed after the capsule raises
considerably in size. The production of phenolic

compounds and latex by E. milii fruits is related to
defense against frugivory during the development
until the fruits become mature and release its seeds.

The dispersion of E. milii seeds is autochorous,
through the explosive dehiscence of the pericarp.
The autochory is primitive in Euphorbiaceae, and is
present in many genera. However, species having
their seed dispersal by ants and fleshy fruits
dispersed by birds are also frequent (Berg 1975;
Webster 1994; Lisci & Pacini 1997; Esser 2003;
Narbona et al. 2005). The distance reached with
explosive autochory is small, and in many species it
is increased secondarily via myrmecochory. The
Euphorbia species, in most cases, have seeds with
elaiosomes which attract ants and promotes a
secondary dispersion (Berg 1975; Narbona et al.
2005). This type of dispersion is a Diplochory known
as “euphorbia-like”, and the differences between the
distances reached by autochory and, posteriorly,
by myrmecochory, depend on the seed mass and
elaiosome retention (Berg 1975; Esser 2003; Narbona
et al. 2005). This type of dispersion was also recorded
in Beyeria e Mercurialis (Berg 1975).

Morphologically, the elaiosome can be a
caruncle, an  aril or a chalazal protrusion (Boesewinkel
& Bouman 1984). This appendix contains reserves,
usually lipids, but proteins and starch were also
recorded (Liszt et al. 1981; Lisci et al. 1996; Lisci &
Pacini 1997). Several functions are attributed to the
elaiosomes, such as dehydration, hydration,
dormancy, and water storage (Lisci et al. 1996), and
in Euphorbiaceae, they are usually attached to a
caruncle (Berg 1975), which has been mentioned for
several genera (Singh 1969; Toledo 1963; Liszt et al.
1981; Lisci et al. 1996; Tokuoka & Tobe 2002;
Narbona et al. 2005). According to Tokuoka & Tobe
(2002), only 10 Acalyphoideae genera have caruncle
seeds, and in Crotonoideae and Euphorbioideae, the
seeds present caruncle in most genera, but its
presence can vary in a same tribe or in different
species of a same genus; this occurs in Euphorbia

(Simon et al. 1992; Webster 1994), where its presence
was considered primitive (Simon et al. 1992).
According to Subils (1977) and Jordan & Hayden
(1992), the presence or absence of the caruncle in
Euphorbia species has a taxonomic value.

According to Bor & Bouman (1974), the mature
seed of E. milii has an inconspicuous caruncle on
the ventral micropylar side; however, this seed
protuberance is due to a proliferation of tegmen
tissues at the endostome region, as also observed
by the referred authors, and therefore cannot be
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considered as a caruncle, since the caruncle results
from the ovule outer integument at the micropyle
region (Kapil et al.1980). For this reason, such
protuberance is named pseudocaruncle in this study.
In addition, the cells in this pseudocaruncle do not
accumulate reserve substances or allow secondary
dispersion by ants.

On the other hand, the seeds of E. milii have a
secretory exotesta. According to Werker (1997), this
layer can be continuous or discontinuous, and Bor &
Bouman (1974) described the exotesta secretory cells
of E. milii as restricted to the high portions of the
seed coat, and the others as non-secretory papillose
cells; however, in this study, it was observed that all
of the exotesta cells are secretory, although having
different shapes. The presence of secretory exotesta
has been related for other Euphorbia species
(including Chamaesyce) (Carlquist 1966; Jordan et al.
1985; Jordan & Hayden 1992).

The exotesta cells start its secretory activity
just before the fruit dehiscence. In general, the
production of exudate begins when the secretory
cells are completely expanded, although the seed
may not have reached its final size (Werker 1997),
but in Euphorbia species (= Chamaesyce), as
observed in this study, the secretory activity begins
later during the seed coat ontogeny (Jordan &
Hayden 1992). The walls of the exotesta cells in E.

milii are colored in magenta, revealing a high
concentration of pectins, and are coated by a thin
cuticle. The protoplast degenerates during the
secretory stage, and is extremely reduced in mature
seeds; in this stage, the exudate, which is
accumulated in a space between the protoplast and
the wall, occupies almost all of the cell lumen. In
this study, the term periplasmic was updated based
on the current concept of protoplast, and is therefore
called periprotoplastic space.

According to previous records, including the
one made by Bor & Bouman (1974) for E. milii, the
secretion of Euphorbia seeds is mucilaginous
(Carlquist 1966; Subils 1977; Jordan et al. 1985;
Jordan & Hayden 1992); however, these reports
are based solely on the secretory aspect when the
seed is placed in water. Based on histochemical
tests accomplished in the present study for
detection of different classes of chemicals, it was
confirmed for the first time that the white secretion
of the E. milii exotesta which covers the mature
seed is exclusively mucilaginous. The only previous
record based on the secretion composition was
made by Jordan et al. (1985), describing the

exudate of the E. supina Raf. seeds as having a
polysaccharide origin, probably mucilaginous.

Mucilage secretory cells are present in seeds
of species in several families and are normally
epidermal, but in some genera there are also
subepidermal cells (Werker 1997), and its
development is similar to the one observed in E.

milii. The mucilage normally fills almost all of the
cell lumen, and is stored between the wall and the
protoplast, which becomes compressed at the cell
basis (Hyde 1970; Werker 1997). In mature seeds of
Plantago ovata Forsk., the secretory cells of the
seed coat have thin walls that break when in contact
with water, and the mucilage in each cell forms a
column which is three times bigger then the original
cell (Hyde 1970).

Different functions have been attributed to
the mucilage produced by the seeds of Euphorbia

species, such as adherence to the soil surface when
moistened, with the benefit of not having the seed
carried by the wind or rain to adverse places;
reduction of the diaspore specific weight in the
water; prevention from desiccation; epizoochory
by adherence to animals (Carlquist 1966; Fahn 1990;
Werker 1997); but its main function, as it occurs in
E. milii and has already been related by Jordan et

al. (1985) and Jordan & Hayden (1992), is to aid the
diffusion of the soil water to the seed, due to the
mucilage hygroscopic property, easing its soaking.
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Resumo

Este trabalho teve como objetivo avaliar a composição florística dos epífitos vasculares ao longo do rio
Tibagi, Paraná, em 23 áreas distribuídas em distintas altitudes, tipos climáticos e unidades vegetacionais.
Foram analisadas as características ecológicas e a distribuição das espécies ao longo do gradiente estabelecido
de montante para jusante do rio. Os epífitos vasculares foram representados por 188 espécies, pertencentes
principalmente às famílias Orchidaceae, Polypodiaceae e Bromeliaceae e ao grupo dos holoepífitos
característicos. As comunidades epifíticas do rio Tibagi foram enquadradas, de montante para jusante do rio,
em duas unidades vegetacionais, floresta ombrófila mista e floresta estacional semidecidual, e na transição
entre ambas, o ecótono. Estas apresentam distintas riquezas e composições florísticas, o que ressalta sua
importância na conservação e manutenção da diversidade de epífitos no estado do Paraná. A vegetação do
ecótono, situada na porção intermediária do rio, apresentou maior riqueza epifítica, o que se deve,
provavelmente, ao contato entre as unidades vegetacionais, ao bom estado de conservação das florestas e à
presença de corredeiras e cachoeiras.
Palavras-chave: heterogeneidade ambiental, planície, ecótono, Orchidaceae.

Abstract

The aim of this work was to evaluate the floristic composition of vascular epiphytes along the Tibagi River
forests, Paraná, in 23 study areas distributed at different altitudes, climatic types and vegetacional units. The
ecological characteristics and distribution of the species were analyzed along the gradient established from
upstream to downstream. The vascular epiphytes were represented by 188 species, belonging mainly to
Orchidaceae, Polypodiaceae and Bromeliaceae and to the characteristic holoepiphytes group. The epiphytic
communities of Tibagi River were segmented, from upstream to downstream, in two vegetacional units,
mixed ombrophillous forest and semidecidual seasonal forest, and in the transition between both, the ecotone.
These segments have distinct richness and floristic composition, what emphasize the importance to conservation
and maintenance of epiphytic diversity at Paraná state. The ecotonal vegetation, situated in the medium
segment of the river, presented the major epiphytic richness, which is associated, probably, to the contact of
the vegetacional units, to the good conservation status of the forests and the presence of rapids and waterfalls.
Key words: environment heterogeneity, floodplain, ecotone, Orchidaceae.
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Introdução
Epífitos são vegetais que utilizam outras

plantas como suporte durante todo ou parte do
seu ciclo de vida. O epifitismo existe em 83
diferentes famílias de plantas vasculares, o que
representa aproximadamente 10% de toda a flora

vascular descrita. No entanto, poucas famílias
concentram grande parte das espécies, como
Orchidaceae, Araceae, Bromeliaceae e
Polypodiaceae (Gentry & Dodson 1987).
Orchidaceae, mais do que qualquer outra, obteve
sucesso na colonização de fustes e ramos de

Este artigo possui material adicional em sua versão eletrônica.
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árvores, com aproximadamente 70% da família
adaptada ao ambiente epifítico (Benzing 1990).

Os levantamentos florísticos apontam que
as plantas epifíticas são responsáveis por grande
parcela da diversidade em ambientes tropicais,
podendo constituir até 50% do total da flora
vascular em algumas florestas (Benzing 1990). No
Brasil, estudos registraram elevado número de
espécies, como Fontoura et al. (1997), que
relacionaram 293 espécies de epífitos na floresta
ombrófila densa da Reserva Ecológica de Macaé
de Cima (RJ), Kersten & Kunyioshi (2006) que
coletaram 208 espécies na floresta ombrófila mista
do alto rio Iguaçu (PR), e Breier (2005), que
registrou 175 espécies na floresta de restinga do
Parque Estadual Ilha do Cardoso (SP).

Em ambientes fluviais, os poucos
levantamentos de epífitos vasculares são na sua
maioria pontuais (Silva et al. 1997; Dittrich et al.

1999; Rogalski & Zanin 2003; Giongo & Waechter
2004). Estudos mais amplos foram realizados nas
planícies do rio Iguaçu, estado do Paraná
(Kersten & Kunyioshi 2006), revelando elevada
riqueza e padrões de distribuição relacionados a
variáveis ambientais específicas.

O rio Tibagi, com cerca de 550 km de
extensão (Maack 2002), percorre o estado do
Paraná no sentido sul-norte, sendo acompanhado
pela floresta ombrófila mista (FOM), a partir das
nascentes, e pela floresta estacional semidecidual
(FES), no trecho mais próximo à região do seu
deságüe no rio Paranapanema. Devido à
influência da tectônica do arco de Ponta Grossa,
o rio Tibagi possui paisagens muito distintas ao
longo do seu curso. Ocorrem mudanças nos
padrões de leito do rio e nas feições
geomorfológicas formadoras das margens,
alternando-se planícies muito largas e diversos
segmentos meândricos do rio com cânions, vales
estreitos, presença de cachoeiras e encostas com
muitos afloramentos rochosos. Estas paisagens
singulares, associadas com distintos tipos
climáticos, possibilitam a existência de hábitats
diversos para o componente epifítico.

Com base no domínio das unidades
vegetacionais que se sucedem ao longo do rio,
FOM e FES, e da região de transição entre elas, o
trabalho teve como objetivo avaliar a flora epifítica
vascular nas florestas que margeiam o rio Tibagi,
analisando suas características ecológicas e sua
distribuição espacial.

Material e Métodos
Áreas de estudo
O estudo foi realizado no período de 2006-

2008, ao longo do rio Tibagi, desde as suas
nascentes, no município de Ponta Grossa (PR), até
próximo a sua foz, na região de Londrina (PR), entre
as coordenadas geográficas 23º18’–26º17’S e
49º59’–50º58’W. Para levantamento florístico, foram
estabelecidas 23 áreas de estudo, distribuídas de
montante para jusante do rio (Fig. 1), segundo cotas
altimétricas, características geomorfológicas,
climáticas, pedológicas e vegetacionais.

As nove primeiras áreas de estudo (1–9), de
montante para jusante do rio (Fig. 1), estão inseridas
na região de predomínio do tipo climático Cfb da
classificação de Köppen, com verões frescos,
invernos rigorosos, ocorrência freqüente de geadas
e sem estação seca definida (IAPAR 2008). De acordo
com uma série de 31 anos de dados climáticos (1974–
2004), a temperatura média do mês mais frio nessa
região foi 10,9ºC e do mês mais quente 23,2ºC. No
mesmo período, a precipitação média anual registrada
foi 1.609 mm/ano, distribuída em, no mínimo, 104 dias
de chuva (Estação de Ponta Grossa). Estas áreas
estão inseridas no domínio dos Campos Gerais do
Paraná, onde as estepes são marcadamente
intercaladas por capões de floresta com araucária
(floresta ombrófila mista - FOM) (Maack 2002).

Em direção à jusante do rio (Fig. 1), as oito
áreas de estudo seguintes (10–19) pertencem à
região de transição entre os tipos climáticos Cfb e
Cfa (IAPAR 2008), que se sucedem ao longo do curso
do rio. Nessa região, a precipitação média anual foi
1.602mm/ano, distribuída em, no mínimo, 115 dias
de chuva; a temperatura média do mês mais frio foi
10,9ºC e do mês mais quente de 24ºC (Estação de
Telêmaco Borba). A vegetação deste trecho é
ecotonal, representada pela floresta ombrófila mista
com espécies típicas da floresta estacional
semidecidual (FES), além dos fragmentos de savana.

Finalmente, o terceiro segmento do rio (Fig. 1),
que abrange as seis áreas restantes em direção à foz
(20–23), está inserido em clima enquadrado como
Cfa, subtropical, com temperatura média do mês
mais frio de 15,4ºC e do mês mais quente 27,1ºC,
verões quentes e geadas pouco freqüentes. Nesta
região existe uma tendência de concentração das
chuvas no verão, contudo sem estação seca definida.
A precipitação média anual é de 1.531 mm/ano,
distribuída em, no mínimo, 94 dias de chuva (Estação
de Ibiporã). A vegetação está sob domínio da FES.
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Ao longo de todo o rio Tibagi, é evidente a
intervenção antrópica nas florestas. Nas áreas com
planícies mais extensas, como aquelas próximas ao
município de Ponta Grossa, a degradação da vegetação
é maior, o que propiciou o intenso desenvolvimento
de Guadua aff. paraguayana Döll, uma espécie nativa
de bambu (Poaceae: Bambusoideae) extremamente
agressiva e oportunista. Nas áreas de acesso mais
difícil, como próximas da cabeceira do rio, além
daquelas preservadas por empresa privada,
especificamente no município de Telêmaco Borba, as
florestas apresentam o melhor estado de conservação.

Procedimento amostral
As coletas dos epífitos vasculares foram

realizadas em 23 áreas de estudo (Fig. 1), através do
método do caminhamento (Filgueiras et al. 1994),
incluindo somente paisagens caracterizadas, através
de geomorfologia e solos, como pertencentes ao
ambiente de planície. O deslocamento abrangeu, em
média, dois hectares em cada área, totalizando,
aproximadamente, 46 hectares distribuídos ao longo
do rio Tibagi. Em campo, quando necessário, a
visualização dos epífitos foi realizada com binóculo
(7 × 35), e a coleta, com utilização de técnicas de
escalada simples ou com equipamentos adaptados
de montanhismo. Indivíduos estéreis, principalmente
da família Orchidaceae, foram coletados para cultivo
e posterior identificação.

A identificação das espécies foi baseada em
literatura, no estudo de material herborizado e com
auxílio de especialistas. Os nomes científicos foram
verificados em The International Plant Names Index
(IPNI 2009). O material-testemunho foi depositado
no herbário do Departamento de Botânica (UPCB)
da Universidade Federal do Paraná.

Caracterização das plantas epifíticas
As espécies epifíticas registradas ao longo do

rio Tibagi foram classificadas de acordo com sua
relação com os forófitos em cinco grupos ecológicos
de plantas autótrofas, baseando-se em Benzing
(1990). Holoepífitos característicos (HLC) são as
espécies que passam todo o seu ciclo de vida sobre
outras plantas; holoepífitos facultativos (HLF) são
aquelas plantas que, em uma mesma comunidade,
vivem tanto como epífitos quanto como rupícolas
ou terrícolas; holoepífitos acidentais (HLA) são as
que geralmente vivem como rupícolas ou terrícolas,
mas são registradas ocasionalmente em ambiente
epifítico. Os hemiepífitos primários (HMP) germinam
sobre outras plantas e depois estabelecem contato

Figura 1 – Localização das áreas de estudo (1–23)
ao longo do rio Tibagi, Paraná.
Figure 1 – Localization of study areas (1–23) along the
Tibagi River, Paraná.
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com o solo e os hemiepífitos secundários (HMS)
germinam no solo e depois criam contato com o
forófito, eliminando a porção basal do sistema
caulinar e/ou radicular.

Os epífitos também foram qualificados quanto
ao grupo sucessional em que se enquadram nas áreas
estudadas, à exceção dos holoepífitos acidentais e
aqueles observados poucas vezes em campo. Foram
enquadradas como espécies que ocupam o substrato
em momentos iniciais da sucessão, de crescimento
rápido e adaptadas a ambientes de alta luminosidade
e grande amplitude térmica (pioneiras), ou como
espécies que ocorrem em florestas em estágio
adiantado de recuperação ou conservação e toleram
condições de pleno sombreamento (avançadas) ou,
ainda, como aquelas consideradas intermediárias
nesse processo (secundárias).

Análise dos dados
A similaridade entre as comunidades de epífitos,

registradas nas 23 áreas de estudo distribuídas ao
longo do rio, foi calculada através do índice de
Jaccard e seus resultados utilizados para
confeccionar o algoritmo de agrupamento (método
de Ward), elaborado com base na metodologia
hierárquica-aglomerativa das médias das distâncias.

Resultados e Discussão
Ao longo do rio Tibagi foram registradas 47

espécies de pteridófitas e 141 angiospermas,
totalizando 188 espécies de epífitos vasculares (ver
Apêncide na versão eletrônica deste artigo). Destas,
Begonia cucullata (Begoniaceae), Impatiens

walleriana (Balsaminaceae) e Tradescantia zebrina

(Commelinaceae) são espécies exóticas, sendo as duas
últimas consideradas invasoras (I3N - Brasil 2009).

Este número de espécies é considerado
elevado, o que é atribuído à heterogeneidade e
complexidade ambiental das diversas regiões do rio,
além do diâmetro máximo dos indivíduos arbóreos
(Bonnet et al. 2010a). Considerando apenas a família
Bromeliaceae, o número de espécies (22) supera
aquele registrado em longa extensão de planícies do
rio Iguaçu (Bonnet et al. 2010b), assim como o obtido
em floresta ripária da Estação Ecológica Juréia-
Martins (Araújo et al. 2004), área de floresta
ombrófila densa (FOD), formação vegetacional esta
considerada como detentora de máxima diversidade
epifítica (Gentry & Dodson 1987).

Orchidaceae, Polypodiaceae, Bromeliaceae,
Piperaceae e Cactaceae foram as famílias que
apresentaram maior número de representantes (ver

Apêncide na versão eletrônica deste artigo). No
Paraná, este conjunto de famílias é modificado na sua
composição apenas na FOD, onde Cactaceae e
Piperaceae perdem a representatividade para famílias
como Araceae e Hymenophyllaceae (Schütz-Gatti
2000; Breier 2005; Kersten & Silva 2006), fato
provavelmente relacionado à maior umidade
atmosférica disponível naquela formação vegetacional
(Gentry & Dodson 1987; Waechter 1992).

As famílias que apresentaram apenas uma
espécie foram Myrsinaceae, Monimiaceae, Myrtaceae,
Schizaeaceae e Thelypteridaceae, todas representadas
por plantas terrestres com ocorrência acidental no
ambiente epifítico (ver Apêncide na versão eletrônica
deste artigo), além de Dryopteridaceae, Gesneriaceae
e Balsaminaceae, esta última representada pela espécie
exótica Impatiens walleriana.

Quatro espécies constam na lista vermelha
de plantas ameaçadas de extinção do Paraná, todas
da família Orchidaceae: Sophronitis cernua e
Isabelia virginalis em perigo, Baptistonia lietzei

como vulnerável e Anathallis obovata, considerada
rara (Hatschbach & Ziller 1995). Estes dados
remetem à importância da preservação efetiva dos
ecossistemas fluviais, alvos comuns da degradação
principalmente pela supressão dos remanescentes
florestais e pela presença do gado.

A maior parte das espécies é estritamente
holoepífita (73%), seguida por holoepífitas acidentais
(14%), facultativas (10%), hemiepífitas primárias (2%) e
apenas uma hemiepífita secundária. O predomínio de
holoepífitos é resultado comum e esperado, tendo sido
obtido em levantamentos no Rio Grande do Sul
(Waechter 1992; Gonçalves & Waechter 2003; Rogalski
& Zanin 2003) e no Paraná (Borgo & Silva 2003; Kersten
& Kunyioshi 2006, Bonnet et al. 2009). Essas espécies
são, de modo geral, as mais bem adaptadas ao modo de
vida epifítico, apresentando características anatômicas,
morfológicas e fisiológicas específicas para
sobrevivência nestes ambientes, como cisternas,
suculência ou tricomas para absorção de nutrientes
e umidade por deposição aérea (Benzing 1990).

Os holoepífitos acidentais estabelecem-se
casualmente em locais de acúmulo de matéria
orgânica, como forquilhas, ocos ou grandes ramos
de árvores, sendo comumente compostas por
espécies terrestres. Ao longo do rio Tibagi, 44% das
famílias foram representadas unicamente por epífitos
pertencentes a esta categoria (ver Apêncide na
versão eletrônica deste artigo), incluindo espécies
tipicamente arbóreas, como Myrsine coriacea e
Myrciaria tenella, e herbáceas terrestres, como
Tradescantia spp. e Selaginella spp.
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O grupo dos holoepífitos facultativos foi
principalmente composto por piperáceas (ver
Apêncide na versão eletrônica deste artigo), que foram
registradas comumente na base dos fustes dos
forófitos, como também sobre as rochas das margens
formadas por depósitos de matacões de diversos
tamanhos. As bromeliáceas Aechmea distichantha,

A. bromeliifolia, Canistrum cyathiforme e Vriesea

friburgensis foram observadas no ambiente epifítico,
com maior freqüência, mas também sobre rochas e
sobre Neossolos Flúvicos e Espodossolos
Humilúvicos, de textura arenosa. Solos com textura
arenosa possibilitam o rápido escoamento da água,
evitando o encharcamento e contato excessivo da
planta com a água. Algumas bromeliáceas, como
Vriesea gigantea e Nidularium procerum, também
registradas nas margens do rio Tibagi (ver Apêncide
na versão eletrônica deste artigo) são citadas, em
outras regiões geográficas, como ocorrendo em solos
de restinga (Breier 2005) e solos com alta saturação
hídrica da FOD (Freitas et al. 2003).

Os hemiepífitos pertencem às famílias
Araceae, Blechnaceae e Moraceae, as duas últimas
com distribuição mais restrita, apenas no ecótono

e na floresta estacional semidecidual (FES) (ver
Apêncide na versão eletrônica deste artigo). Estas
três famílias possuem, comumente, representantes
hemiepifíticos e foram observados nas planícies
costeiras do Rio Grande do Sul (Waechter 1992),
na restinga do litoral do estado de São Paulo (Breier
2005), na FOD do litoral do Paraná (Schütz-Gatti
2000), assim como na floresta ombrófila mista (FOM)
do mesmo estado (Kersten & Kunyioshi 2006;
Bonnet et al. 2009).

Considerando a distribuição espacial dos
epífitos ao longo do rio, maior riqueza de espécies foi
registrada na região do ecótono, que representa a
transição entre o domínio das unidades vegetacionais
existentes ao longo do rio Tibagi – FOM e FES. Um
total de 143 espécies foi registrado no ecótono (ver
Apêncide na versão eletrônica deste artigo), enquanto
78 espécies ocorreram na região da FOM e 63 espécies
formaram o grupo de ocorrência da FES. Esta
distribuição das espécies está de acordo com as
maiores riquezas registradas no trecho entre as áreas
10–19 (Tab. 1), com vegetação de ecótono, onde
foram observadas, em média, aproximadamente 47
espécies epifíticas em cada floresta estudada.

Tabela 1 – Áreas de estudo ao longo do rio Tibagi, com respectivas altitudes, tipos climáticos e vegetacionais, número
total de famílias (Fam), gêneros (Gen) e espécies epifíticas (Esp).
Table 1 – Study areas along Tibagi River, with altitudes, climatic and vegetacional types, family (Fam), genera (Gen) and species
(Esp) totals.

Áreas Altitude (m) Clima Vegetação Fam Gen Esp

1 1100 Cfb FOM 8 17 29
2 940 Cfb FOM 9 26 44
3 930 Cfb FOM 12 24 31
4 780 Cfb FOM 6 17 25
5 780 Cfb FOM 5 14 22
6 775 Cfb FOM 4 10 14
7 775 Cfb FOM 6 15 21
8 770 Cfb FOM 7 22 34
9 770 Cfb FOM 6 14 20

10 720 Cfb/Cfa Ecótono 12 31 50
11 712 Cfb/Cfa Ecótono 8 25 37
12 712 Cfb/Cfa Ecótono 9 32 55
13 700 Cfb/Cfa Ecótono 9 19 29
14 670 Cfb/Cfa Ecótono 13 35 58
15 630 Cfb/Cfa Ecótono 17 38 56
16 580 Cfb/Cfa Ecótono 8 26 35
17 580 Cfb/Cfa Ecótono 10 28 44
18 550 Cfa FES 9 30 57
19 520 Cfa FES 11 31 47
20 430 Cfa FES 9 19 32
21 430 Cfa FES 12 26 31
22 340 Cfa FES 9 28 39
23 340 Cfa FES 3 5 7
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O número de espécies de ocorrência exclusiva
também foi mais alto no ecótono (71), do que na
FOM (28) e na FES (17). Maior riqueza de epífitos
em região de ecótono também foi constatada no
alto rio Iguaçu, PR, na zona de contato entre FOD e
FOM em comparação com áreas sob domínio pleno
da FOM (Kersten 2006).

Neste estudo, a região de ecótono foi definida
considerando a vegetação arbórea, pois, de montante
para jusante do rio, as florestas sob domínio da FOM
vão sendo fortemente influenciadas por elementos
da FES, além de encraves de savana (Hatschbach &
Ziller 1995). A elevada riqueza epifítica neste trecho
do rio, associada ao grande número de espécies
exclusivas desta unidade, deve-se, provavelmente,
ao contato entre as unidades fitogeográficas (FOM,
FES e savana), além do bom estado de conservação
destas florestas integradas em longas faixas de
vegetação fluvial. Bonnet et al. (2010a) apontam o
diâmetro máximo dos indivíduos arbóreos como fator
ampliador da diversidade alfa de epífitos no rio
Tibagi. Destaca-se também, neste trecho do rio, a
maior umidade disponibilizada para os epífitos pela
existência de ressaltos topográficos na forma de
corredeiras e cachoeiras no rio. Eles são, geralmente,
originados por diques de diabásio que cruzam o canal
transversalmente e produzem forte aspersão e
vaporização de água na região circunvizinha.

Segundo Ab’Sáber & Marigo (2006), as faixas
de transição podem apresentar, além de representações
de elementos fitogeográficos das unidades de
contato, elementos que nada têm a ver com as duas
unidades principais. Neste sentido, registrou-se a
ocorrência de Nidularium procerum e Vriesea flava

(Bromeliaceae), citadas como de ocorrência
somente na FOD do estado do Paraná (Tardivo 1995;
Costa et al. 2004). Azevedo & Vieira (2008), nesta
mesma região, obteve resultado semelhante com
espécies arbustivas, até então registradas apenas
para a FOD do Paraná. Neste sentido, pode-se
afirmar que estas espécies da FOD estão inseridas
no ecótono aproveitando a transição climática ou,
apenas, que a região de distribuição destas
espécies é mais ampla do que até então registrado.

A singularidade das comunidades epifíticas
do ecótono é reforçada pelo valor do índice de
similaridade. Entre o ecótono e as duas unidades
vegetacionais a similaridade calculada foi muito
semelhante e pode ser considerada baixa (Fig. 2),
apresentando 49 espécies em comum com a FOM
(J = 0,2848) e 45 com a FES (J = 0,2795). Similaridades
tão próximas ratificam a posição transicional do

ecótono ao longo do rio; o baixo valor vem ao
encontro do padrão singular apontado por
Ab’Sáber & Marigo (2006) para as faixas de
transição, além do bom estado de conservação das
florestas neste trecho do rio, com indivíduos
arbóreos de grandes diâmetros (Bonnet et al.

2010a). Destaca-se, portanto, a importância das
comunidades epifíticas de cada trecho do rio e da
preservação dos ecossistemas florestais fluviais
que suportam floras tão diferenciadas.

Entre FOM e FES o número de espécies em
comum foi ainda menor (23), assim como a
similaridade (J = 0,1949), refletindo a distância
geográfica entre as áreas e, provavelmente, o
elevado grau de desmatamento e degradação das
florestas fluviais.

A maioria dos epífitos exclusivos de uma
unidade vegetacional pertence à família
Orchidaceae (ver Apêncide na versão eletrônica
deste artigo). Este resultado, assim como a
predominância desta família sobre as demais,
estão relacionados com a sua elevada riqueza,
estimada por Judd et al. (2009) em 19.500 espécies,
distribuídas em 788 gêneros. Sua ocorrência
disjunta no gradiente linear das florestas das
margens do rio Tibagi, com pouca sobreposição
de áreas de ocorrência, está de acordo com dados
da literatura (Küper et al. 2004), que relaciona
sua elevada plasticidade evolutiva em
populações pequenas e isoladas em diferentes
regiões geográficas (Benzing 1990). No rio Tibagi,
deve-se ainda considerar a forte fragmentação

Figura 2 – Dendrograma das unidades vegetacionais
que acompanham o rio Tibagi, baseado na similaridade
dos epífitos vasculares. FOM = floresta ombrófila mista;
ECO = ecótono; FES = floresta estacional semidecidual.
Figure 2 – Dendrogram reporting relationships among
vegetacional units along Tibagi River, based on the similarity
of vascular epiphytes. FOM = mixed ombrophylous forest;
ECO – ecotone; FES = seasonal semideciduous forest.
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dos habitats, além da necessidade de estudos
sistemáticos dos ambientes e seus componentes,
incluindo aí a flora epifítica.

As espécies das famílias com distribuição mais
ampla, Bromeliaceae, Polypodiaceae e Cactaceae são,
na sua maioria, pertencentes ao grupo dos epífitos
enquadrados como pioneiros na sucessão (ver
Apêncide na versão eletrônica deste artigo). As
espécies pioneiras, como Tillandsia tenuifolia,

Rhipsalis cereuscula, Microgramma squamulosa,

Pleopeltis hirsutissima e P. pleopeltifolia foram
registradas em outras regiões do estado do Paraná
nestas classificação sucessional (Kersten &
Kuniyoshi 2009; Bonnet et al. 2009), e caracterizam-
se por apresentar resistência a condições de elevada
amplitude lumínica e térmica. Dentre as espécies
adaptadas, as bromeliáceas consideradas atmosféricas
possuem escamas foliares, ou tricomas, cobrindo as
suas folhas, com a função de absorção de nutrientes
e umidade por via atmosférica e rápida capacidade de
reidratação (Benzing et al. 1978). Essa cobertura densa
de tricomas delineia a tendência de plantas, como
Tillandsia tenuifolia e T. recurvata, de ocorrerem em
locais mais expostos das copas, quando em regiões
úmidas, ou em regiões áridas (Sudgen 1981). As
espécies poiquilohídricas, como Pleopeltis

hirsutissima e P. pleopeltifolia, perdem água
rapidamente em períodos de seca, mas são tolerantes
à dessecação e retornam à forma e atividades com o
aumento da umidade (Benzing 1990). Outras espécies
são decíduas, perdendo suas folhas nos períodos mais
secos para evitar a dessecação e morte da planta
(Benzing 1990), como Serpocaulon catharinae. As
espécies epifíticas pioneiras na sucessão, de modo
geral, ocorrem tanto nas comunidades de florestas
com maior intervenção antrópica como naquelas mais
conservadas, principalmente sobre os forófitos da
margem do rio e nas porções mais altas da copa, ambos
segmentos das florestas fluviais onde a intensidade
lumínica é maior.

As espécies secundárias exigem mais umidade
e toleram maior sombreamento no ambiente florestal,
sendo representadas por exemplares de várias
famílias epifíticas, como Araceae (Philodendron

loefgrenii e P. bipinnatifidum), Polypodiaceae
(Pecluma sicca e P. pectinatiformis), Piperaceae
(Peperomia delicatula e P. rotundifolia) e
Orchidaceae (Leptotes unicolor e Lophiaris pumila).

Nas florestas mais avançadas na sucessão/
conservadas, foram observadas, concomitante à
presença de pioneiras e secundárias, os epífitos
avançados na sucessão, colonizando os forófitos
em locais mais sombreados e com maior umidade

relativa. Estes epífitos apresentam distribuição mais
restrita ao longo do rio, o que está relacionado com
o nível de intervenção antrópica. Dentre elas, pode-
se eleger um grupo de espécies indicadoras de
ambientes mais bem conservados das margens do
rio Tibagi, como Microgramma lindbergii

(Polypodiaceae), Peperomia martiana e P. alata

(Piperaceae), Sinningia douglasii (Gesneriaceae),
Hatiora salicornioides (Cactaceae), Asplenium

serra (Aspleniaceae), Isabelia pulchella, I.

virginalis e Isochilus linearis (Orchidaceae). As
bromeliáceas-tanque Canistrum cyathiforme,
Nidularium procerum e Vriesea flava apresentam
distribuição restrita a ambientes em melhor estado
de conservação, o que está de acordo com o
aumento de plantas formadoras de tanque em
momentos tardios na sucessão epifítica e em
ambientes mais conservados, como demonstrado
em Santa Catarina para florestas de encosta
(Bonnet & Queiroz 2006).
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Apêndice 1 - Espécies e morfoespécies de epífitos vasculares registradas ao longo do rio Tibagi, PR, seguidas pelo
número do coletor (NC - coletas de Bonnet, A.) e grupos ecológicos. HLC = holoepífita característica; HLF = holoepífita
facultativa; HLA = holoepífita acidental; HMP = hemiepífita primária; HMS = hemiepífita secundária; Fo = floresta
ombrófila mista; Ec = ecótono; Fe = floresta estacional semidecidual; Pi = pioneira; Se = secundária; Av = avançada;
* = espécie exótica.
Appendix 1 – Species and morfospecies of vascular epiphytes recorded along Tibagi River, Paraná State, followed by colector number
(NC - plants collected by Bonnet, A.) and ecological groups. HLC = characteristic holoepiphytes; HLF = facultative holoepiphytes;
HLA = accidental holoepiphytes; HMP = primary hemiepiphytes; HMS = secundary hemiepiphytes; Fo = mixed ombrophylous forest;
Ec = ecotone; Fe = seasonal semideciduous forest; Pi = pioneer; Se = secondary; Av = late secondary; * = exotic specie.

FAMÍLIA (número de gêneros, número de espécies) NC Grupos ecológicos

Espécies forófitos ocorrência sucessão

ARACEAE (1, 2)

Philodendron bipinnatifidum Schott - HMP Ec/Fe Se
Philodendron loefgrenii Engl. 94010 HMP Fo/Ec/Fe Se

ASPLENIACEAE (1, 5)

Asplenium auritum Sw. 55029 HLC Fe Se
Asplenium cuspidatum Lam. 55027 HLC Ec/Fe Se
Asplenium mucronatum C. Presl 63015 HLF Ec Av
Asplenium scandicinum Kaulf. 63040 HLF Ec Av
Asplenium serra Langsd. & Fisch. 94039 HLC Fo Av

BALSAMINACEAE (1, 1)

Impatiens walleriana Hook.f. * 630216 HLA Ec -

BEGONIACEAE (1, 2)

Begonia cucullata Wild.* 670122 HLA Ec -
Begonia leptotricha C.DC. 670121 HLA Ec/Fe -

BLECHNACEAE (1, 2)

Blechnum binervatum (Poir.) C.V.Morton & Lellinger 63041 HMS Ec Av
Blechnum occidentale L. 43066 HLA Fe -

BROMELIACEAE (7, 22)

Acanthostachys strobilacea Link, Klotzsch e Otto 340182 HLC Ec/Fe Se
Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker  - HLF Ec Se
Aechmea distichantha Lem. 550176 HLF Fo/Ec/Fe Pi
Aechmea recurvata ( Klotzsch ) L.B.Sm. 780180 HLC Fo/Ec Se
Billbergia nutans H. Wendl. ex Regel 720183 HLC Fo/Ec Av
Billbergia zebrina (Herb.) Lindl.  - HLC Ec/Fe Se
Canistrum cyathiforme (Vell.) Mez    - HLF Fo/Ec Av
Nidularium procerum Lindm. 670217 HLC Ec Av
Tillandsia geminiflora Brongn. 550177 HLC Ec/Fe Se
Tillandsia loliaceae Mart. ex Schult.f. 340181 HLC Fe Pi
Tillandsia mallemontii Glaz. ex Mez 940184 HLC Fo Pi
Tillandsia polystachia (L.) L. 550218 HLC Ec/Fe Se
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Tillandsia recurvata ( L.) L. 712175 HLC Fo/Ec/Fe Pi
Tillandsia stricta Sol. ex Sims 940219 HLC Fo/Ec/Fe Pi
Tillandsia tenuifolia L. 780220 HLC Fo/Ec/Fe Pi
Tillandsia tricholepis Baker 34099 HLC Fe Pi
Tillandsia usneoides (L.) L 864117 HLC Fo/Ec Pi
Vriesea flava A.F.Costa, H.Luther & Wand. 630221 HLC Ec Av
Vriesea friburgensis Mez 780178 HLF Fo/Ec/Fe Pi
Vriesea gigantea Mez - HLC Ec Se
Vriesea platynema Gaudich. 1100222 HLC Fo Av
Vriesea reitzii Leme & Costa, Andrea 1100179 HLC Fo Se

CACTACEAE (5, 11)

Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. 340213 HLC Fe Se
Hatiora salicornioides (Haw.) Britton & Rose 670209 HLC Fo/Ec Av
Hylocereus setaceus (Salm-Dyck ex DC.) Ralf Bauer - HLC Fe -
Lepismium cruciforme (Vell.) Miq. 770210 HLC Fo/Ec/Fe Pi
Lepismium houlletianum (Lem.) Barthlott 1100212 HLC Fo/Ec Se
Lepismium lumbricoides (Lem.) Barthlott 780186 HLC Fo/Ec Pi
Lepismium warmingianum (K. Schum.) Barthlott 780211 HLC Fo/Ec/Fe Se
Rhipsalis campos-portoana Loefgr. 940185 HLC Fo/Ec Av
Rhipsalis cereuscula Haw. 780223 HLC Fo/Ec/Fe Pi
Rhipsalis floccosa Salm-Dyck ex Pfeiff. - HLC Fo/Ec/Fe Se
Rhipsalis teres (Vell.) Steud. 700187 HLC Fo/Ec/Fe Se

COMMELINACEAE (1, 5)

Tradescantia anagallidea Seub. 720208 HLA Ec -
Tradescantia blossfeldiana Mildbr. 550207 HLA Ec -
Tradescantia crassula Link & Otto 550205 HLA Ec -
Tradescantia fluminensis Vell. 520201 HLA Fo/Ec -
Tradescantia zebrina Boce * 550206 HLA Ec -

DRYOPTERIDACEAE (1, 1)

Rumohra adiantiformis (G.Forst.) Ching 1100224 HLF Fo/Ec Se

GESNERIACEAE (1, 1)

Sinningia douglasii (Lindl.) Chautems 670161 HLC Ec Av

HYMENOPHYLLACEAE (2, 4)

Hymenophyllum elegans Spreng. 630196 HLC Ec Av
Hymenophyllum polyanthos (Sw.) Sw. 720204 HLC Ec Av
Trichomanes angustatum Carmich. 630195 HLC Ec Av
Trichomanes polypodioides L. 930194 HLC Fo Se

LOMARIOPSIDACEAE (1, 3)

Elaphoglossum burchellii C. Chr. 930190 HLA Fo/Ec -
Elaphoglossum lingua (C.Presl.) Brack. 630192 HLF Ec Se
Elaphoglossum sp. 930191 HLA Fo -

MELASTOMATACEAE (1, 2)

Leandra carassana  Cogn. 630203 HLA Ec -
Leandra fragilis Cogn. 630202 HLA Ec -

MIRSINACEAE (1, 1)

Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. 775226 HLA Fo -

MONIMIACEAE (1, 1)

Mollinedia clavigera Tul. - HLA Ec -

FAMÍLIA (número de gêneros, número de espécies) NC Grupos ecológicos

Espécies forófitos ocorrência sucessão
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MORACEAE (1, 2)

Ficus cf. luschnathiana Miq. 712225 HMP Ec Se
Ficus cf. guaranitica Chodat. 430240 HMP Ec/Fe Se

MYRTACEAE (1, 1)

Myrciaria tenella (DC.) O.Berg 770227 HLA Fo -

ORCHIDACEAE (43, 75)

Acianthera cf. panduripetala (Barb.Rodr.) 340169 HLC Fo/Fe -
   Pridgeon & M.W.Chase
Acianthera cf. recurva (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase 770228 HLC Fo -
Acianthera cf. saundersiana (Rchb.f.) 71296 HLC Fo/Ec Se
   Pridgeon & M.W.Chase
Acianthera cf. serpentula (Barb.Rodr.) F.Barros - HLC Ec -
Acianthera crinita (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase 670230 HLC Ec Av
Acianthera glanduligera (Lindl.) Luer - HLC Ec -
Acianthera leptotifolia (Barb.Rodr.) Pridgeon & M.W.Chase 55079 HLC Ec Av
Acianthera luteola (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase 71281 HLC Ec Av
Acianthera pubescens (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase 630231 HLC Ec/Fe Av
Acianthera saurocephala (Lodd.) 712232 HLC Ec Av
   Pridgeon & M.W.Chase
Acianthera sonderana (Rchb.f.) Pridgeon & M.W.Chase 78082 HLC Fo Pi
Acianthera sp. 1100119 HLC Fo -
Alatiglossum longipes (Lindl.) Baptista 1100233 HLC Fo Se
Anathallis dryadum (Schltr.) F.Barros 712114 HLC Ec Se
Anathallis linearifolia (Cogn.) Pridgeon & M.W.Chase 712234 HLC Ec Se
Anathallis obovata (Lindl.) Pridgeon & M.W.Chase - HLC Ec -
Arthrosia hygrophila (Barb.Rodr.) Luer 94089 HLC Fo/Ec Pi
Baptistonia cornigera (Lindl.) Chiron & V.P.Castro 580241 HLC Ec -
Baptistonia lietzei (Regel) Chiron & V.P.Castro - HLC Fe -
Baptistonia riograndense (Cogn.) Chiron & V.P.Castro 712116 HLC Fo/Ec Se
Barbosella cogniauxiana (Speg. & Krzl.) Schltr. 630102 HLC Ec Av
Bifrenaria cf. aureofulva Lindl. 550242 HLC Ec -
Bifrenaria harrisoniae (Hook.) Rchb.f. 93074 HLC Fo Av
Brasiliorchis chrysantha (Barb.Rodr.) 71291 HLC Ec Se
   R. Singer, S. Koehler & Carnevali
Brasiliorchis picta (Hook.) R.B.Singer, S.Koehler & Carnevali 93068 HLC Fo/Ec Se
Brassavola tuberculata Hook. 55069 HLC Ec Av
Bulbophyllum dusenii Kraenzl. 71293 HLC Ec -
Bulbophyllum plumosum (Barb.Rodr.) Cogn. 71294 HLC Ec -
Campylocentrum aromaticum Barb.Rodr. 93084 HLC Fo/Ec Se
Campylocentrum grisebachii Cogn. 110075 HLC Fo/Ec -
Capanemia micromera Barb.Rodr. 71285 HLC Fo/Ec Pi
Capanemia superflua (Rchb.f.) Garay 77078 HLC Fo/Ec Se
Catasetum sp. 340243 HLC Fe -
Christensonella vernicosa (Barb.Rodr.) 580106 HLC Ec Av
   Szlach., Mytnik, Górniak & Smiszek
Coppensia flexuosa (Lodd.) Campacci 630238 HLC Ec Se
Cryptophoranthus cf. similis Schltr. 940215 HLC Fo -
Cryptophoranthus fenestratus Barb.Rodr. - HLC Ec -
Cyclopogon congestus (Vell.) Hoehne 430235 HLA Fe -

FAMÍLIA (número de gêneros, número de espécies) NC Grupos ecológicos

Espécies forófitos ocorrência sucessão
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Encyclia patens Hook. 550164 HLC Ec/Fe Av
Epidendrum cf. campaccii Hágsater & L.Sánchez 550170 HLC Ec/Fe -
Epidendrum densiflorum Hook. 550167 HLC Ec Av
Epidendrum sp. - HLC Fo -
Eurystiles cotyledon Wawra 670214 HLC Ec Se
Gomesa recurva R.Br. 770244 HLC Fo -
Heterotaxis valenzuelana (A.Rich.) Ojeda & Carnevali 550168 HLC Ec/Fe -
Isabelia pulchella (Kraenzl.) C.Van den Berg & M.W.Chase 71280 HLC Fo/Ec Av
Isabelia virginalis Barb.Rodr. - HLC Ec Av
Isochilus linearis (Jacq.) R.Br. 55087 HLC Ec/Fe Av
Lankesterella ceracifolia (Barb.Rodr.) Mansf. 712108 HLC Ec -
Leptotes unicolor Barb.Rodr. - HLC Fo Se
Lophiaris pumila (Lindl.) Braem 71277 HLC Fo/Ec/Fe Se
Maxillaria sp.1 430247 HLC Fe -
Maxillaria sp.2 550246 HLC Ec/Fe -
Maxillaria sp.3 580245 HLC Ec -
Miltonia flavescens Lindl. 520163 HLC Ec Av
Octomeria concolor Barb.Rodr. 430166 HLC Fe -
Octomeria palmyrabellae Barb.Rodr. 712236 HLC Ec -
Octomeria pinicola Barb.Rodr. 34071 HLC Ec/Fe Av
Ornithophora radicans (Rchb.f.) Garay & Pabst 630107 HLC Ec Av
Pabstiella hians (Lindl.) Luer 630248 HLC Ec Av
Pabstiella miragliae (Leite) Luer 712101 HLC Ec Av
Pabstiella tripterantha (Rchb.f.) F.Barros 550162 HLC Ec Av
Panmorphia limbata (Cogn.) Luer 71288 HLC Ec -
Panmorphia paranaensis (Schltr.) Luer 71298 HLC Ec -
Phymatidium hysteranthum Barb.Rodr. - HLC Fo Av
Pleurobotryum hatschbachii (Schltr.) Hoehne 94095 HLC Fo Av
Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R.Sweet 550171 HLC Ec/Fe Se
Rhinocidium paranaense (Kraenzl.) Docha Neto 77076 HLC Fo Av
Rodriguesia decora (Lem.) Rchb.f. 550165 HLC Fe Av
Schomburgkia gloriosa Rchb.f. - HLC Fe Av
Sophronitis cernua Lindl. - HLC Ec Av
Specklinia grobyi (Bateman ex Lindl.) F.Barros 71286 HLC Fo/Ec Se
Specklinia matinhensis (Hoehne) Luer 630238 HLC Ec -
Stelis aff. aprica Lindl. 670239 HLC Ec -
Zygostates lunata Lindl. 580105 HLC Ec Av

PIPERACEAE (1, 15)

Peperomia alata Ruiz & Pav. 670135 HLF Ec/Fe Av
Peperomia blanda Kunth 712158 HLC Ec -
Peperomia catharinae Miq. 940140 HLC Fo/Ec Pi
Peperomia circinatta Link 550138 HLC Ec -
Peperomia corcovadensis Gardner 720159 HLF Ec -
Peperomia dahlstedtii C.DC. 340156 HLF Fe Se
Peperomia delicatula Henschen 712153 HLC Fo/Ec/Fe Se
Peperomia martiana Miq. 550151 HLF Ec Av
Peperomia pereskiifolia (Jacq.) Kunth 712142 HLF Fo/Ec Se
Peperomia psilostachya C.DC. 550149 HLC Ec -
Peperomia rotundifolia (L.) Kunth 520152 HLC Ec/Fe Se

FAMÍLIA (número de gêneros, número de espécies) NC Grupos ecológicos

Espécies forófitos ocorrência sucessão
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Peperomia sp. 580157 HLA Ec -
Peperomia tetraphylla (G. Forst.) Hook. & Arn. 712146 HLC Fo/Ec/Fe Pi
Peperomia trineura Miq. 940155 HLC Fo Se
Peperomia urocarpa Fisch. & C.A.Mey. 670150 HLF Ec/Fe Av

POLYPODIACEAE (8, 23)

Campyloneurum acrocarpon Fée 1100189 HLF Fo/Ec -
Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée 71252 HLO Fo/Ec Pi
Campyloneurum nitidum (Kaulf.) C.Presl 580120 HLF Fo/Ec/Fe Se
Campyloneurum rigidum J.Sm. 3404 HLF Ec/Fe Se
Microgramma lindbergii (Mett.) de la Sota 43020 HLC Ec/Fe Av
Microgramma squamulosa (Kaulf.) de la Sota 550173 HLC Fo/Ec/Fe Pi
Microgramma vacciniifolia (Langsd. & Fisch.) Copel. 3409 HLC Fo/Ec/Fe Pi
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger 5806 HLC Ec Av
Pecluma paradiseae (Langsd. & Fisch.) M.G. Price 71224 HLF Ec -
Pecluma pectinatiformis (Lindm.) M.G.Price 110035 HLC Fo/Ec Se
Pecluma recurvata (Kaulf.) M.G. Price 78038 HLC Fo/Ec -
Pecluma robusta (Fée) M.Kessler & A.R.Sm. 94036 HLC Fo -
Pecluma sicca (Lindm.) M.G.Price 630197 HLC Fo/Ec/Fe Se
Pecluma truncorum (Lindm.) M.G.Price 63034 HLC Ec -
Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger 67031 HLC Ec -
Pleopeltis hirsutissima (Raddi) de la Sota 43055 HLC Fo/Ec/Fe Pi
Pleopeltis macrocarpa Kaulf. 110044 HLC Fo -
Pleopeltis pleopeltidis (Fée) de la Sota 780200 HLC Fo -
Pleopeltis pleopeltifolia (Raddi) Alston 71246 HLC Fo/Ec/Fe Pi
Pleopeltis squalida (Vell.) de la Sota 55045 HLC Ec/Fe Se
Polypodium chnoophorum Kunze 63065 HLC Ec -
Serpocaulon catharinae (Langsd. & Fisch.) A.R.Sm. 72063 HLC Fo/Ec/Fe Pi
Serpocaulon sehnemii (Pic.Serm.) Labiak & J.Prado 77026 HLC Fo -

PTERIDACEAE (3, 3)

Adiantum raddianum C.Presl 5808 HLA Ec -
Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn 43022 HLA Fe -
Vittaria lineata (L.) Sm. 940237 HLC Fo/Ec/Fe Se

SCHIZAEACEAE (1, 1)

Anemia phyllitidis  (L.) Sw. 43021 HLA Fe -

SELAGINELLACEAE (1, 4)

Selaginella flexuosa Spring 93048 HLA Fo -
Selaginella marginata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Spring 110049 HLA Fo -
Selaginella microphylla (Kunth) Spring 3405 HLA Fe -
Selaginella sulcata Spring ex Mart. 63050 HLA Ec

THELYPTERIDACEAE (1, 1)

Thelypteris sp. 770198 HLA Fo -

FAMÍLIA (número de gêneros, número de espécies) NC Grupos ecológicos

Espécies forófitos ocorrência sucessão
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Resumo

Myrtaceae é representada no Brasil por 928 espécies e tem a Floresta Atlântica como um de seus centros de
diversidade, apresentando 636 espécies, das quais 77,5% são endêmicas. Neste estudo foram tratadas as 23
espécies da família encontradas em fragmentos de Floresta Atlântica de Terras Baixas na Usina São José ao
norte do estado de Pernambuco. Eugenia é o gênero mais representativo com dez espécies (E. candolleana,
E. dichroma, E. excelsa, E. florida, E. hirta, E. aff. prasina, E. punicifolia, E. umbelliflora, E. umbrosa, E.

uniflora), seguido de Myrcia com oito espécies (M. bergiana, M. guianensis, M. racemosa, M. spectabilis, M.

splendens, M. sylvatica, M. tomentosa, M. verrucosa), Psidium com duas espécies (P. guajava e P. guineense)
e Calyptranthes, Campomanesia, e Myrciaria com uma espécie cada (Calyptranthes dardanoi; Campomanesia

dichotoma; M. ferruginea). São apresentados chave de identificação e comentários sobre as espécies, além de
ilustrações dos caracteres diagnósticos.
Palavras chave: taxonomia, florística, terras baixas, Neotrópicos, Brasil.

Abstract

Myrtaceae comprises 928 species in Brazil. The Atlantic Rain Forest is a center of diversity of the family with
636 species and 77,5% of them are endemic. This study presents 23 species of Myrtaceae which were found
at Usina São José in fragments of Lowland Atlantic Rain Forest of northern Pernambuco. Eugenia is the
richest genus with ten species (E. candolleana, E. dichroma, E. excelsa, E. florida, E. hirta, E. aff. prasina E.

punicifolia, E. umbeliflora, E, umbrosa, and E. uniflora), followed by Myrcia with eigth species (M. bergiana,
M. guianensis, M. racemosa, M. spectabilis, M. splendens, M. sylvatica, M. tomentosa, and M. verrucosa);
Psidium with two species (P. guajava and P. guineense) and Calyptranthes, Campomanesia and Myrciaria

with one specie each (Calyptranthes dardanoi, Campomanesia dichotoma, and M. ferruginea). Identification
keys, descriptions, comments and illustrations of the species are presented.
Key words: taxonomy, floristics, endemic, Neotropics, Brazil.

1 Universidade Federal de Pernambuco, Depto.  Botânica, Av. Prof. Moraes Rego 1235, Cidade Universitária, 50670-901, Recife, PE, Brasil.
2 Autor para correspondência: brunosarim@yahoo.com.br

Introdução

Myrtaceae apresenta distribuição pantropical,
onde Austrália, sudeste asiático e América tropical
são centros de diversidade, e compreende 133 gêneros
e próximo de 3800 espécies (Wilson et al. 2001), dos
quais 30 gêneros e cerca de 2300 espécies (Govaerts
et al. 2010) pretencem à tribo Myrteae (sensu McVaugh
1968). No Brasil, Myrtaceae é representada por 927
espécies, sendo 707 endêmicas do país (Sobral et al.

2010). O domínio da Floresta Atlântica é um dos
centros de diversidade da família, a qual é a sexta mais
representativa (Stehmann et al. 2009) com 636 espécies,
sendo 77,5% endêmicas (Sobral et al. 2009).

Os gêneros mais representativos são Eugenia

e Myrcia, apresentando de 600 e 350 (sensu

Stehmann et al. 2009) a 1070 e 394 (sensu Govaerts
et al. 2010) espécies respectivamente, das quais
241 e 132 espécies ocorrem no domínio Atlântico
(Stehmann et al. 2009).

Para o Brasil, existem 55 espécies nas listas
vermelhas da Biodiversitas, IUCN e MMA (Sobral
et al. 2009) sendo a exploração madeireira o principal
fator de risco para seu desaparecimento. Apesar dos
diversos estudos taxonômicos disponíveis, a maioria
deles está concentrada nas Regiões Sudeste (Arantes
& Monteiro 2002; Souza et al. 2007; Souza & Morim
2008) e Sul (Legrand & Klein 1967-1978; Sobral 2003;
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Romagnolo & Souza 2006). No Nordeste os estudos
taxonômicos ainda são escassos (Barros 2005; Silva
2009; Lourenço 2010). Neste estudo foram tratadas
23 espécies da família encontradas em fragmentos
de Floresta Atlântica de Terras Baixas na Usina
São José ao norte do estado de Pernambuco.

Material e Métodos
A Usina São José (USJ) localiza-se na Zona da

Mata Norte, a 28 km de Recife, no município de
Igarassu – Pernambuco (7º40’21,25”–7º55’50,92”S e
34º54’14,25”–35º05’21,08”W) (Trindade et al. 2008).
Possui uma área total de 280 km2 e cerca de 100
fragmentos florestais com diferentes áreas e formatos.
Para a classificação dos habitats nos fragmentos
estudados, foi adotado Silva et al. (2008). As coletas
foram realizadas durante o período de 2008–2011 e
concentraram-se em seis fragmentos selecionados
com área entre 30–400 m2. As amostras botânicas
foram submetidas às técnicas usuais em taxonomia
vegetal (Mori et al. 1985) e depositadas no herbário
UFP, com duplicatas distribuídas aos herbários MO,
NY, RB e SP. Adicionalmente, foram incluídas
informações obtidas a partir das coleções depositadas
nos herbários ALCB, ASE, HST, HUEFS, IPA, JPB,
MAC, MO, NY, PEUFR, PH, RB, SP, SPF, UFRN e
UFP (acrônimos segundo Thiers 2010).

As identificações foram realizadas com o
auxílio de bibliografia especializada (McVaugh 1969;
Landrum 1986; Sobral 1993; Soares-Silva 2000) e
por comparação com amostras previamente
identificadas por especialistas, incluindo tipos. A
caracterização das inflorescências, tipologia dos
frutos e morfologia foliar seguiram McVaugh (1956),
Spjut (1994) e Hickey (1973), respectivamente.

A estrutura dos resultados abaixo
apresentados segue as monografias previamente

publicadas para a área de estudo (Alves-Araújo
& Alves 2010; Melo et al. 2010; Pontes & Alves
2010; Buril & Alves 2011).

Resultados e Discussão
Na USJ, Myrtaceae está entre as famílias com

maior diversidade taxonômica, com 23 espécies
(Alves-Araújo et al. 2008). Destas, Eugenia é o
gênero mais representativo, com dez espécies,
seguido de Myrcia com oito, Psidium com duas e
Calyptranthes, Campomanesia e Myrciaria com
uma espécie cada. A família é composta por
espécies endêmicas da Floresta Atlântica (próximo
de 50%) e espécies que apresentam ampla
distribuição na América do Sul. Eugenia e Myrcia
apresentam o maior número de espécies endêmicas
(quatro espécies cada), seguido de Calyptranthes,
Campomanesia e Myrciaria com uma espécie cada.
Myrcia verrucosa, considerada até então restrita
para o estado do Espírito Santo (Sobral 2006; Sobral
et al. 2010) é registrada pela primeira vez para a
Floresta Atlântica nordestina.

Tratamento taxonômico
Myrtaceae Juss.

Árvores, arvoretas ou arbustos; ramos jovens
pilosos, tronco em geral com córtex esfoliante.
Folhas opostas, simples, broquidódromas,
pontuações translúcidas presentes; estípulas
ausentes. Inflorescência tipo panícula, racemo,
dicásio ou flores solitárias; flores bissexuadas,
actinomorfas, diclamídeas, cálice 4–5-lobado ou
caliptriforme, corola 4–5-mera; hipanto prolongado
ou não acima do ovário; androceu polistêmone;
estigma capitado; ovário ínfero. Frutos baga.
Semente 1 a numerosas, coloração uniforme ou
maculada, lisa ou muricada.

Chave para identificação das espécies de Myrtaceae na USJ

1. Inflorescência tipo panícula
2. Folhas com venação primária sulcada adaxialmente

3. Folhas ovadas, pecíolo ca. 1 mm compr.; lobos do cálice com ápice rotundo; frutos elipsoides
............................................................................................................... 18. Myrcia sylvatica

3’. Folhas elípticas a obovadas, pecíolo >3mm compr.; lobos do cálice com ápice agudo ou cálice
caliptriforme com opérculo apiculado; frutos globoides a subgloboides.
4. Folhas 4–8 cm compr.

5. Cálice com lobos de comprimento desigual, 4 maiores com 2 mm compr., 1 menor com
1mm compr., ápice agudo; frutos lisos; semente de coloração uniforme .................
............................................................................................. 19. Myrcia tomentosa
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5’. Cálice com lobos de comprimento igual, ápice falciforme; frutos verrucosos; semente
maculada ....................................................................................... 20. Myrcia verrucosa

4’. Folhas 11–15 cm compr.
6. Cálice caliptriforme, calíptra apiculada; disco estaminal glabro; estilete glabro .............

............................................................................................  1. Calyptranthes dardanoi

6’. Cálice não caliptriforme, lobos imbricados, ápice rotundo; disco estaminal piloso; estilete
com base pilosa ............................................................................16. Myrcia spectabilis

2’. Folhas com venação primária plana a saliente adaxialmente.
7. Tricomas ferrugíneos ............................................................................. 13. Myrcia bergiana

7’. Tricomas não ferrugíneos.
8. Cálice com lobos de comprimento desigual, 3 maiores com 2 mm compr., 2 menores com 1

mm compr.; ovário 3–locular .........................................................14. Myrcia guianensis

8’. Cálice com lobos de comprimento igual; ovário 2–locular.
9. Lobos do cálice com ápice rotundo; disco estaminal piloso; estilete com base pilosa;

frutos elipsoides .................................................................... 17. Myrcia splendens

9’. Lobos do cálice com ápice agudo; disco estaminal glabro; estilete glabro; frutos
globoides ................................................................................15. Myrcia racemosa

1’. Inflorescência tipo racemo (eixo primário desenvolvido ou reduzido), dicásio ou flor solitária.
10. Inflorescência com eixo primário desenvolvido ou reduzido.

11. Inflorescência com eixo primário desenvolvido, < 1 cm compr.
12. Eixo primário da inflorescência de 1,5–2,5 cm compr.; bractéolas lanceoladas; disco

estaminal piloso; estilete com base pilosa ................................ 3. Eugenia candolleana

12’. Eixo primário da inflorescência de 2,6–4,5cm compr.; bractéolas rotundas; disco estaminal
glabro; estilete glabro ......................................................................... 6. Eugenia florida

11’. Inflorescência com eixo primário reduzido, > 0,1 cm compr.
13. Hipanto prolongado acima do ovário; frutos com lobos do cálice decíduo ...................

................................................................................................ 21. Myrciaria ferruginea

13’. Hipanto não prolongado acima do ovário; frutos com lobos do cálice persistente.
14. Inflorescência com ramificação de apenas dois eixos secundários; brácteas-2;

bractéolas rotundas ............................................................  9. Eugenia punicifolia

14’. Inflorescência com ramificação de mais de dois eixos secundários; brácteas-2 ou
mais; bractéolas elípticas ou lanceoladas.
15. Venação secundária 4–7 pares.

16. Inflorescência com eixo secundário 15–20 mm compr.; ovário 8-costado;
disco estaminal piloso; frutos 8-costados .............. 12. Eugenia uniflora

16’. Inflorescência com eixo secundário 2–7 mm compr.; cálice não segmentado;
disco estaminal glabro; frutos não costados ................. 7. Eugenia hirta

15’. Venação secundária 8 ou mais pares.
17. Folhas com venação secundária 14–16 pares; disco estaminal piloso ....

............................................................................... 4. Eugenia dichroma

17’. Folhas com venação secundária 8–12 pares; disco estaminal glabro.
18. Folhas com venação marginal até 2 mm da borda; bractéolas lineares

19. Folhas até 5 cm larg.; eixo secundário da inflorescência 10 mm
compr.; brácteas elípticas; frutos globoides, lisos; semente
globoide, coloração uniforme .................... 5. Eugenia excelsa

19’. Folhas 5,5–6,5 cm larg..; eixo secundário da inflorescência 1 cm
compr.; brácteas lanceoladas; frutos elipsoides, rugosos;
semente elipsoide, maculada ............... 8. Eugenia aff. prasina

18’. Folhas com venação marginal 3–4 mm da borda; bractéolas
lanceoladas a discóide-lanceoladas.
20. Folhas 5–9,5 cm compr., venação secundária 8 pares; pecíolo

4 mm compr.; frutos subgloboides, lisos; semente imaculada ..
......................................................... 10. Eugenia umbelliflora
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20’. Folhas 10,5–27 cm compr., venação secundária 10–12 pares; pecíolo 8–11 mm compr.; frutos elipsoides,
verrucosos; semente maculada .................................................................... 11. Eugenia umbrosa

10’. Inflorescência tipo dicásio ou flores solitárias.
21. Folhas com venação secundária de 10–15 pares; flores solitárias ................  22. Psidium guajava

21’. Folhas com venação secundária de 6–8 pares; flores solitárias e/ou dispostas em dicásio.
22. Flores solitárias e/ou inflorescência tipo dicásio; botão floral constricto entre o ovário e o

globo petalífero; disco estaminal glabro; ovário 6–locular; frutos não constrictos; sementes
lisas ........................................................................................................................................
............................................................................................................ 23. Psidium guineense

22’. Inflorescência tipo dicásio; botão floral não constricto; disco estaminal piloso; ovário 8–10-
locular frutos constrictos apicalmente; sementes muricadas .................................................
................................................................................................. 2. Campomanesia dichotoma

Calyptranthes Sw., Prodr. 5: 79. 1788.
Arvoretas ou arbustos, ramificações

dicotômicas. Inflorescência tipo panícula, brácteas
em geral decíduas, bractéolas persistentes; cálice
caliptriforme, abertura regular, calíptra apiculada;
hipanto prolongado acima do ovário; estames
aderidos à margem apical do cálice; ovário 2–locular.
Frutos globoides, cálice persistente. Semente
ssubgloboide, coloração uniforme.

Gênero com 250 espécies, 42 delas ocorrem
na Floresta Atlântica, sendo 24 endêmicas (Sobral
et al. 2009).

1. Calyptranthes dardanoi Mattos, Loefgrenia 99:
1. 1990. Fig. 1a-c

Arvoretas a arbustos ca. 3–5 m alt., ramos
jovens pilosos, tricomas ferrugíneos. Folhas 11,5–
15 × 4,6–6 cm, cartáceas, elípticas, acuminadas,
atenuadas; venação primária sulcada
adaxialmente, secundária 16–18 pares, marginal
a 2 mm da borda foliar; pecíolo 6–10 mm compr.,
piloso. Inflorescência panícula, pilosa, tricomas
ferrugíneos, eixo primário ca. 8,5 cm compr.,
ramificação até terceira ordem; brácteas 3 mm
compr., lanceoladas, pilosas; bractéolas 1 mm
compr., lineares, pilosas; cálice caliptriforme 3 mm
compr., piloso; calíptra 1mm compr., apiculada,
pilosa; hipanto prolongado, 2mm compr.; estames
4mm compr., aderido à margem superior do cálice,
disco estaminal glabro; estilete 8 mm compr.,
glabro. Frutos 0,6 × 0,6 cm, globoides, cálice
persistente, glabro. Semente 1, 0,5 × 0,4 cm, sub-
globoide, lisa, coloração uniforme.
Material examinado: Mata de Piedade, 20.II.2009, fl., B.S.

Amorim 389a et al. (UFP); 15.IX.2009, fr., J.D. Garcia 1173

et al. (UFP); 29.I.2010, fl., B.S. Amorim 558 et al. (UFP).
Material adicional: BRASIL. PERNAMBUCO: Goiana,
28.XII.1965, fl., A. Lima 65-4346 (IPA).

Endêmica da Floresta Atlântica (Sobral et al. 2009)
e conhecida apenas para o estado de Pernambuco
(Govaerts et al. 2010; Sobral et al 2010). Na USJ é uma
espécie rara e ocorre no interior dos fragmentos, em
habitats de terraço e sítio ripário. Diferencia-se por
apresentar ramificações dicotômicas e cálice
caliptriforme, com abertura regular e persistente no fruto.

Campomanesia Ruiz & Pav., Fl. peruv. prodr.: 72. 1794.
Arvoretas ou arbustos. Inflorescência tipo

dicásio simples; cálice 5–mero, corola 5–mera;
hipanto prolongado acima do ovário; ovário 8–10
locular. Frutos globoides, cálice persistente.
Sementes reniformes, coloração uniforme, muricadas.

Gênero com 30 espécies, 28 delas ocorrem
na Floresta Atlântica, sendo 19 endêmicas (Sobral
et al. 2009).

2. Campomanesia dichotoma (O. Berg) Mattos,
Loefgrenia 26: 28. 1967. Fig. 1d

Arvoretas ca. 4–7 m alt., ramos jovens pilosos.
Folhas 7,5–11 × 4–6 cm, cartáceas, elípticas,
acuminadas, atenuadas a levemente oblíqua;
venação primária sulcada adaxialmente, secundária
6–8 pares, marginal a 1 mm da borda foliar; pecíolo
5–10 mm compr., piloso. Inflorescência dicásio, eixo
primário 3 cm compr., eixo secundário 0,8 cm compr.;
bractéolas 2 mm compr., lineares, pilosas; cálice
piloso, lobos de comprimento igual, 3–4 mm compr.,
pilosos; hipanto 1 mm compr.; estames 8 mm compr.,
disco estaminal piloso; estilete 10 mm compr., glabro;
ovário 8–10 locular. Frutos 0,8 × 1,1 cm, globoides,
ápice constricto. Sementes 8–10, 0,5–0,6 × 0,4–0,5 cm,
reniformes, coloração uniforme, muricadas.
Material examinado: Mata de Piedade, 20.II.2009, fl.,
B.S. Amorim 387 et al. (UFP); Mata de Pezinho,
8.III.2009, fr., B.S. Amorim 406 et al. (UFP); 28.IV.2009,
fr., B.S. Amorim 449b et al. (UFP).
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Figura 1 – a-c. Calyptranthes dardanoi – a. hábito; b. flor; c. fruto. d. Campomanesia dichotoma – inflorescência com flores
e fruto. e. Eugenia candolleana – inflorescência com botões florais. f. Eugenia dichroma – infrutescência. g. Eugenia

excelsa – infrutescência. h. Eugenia florida – inflorescência. (a B.S. Amorim 430; b B.S. Amorim 389a; c J.D. Garcia 1173;
d B.S. Amorim 449b; e B.S. Amorim 444; f J.A.N. Souza 591; g B.S. Amorim 764 h E. Pessoa 108).
Figure 1 – a-c. Calyptranthes dardanoi – a. habit; b. flower; c. fruit. d. Campomanesia dichotoma – inflorescence with flower and fruit.
e. Eugenia candolleana – inflorescence with flower bud. f. Eugenia dichroma – infructescence. g. Eugenia excelsa – infructescence.
h. Eugenia florida – inflorescence. (a B.S. Amorim 430; b B.S. Amorim 389a; c J.D. Garcia 1173; d B.S. Amorim 449b; e B.S. Amorim

444; f J.A.N. Souza 591; g B.S. Amorim 764 h E. Pessoa 108).
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Endêmica da Floresta Atlântica (Sobral et

al. 2009), conhecida para as Regiões NE e SE do
Brasil (Landrum 1986). Na USJ, é uma espécie
frequente sendo encontrada na borda dos
fragmentos. Diferencia-se pela venação
secundária com 6–8 pares, inflorescência em
dicásio, ovário 8-10 locular e fruto com ápice
constricto com sementes muricadas.

Eugenia L., Sp. pl. 1: 470-471. 1753
Arvoretas a arbustos. Inflorescência tipo

racemo, eixo primário desenvolvido ou reduzido;
cálice 4–mero, corola 4–mera; hipanto não
prolongado acima do ovário; ovário 2–locular.
Frutos globoides, subgloboides ou elipsoides, lisos
ou verrucosos, lobos do cálice persistentes.
Semente globoide ou elipsoide, lisa, coloração
uniforme ou maculada.

Gênero com 600 espécies, 241 delas ocorrem
na Floresta Atlântica, sendo 202 endêmicas (Sobral
et al. 2009).

3. Eugenia candolleana DC., Prodr. 3: 281. 1828.
Fig 1e

Arvoretas a arbustos ca. 2–4 m alt., ramos
jovens pilosos. Fohas 4–8 × 2–3,5 cm,
membranáceas, elípticas, acuminadas, atenuadas;
venação primária sulcada adaxialmente, secundária
8–10 pares, marginal a 1 mm da borda; pecíolos
3–5 mm compr., glabros. Inflorescência tipo
racemo, eixo primário 1,5–2,5 cm compr., piloso,
eixo secundário 0,5 cm compr.; brácteas ca.1 mm
compr., lanceoladas, margem e feixe central
pilosos; bractéolas 1 mm compr. lanceoladas,
margem e feixe central pilosos; cálice não
segmentado, base pilosa, lobos de comprimento
desigual, 1 mm e 2 mm compr., pilosos distalmente;
estames 3–5 mm compr., disco estaminal piloso;
estilete 6 mm compr., base pilosa. Frutos 1,4 ×
0,8 cm, subgloboides, lisos, pilosos. Semente 1,
1 × 0,6cm, subgloboide, coloração uniforme.
Material examinado: Mata de Macacos, 14.III.2009,
fl. e fr., B.S. Amorim 444 et al. (UFP).

Apesar de tratada por Sobral et al. (2009)
como endêmica da Floresta Atlântica, Govaerts et

al. (2010) cita a espécie para as Regiões Centro-
Oeste e Norte do Brasil. Na USJ é uma espécie rara,
encontrada no interior dos fragmentos, em habitats
de tabuleiro e terraço. Diferencia-se pela
inflorescência com eixo primário desenvolvido,
disco estaminal piloso, estilete com base pilosa e
fruto subgloboide.

4. Eugenia dichroma O. Berg in Mart., Fl. bras.
14(1): 290. 1859. Fig. 1f

Arvoretas a arbustos 2–5 m alt., ramos jovens
pilosos. Folhas 10–12 × 3–5 cm., cartáceas, elípticas,
acuminadas, cuneadas; venação primária sulcada
adaxialmente, venação secundária 14–16 pares,
venação marginal a 2 mm da borda; pecíolo 5 mm
compr., glabros. Inflorescência tipo racemo, eixo
primário reduzido, eixo secundário 5–8 mm compr.;
bráctea 1 mm compr., lanceolada, glabra; bractéola
2 mm compr., elíptica, margem hialina, glabra; cálice
não segmentado, glabro, lobos de comprimento
igual, 3–4 mm compr., glabros; estames 5 mm compr.,
disco estaminal piloso; estilete 4 mm compr., glabro.
Frutos 1,5–2,5 × 1–1,5 cm, elipsoides, lisos, glabros.
Semente 1, 2–2,5 × 1,5 cm, elipsoide, maculada.
Material examinado: Mata de Macacos, 3.V.2003, fl.,
A.Oliveira 7 et al. (PEUFR); Mata de Macacos,
24.III.2011, fl., B.S. Amorim 831 et al. (UFP); Mata de
Piedade, 17.XII.2009, fr., J.A.N. Souza 591 et al. (UFP).

Endêmica da Floresta Atlântica (Sobral et al.

2009) e conhecida para as regiões NE e SE do Brasil
(Govaerts et al. 2010; Proença & Sobral 2006). Na
USJ é uma espécie rara e coletada no interior de
fragmentos, em habitats de tabuleiro e terraço.
Diferencia-se pela inflorescência com eixo primário
reduzido, disco estaminal piloso e fruto elipsoide
com semente maculada.

5. Eugenia excelsa O. Berg in Mart., Fl. bras. 14(1):
227. 1857. Fig. 1g

Arbustos a árvores 3–8 m alt. Folhas 8–13 ×
2,8–5 cm, cartáceas, elípticas, acuminadas,
atenuadas, venação primária plana a saliente
adaxialmente, secundária 8–10 pares, marginal 1mm
da borda; pecíolo 3–4 mm compr., glabro.
Inflorescência tipo racemo, eixo primário reduzido,
secundário 4–10 mm compr., glabro; brácteas 2–
3 mm compr., elípticas, glabras, bractéola 1 mm
compr., linear, glabra; cálice não segmentado, glabro,
lobos de mesmo comprimento 2 mm compr., agudos,
glabros; estames 3 mm compr., disco estaminal
glabro; estilete 4 mm compr., glabro. Frutos 0,6 ×
0,6 cm, globoides, lisos, glabros. Semente 0,6 ×
0,6 cm, globoide, coloração uniforme.
Material examinado: Mata de Piedade, 16.II.2011, fr.,
B.S. Amorim 764 et al. (UFP).
Material adicional: PERNAMBUCO: Goiana, Ponta
de Pedra, 9.II.1968, fl., A. Lima 60-68 (IPA).

Distribui-se das Guianas até o Brasil
(Govaerts et al. 2010), onde ocorre nas Regiões
Norte, Nordeste, Sudeste e Sul (Sobral et al. 2010).
Na USJ é uma espécie rara e encontrada no interior
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de fragmentos, em habitats de tabuleiro.
Diferencia-se pelas folhas 8–13 × 2,8–5 cm,
venação primária plano-convexa adaxialmente,
racemo com eixo primário reduzido, brácteas
elípticas, bractéolas lineares, disco estaminal e
estilete glabros e frutos globoides. Exemplares
observados em ambiente de restinga em
Pernambuco apresentam hábito arbustivo e folhas
menores com 4–7,5 × 1,3–3,5 cm.

6. Eugenia florida DC., Prodr. 3: 283. 1828.
Fig. 1h

Arvoretas 6 m alt., ramos jovens pilosos.
Folhas 7,5–12 × 2,5–4,5 cm, cartáceas, elípticas,
acuminadas, atenuadas; venação primária sulcada
adaxialmente, secundária 6–8 pares, marginal a
1 mm da borda; pecíolo 4–6 mm compr., glabros.
Inflorescência tipo racemo, eixo primário
desenvolvido, 2,6–4,5 cm compr., piloso, eixo
secundário 0,5–1 cm compr.; brácteas 1–2 mm
compr., lanceoladas, margem hialina, pilosa,
bractéolas 0,5–1 mm compr., discoides, margem
hialina, pilosa; cálice não segmentado, piloso, lobos
de comprimento desigual, 1 mm e 2 mm compr.,
glabros, margem hialina, pilosa; estames 4–5 mm
compr, disco estaminal glabro; estilete 5–6 mm
compr., glabro. Frutos 0,8–1 × 0,8–1 cm, globoides,
lisos, glabros. Semente 1, 1 × 0,8 cm, subgloboide,
coloração uniforme.
Material examinado: Mata de Piedade, 20.II.2009, fr.,
B.S. Amorim 389b et al. (UFP); 21.XI.2009, fl. E. Pessoa

108 et al. (UFP); 29.01.2010, B.S. Amorim 559 et al. (UFP).
Amplamente distribuída na América tropical

(Govaerts et al. 2010) com ocorrência em todas as
regiões do Brasil (Sobral et al., 2010). Na USJ é
uma espécie ocasional e encontrada na borda e
interior de fragmentos, em habitats de tabuleiro.
Diferencia-se por apresentar inflorescência com
eixo primário desenvolvido, disco estaminal
glabro, estilete glabro e frutos subgloboides.

7. Eugenia hirta O. Berg. in Mart., Fl. bras. 14(1):
574. 1859. Fig. 2a-b

Arbustos ca. 2–4 m alt., ramos jovens pilosos.
Folhas 3–7,7 × 1,5–3,5 cm, membranáceas, ovadas,
agudas, obtusas a truncadas; venação primária
plana a saliente adaxialmente, pilosa, secundária
4–6 pares, marginal a 2 mm da borda; pecíolo 1–3
mm compr., piloso. Inflorescência tipo racemo, eixo
primário reduzido, eixo secundário 7 mm compr.,
piloso; brácteas 1 mm compr., lanceoladas, pilosa;
bractéolas 1 mm compr., lanceoladas, margem
pilosa; cálice não segmentado, piloso, lobos de

comprimento desigual, 3 mm e 2 mm compr., pilosos,
extremidade hialina; estames 2–3 mm, disco
estaminal glabro; estilete 5 mm, glabro. Frutos 0,8 ×
0,8 mm, globoides, lisos, glabros. Semente 1, 0,6–
0,7 × 0,6–0,7 mm, globoide, maculada.
Material examinado: Mata de Piedade, 26.I.2010, fl. e
fr., B.S. Amorim 525 et al. (UFP).

Endêmica da Floresta Atlântica (Sobral et

al. 2009), com distribuição conhecida para o NE
e SE do Brasil (Sobral et al. 2010). Na USJ é uma
espécie frequente e coletada no interior de
fragmentos, ocupando o subdossel, em habitats
de tabuleiro. Diferencia-se por apresentar
inflorescência com eixo primário reduzido, disco
estaminal glabro, estilete glabro e fruto globoso
com semente maculada.

8. Eugenia aff. prasina O. Berg in Mart., Fl. bras.
14(1): 255. 1857. Fig 2c

Árvore 8 m alt., ramos jovens pilosos. Folhas
10–14,5 × 5,5–6,5 cm, cartáceas, elípticas a
obovadas, acuminadas, atenuadas, venação
primária sulcada adaxialmente, secundárias 10 pares,
marginal 2 mm da borda; pecíolo 1,3–1,5 cm compr.,
glabro. Inflorescência tipo racemo, eixo primário
reduzido, secundários 1 cm compr.; brácteas 2 mm
compr., lanceoladas, glabras; bractéolas 5 mm
compr., lineares, glabras; cálice glabro, lobos 4–5 mm
compr., elípticos, ápice agudo, glabros; estames não
observados, disco estaminal glabro; estilete não
observado. Fruto 2,5–3,5 × 1,7–2,4 cm, elipsoide,
rugoso, glabro. Semente 2,4–3,3 × 1,6–2,3,
elipsoide, maculada.
Material examinado: Mata de Cruzinha, 2.XII.2010,
fr., B.S. Amorim 691 et al. (UFP).

Na USJ, é uma espécie muito rara e encontrada
no interior dos fragmentos, em habitats de terraço.
Diferencia-se das demais Eugenia pelas folhas 10–
14,5 × 5,5–6,5, venação primária côncava
adaxialmente, racemo com eixo primário reduzido,
disco estaminal glabro, estilete glabro e fruto
elipsoides, rugosos.

9. Eugenia punicifolia (Kunth) DC., Prodr. 3: 267.
1828. Fig. 2d

Arbustos 1 a 3 m alt., ramos jovens pilosos.
Folhas 3–5,5 × 1–2,5 cm, cartáceas, elíptico-
obovadas, acuminadas, atenuadas; venação
primária sulcada adaxialmente, secundária 8–10
pares, marginal a 3 mm da borda; pecíolo 3–4 mm,
glabros. Inflorescência em racemo, eixo primário
não desenvolvido, eixos secundários 2, 10 mm
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Figura 2 – a-b. Eugenia hirta – a. hábito; b. infrutescência. c. Eugenia aff. prasina – infrutescência. d. Eugenia punicifolia –
infrutescência. e. Eugenia umbelliflora – inflorescência com botões florais. f. Eugenia umbrosa – inflorescência com frutos.
g. Eugenia uniflora – inflorescência com flor e frutos. h-j. Myrcia bergiana – h. inflorescência; i. botão floral; j. fruto. (a B.S.

Amorim 645; b - B.S. Amorim 529; c B.S. Amorim 691 d B.S. Amorim 524; e T.N.F. Guerra 120; f B.S. Amorim 424; g B.S.

Amorim 320; h B.S. Amorim 433; i B.S. Amorim 479; j L.M. Nascimento 681).
Figure 2 – a-b. Eugenia hirta – a. habit.; b. infructescence. c. Eugenia aff. prasina d. Eugenia punicifolia – inflorescence with flower and fruit.
e. Eugenia umbelliflora – inflorescence with flower bud. f. Eugenia umbrosa – infructescence. g. Eugenia uniflora – inflorescence with flower
and fruit. h-j. Myrcia bergiana – h. inflorescence; i. flower bud; j. fruit. (a B.S. Amorim 645; b B.S. Amorim 529; c B.S. Amorim 691 d B.S. Amorim

524; e T.N.F. Guerra 120; f B.S. Amorim 424; g B.S. Amorim 320; h B.S. Amorim 433; i B.S. Amorim 479; j L.M. Nascimento 681).
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compr.; brácteas 2, 1 mm compr., lanceoladas,
pilosas; bractéolas 1 mm compr., rotundas,
margem pilosa; cálice não segmentado, glabro,
lobos de comprimento desigual, 2, 2 mm e 2, 1 mm
compr., glabros, extremidade hialina; estames 4–
5 mm compr., disco estaminal com margem pilosa;
estilete 5-6 mm compr., glabro. Frutos 0,9–1,2 ×
0,7–0,9 cm, subgloboides, lisos, glabros. Semente
1, 0,8–1,1 × 0,6–0,8 cm, globoide a elipsoide,
coloração uniforme.
Material examinado: Mata de Vespas, 12.III.2009, fr.,
B.S. Amorim 423 et al. (UFP); 12.I.2010, fl., B.S. Amorim

524 et al. (UFP).
Amplamente distribuída, desde Cuba até a

América tropical (Govaerts et al. 2010), ocorrendo
em todas as regiões do Brasil (Sobral et al. 2010).
Na USJ é uma espécie ocasional e encontrada na
borda de fragmentos. Diferencia-se por apresentar
inflorescência com eixo primário não desenvolvido
e apenas dois eixos secundários, bractéolas
rotundas, disco estaminal com margem pilosa,
estilete glabro e fruto globoide a elipsoide.

10. Eugenia umbelliflora O. Berg in Mart., Fl. bras.
14(1): 290. 1859. Fig. 2e

Arvoretas 6m alt., ramos jovens pilosos.
Folhas 5–9,5 × 3–4,5 cm, cartáceas, elípticas,
arredondadas, atenuadas, venação primária plana
a saliente adaxialmente, glabra, secundária 8 pares,
marginal a 3 mm compr. da borda; pecíolo 4 mm
compr., glabro. Inflorescência tipo racemo, eixo
primário reduzido, eixo secundário 2–5 mm compr.;
brácteas 1 mm compr., lanceoladas, glabras,
bractéolas 1 mm compr., lanceoladas, glabras; cálice
não segmentado, glabro, lobos de comprimento
igual, 1 mm compr., margem pilosa; estame 3 mm
compr., disco estaminal glabro; estilete 4–5 mm
compr., glabro. Frutos 0,8 × 1 cm compr.,
subgloboides, lisos, glabros. Semente 1, 0,8 × 0,7
cm, subgloboide, coloração uniforme.
Material examinado: Mata de Piedade, 20.XII.2007,
fr., D. Araújo 539 et al. (UFP); Mata de Chave, 8.IV.2008,
fl., T.N.F. Guerra 120 et al. (UFP); Mata de Vespas,
12.III.2009, B.S. Amorim 426 et al. (UFP).

Endêmica da Floresta Atlântica (Sobral et al.

2009) e com ocorrência do Nordeste a Santa
Catarina (Govaerts et al. 2010; Proença & Sobral
2006). Na USJ é uma espécie rara e encontrada no
interior de fragmentos, em habitats de tabuleiro.
Diferencia-se por apresentar inflorescência com
eixo primário reduzido, disco estaminal glabro e
frutos subgloboides.

11. Eugenia umbrosa O. Berg in Mart., Fl. bras.
14(1): 582. 1859. Fig. 2f

Arvoretas 3–7 m alt., ramos jovens pilosos.
Folhas 10,5–27 × 5,5–7,5 cm, cartáceas, obovadas,
acuminadas, atenuadas; venação primária plana a
saliente adaxialmente, secundária 10–12 pares,
marginal 3–4 mm da borda foliar; pecíolo 8–11 mm
compr., glabro. Inflorescência tipo racemo, eixo
primário reduzido, eixo secundário 10–13 mm
compr., glabro; brácteas 3–5 mm compr., linear-
lanceoladas, glabras; bractéolas 2 mm compr.,
discoide-lanceoladas; cálice não segmentado, lobos
de comprimento igual, 8–10 mm compr., glabros;
estames 8 mm compr., disco estaminal glabro;
estilete 12 mm compr., glabro. Frutos 3,3 × 2,2 cm,
elipsoides, verrucosos, glabros. Semente 1, 3 × 1,8 cm,
elipsoide, maculada.
Material examinado: Mata de Vespas, 12.III.2009, fl.
e fr., B.S. Amorim 424 et al. (UFP); Mata de Zambana,
30.VIII.2008, fr., M.A.M. Silva 38 et al. (UFP).

Endêmica da Floresta Atlântica (Sobral et al.
2009) e conhecida para as regiões Nordeste e
Sudeste do Brasil (Govaerts et al. 2010; Proença
& Sobral 2006). Na USJ é uma espécie rara,
encontrada no interior dos fragmentos, em habitats
de tabuleiro, terraço e sítio ripário. Diferencia-se
por apresentar inflorescência com eixo primário
reduzido e frutos elipsoides, verrucosos com
semente elipsoide e maculada.

12. Eugenia uniflora L., Sp. pl. 1: 470-471. 1753.
Fig. 2g

Arbustos 2–4 m alt., ramos jovens pilosos.
Folhas 3–5,5 × 1,2–3 cm, membranáceas, elípticas,
acuminadas, atenuadas; venação primária plana a
saliente adaxialmente, secundária 5–7 pares,
marginal 2 mm da borda foliar; pecíolo 2 mm compr.,
glabro. Inflorescência tipo racemo, eixo primario
reduzido, eixo secundário 15–20 mm compr, glabro;
brácteas 2–3 mm compr, elípticas, ápice piloso;
bractéolas 1–2 mm compr., lineares, glabras; cálice
8–segmentado, glabro; lobos de comprimento igual,
2–4 mm compr., glabros; estames 3–4 mm compr.,
disco estaminal piloso; estilete 3–4 mm compr.,
glabro. Frutos 1,8 × 2 cm, subgloboides, 8-costados,
lisos, glabros. Sementes 1–2, 0,8 × 1 cm,
subgloboides, coloração uniforme.
Material examinado: Mata de Piedade, 26.12.2008, fl.
e fr., B.S. Amorim 320 et al. (UFP).
Material adicional: PERNAMBUCO: Recife, Dois
Irmãos, 25.VIII.1988,  fl. e fr., V. Ferreira 1 et al. (IPA);
12.IX.1991,  fl. e fr., R. Salgado s/n et al. (IPA 55204).
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Conhecida desde o Nordeste do Brasil ao
sul da América do sul, além de ser amplamente
cultivada pelos frutos comestíveis (Govaerts
et al. 2010, Proença & Sobral 2006). Na USJ é
uma espécie ocasional, encontrada na borda
dos fragmentos e em ambientes com maior
nível  de antropização. Diferencia-se por
apresentar inflorescência com eixo primário
reduzido, cálice 8–costado, disco estaminal piloso
e frutos subgloboides 8–costados com semente
de coloração uniforme.

Myrcia DC. ex Guill., Dict. Class. Hist. Nat. 11: 378,
401, 406. 1827.

Árvores ou arvoretas. Inflorescência tipo
panícula; cálice 5–mero, corola 5–mera; hipanto
prolongado acima do ovário; ovário 2–3–locular.
Frutos elipsoides, globoides ou subgloboides, lisos
ou verrucosos, lobos do cálice persistentes.
Sementes subgloboides a elipsóides, coloração
uniforme ou maculadas.

Gênero com 350 espécies, 132 delas ocorrendo
na Floresta Atlântica, sendo 101 endêmicas (Sobral
et al. 2009).

13. Myrcia bergiana O. Berg in Mart., Fl. bras.
14(1): 194. 1857. Fig. 2h-j

Arvoretas 3–7 m alt., ramos jovens pilosos,
ferrugíneos. Folhas 5–10 × 2,8–4 cm, cartáceas,
elípticas, acuminadas, obtusas; venação primária
plana a saliente adaxialmente, pilosa (ferruginea),
secundária 18 pares, marginal 1–2 mm da borda
foliar; pecíolo 8mm compr., piloso. Inflorescência
tipo panícula, eixo primário 8 cm compr., ramificação
até segunda ordem; brácteas 2 mm compr., lineares,
pilosas; bractéolas 1 mm compr., lanceoladas,
pilosas; cálice piloso, lobos de comprimento igual,
2 mm compr., não imbricados ápice agudo, pilosos;
hipanto 1 mm compr.; estames 3 mm compr., disco
estaminal piloso; estilete 4–5 mm compr., piloso;
ovário 2–locular Frutos 0,7 × 0,7cm, globoides,
lisos, pilosos. Sementes 1–2, 0,5 × 0,5 cm,
subgloboides, coloração uniforme.
Material examinado: Mata de Macacos, 17.IV.2008,
fr., L.M. Nascimento 681 et al. (UFP); Mata de Pezinho,
8.III.2009, fl., B.S. Amorim 407 et al. (UFP); Mata de
Cruzinha, fl., B.S. Amorim 433 et al. (UFP).

Endêmica da Floresta Atlântica (Sobral et al.

2009) e conhecida para as Regiões Nordeste
(Proença & Sobral 2006) e sudeste do Brasil (Sobral
et al. 2010). Na USJ é uma espécie rara tendo sido
coletada na borda e interior dos fragmentos, em

habitats de tabuleiro. Diferencia-se pela pilosidade
ferrugínea, lobos do cálice de comprimento igual,
apiculados e frutos globoides.

14. Myrcia guianensis (Aubl.) DC., Prodr. 3: 245.
1828. Fig. 3a-b

Arvoretas a árvores 3–8 m alt., ramos jovens
pilosos. Folhas 3–7,5 × 1,5–3,5 cm, membranáceas,
elípticas, obtusas, agudas a cuneadas; venação
primária plana a saliente adaxialmente, secundária
10–12 pares, marginal 1 mm da borda foliar; pecíolo
3–5 mm compr., piloso. Inflorescência tipo panícula,
eixo primário 10 cm compr., ramificação até segunda
ordem; brácteas 2 mm compr., lanceoladas, pilosas;
bractéolas 1 mm compr., lineares, pilosas; cálice
glabro; lobos de comprimento desigual, 3 maiores,
2 mm compr., 2 menores, 1 mm compr., não
imbricados, ápice rotundo, piloso; hipanto 1 mm
compr.; estames 4 mm compr., disco estaminal
glabro; estilete 5–6 mm compr., glabro; ovário 3–
locular. Frutos 0,6–0,8 × 0,6–1 cm, subgloboides,
lisos, glabros. Sementes 1–3, 0,6 × 0,5 cm,
subgloboides, coloração uniforme.
Material examinado: Mata de Piedade, 20.II.2009, fl.,
B.S. Amorim 445 et al. (UFP); Mata de Pezinho,
8.III.2009, fr., B.S. Amorim 411 et al. (UFP); Mata de
Macacos, 14.III.2009, fr., B.S. Amorim 443 et al. (UFP).

Amplamente distribuída na América do Sul,
desde Trinidad e Tobago até o Paraguai (Govaerts
et al. 2010) e ocorre em todas as Regiões do Brasil
(Sobral et al. 2010). Na USJ é uma espécie comum
e encontrada na borda e interior de fragmentos,
em habitats de tabuleiro. Diferencia-se por
apresentar cálice com lobos de comprimento
desigual, sendo 3 maiores com 2 mm compr. e 2
menores com 1 mm compr., ápice rotundo; ovário
3–locular e frutos subgloboides.

15. Myrcia racemosa (O.Berg) Kiaersk., Enum.
Myrt. bras.: 72. 1893. Fig. 3c-d

Arvoretas 3–7 m alt., ramos jovens pilosos.
Folhas 6–9 × 3–3,5 cm, cartáceas, elípticas,
acuminadas, atenuadas; venação primária plana a
saliente adaxialmente, secundária 14–16 pares,
marginal 1 mm da borda foliar; pecíolo 5 mm compr.,
glabros. Inflorescência tipo panícula, eixo primário
8 cm compr., ramificação até terceira ordem; brácteas
2 mm compr., lanceoladas, pilosas; bractéolas 1 mm
compr., lanceoladas, pilosas; cálice glabro, lobos
de comprimento igual 2 mm compr., não imbricados,
ápice agudo, glabros; hipanto 1 mm compr.; estame
3 mm compr., disco estaminal glabro; estilete 4 mm
compr., glabro; ovário 2–locular. Frutos 0,6 × 0,6–
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 Figura 3 – a-b. Myrcia guianensis – a. botão floral; b. fruto. c-d. Myrcia racemosa – c. botão floral; d. fruto. e-f. Myrcia spectabilis –
e. fruto; f. detalhe dos lobos do cálice. g-h. Myrcia splendens – g. folha; h. detalhe da venação primária. i-j. Myrcia sylvatica – i. folha;
j. detalhe da venação primária. k-l. Myrcia tomentosa – k. detalhe dos lobos do cálice; l. fruto. m-o. Myrcia verrucosa – m. botão floral;
n. fruto; o. detalhe dos lobos do cálice. p-q. Myrciaria ferruginea – p. inflorescência com botões florais; q. fruto. r. Psidium guajava –
fruto. s-t. Psidium guineense – s. inflorescência com botões florais e parte de uma flor; t. fruto. (a B.S. Amorim 445; b B.S. Amorim 411;
c D. Cavalcanti 32; d B.S. Amorim 454; e-f J.A.N. Souza 630; g-h B.S. Amorim 388; i-j B.S. Amorim 318; k-l B.S. Amorim 422; m D.R.

Siqueira 120; n-o A.C.B. Lins e Silva 355; p-q B.S. Amorim 438; r B.S. Amorim 499; s B.S. Amorim 421; t B.S. Amorim 494).
Figure 3 – a-b. Myrcia guianensis – a. flower bud; b. fruit. c-d. Myrcia racemosa – c. flower bud; d. fruit. e-f. Myrcia spectabilis – e. fruit; f. calyx
lobe detail. g-h. Myrcia splendens – g. leaf; h. main leaf vein detail. i-j. Myrcia sylvatica – i. leaf; j. main leaf vein detail. k-l. Myrcia tomentosa

– k. calyx lobe detail; l. fruit. m-o. Myrcia verrucosa – m. flower bud; n. fruit; o. calyx lobe detail. p-q. Myrciaria ferruginea – p. inflorescence
with flower bud; q. fruit. r. Psidium guajava – fruit. s-t. Psidium guineense – s. inflorescence with flower bud; t. fruit. (a B.S. Amorim 445; b B.S.

Amorim 411; c D. Cavalcanti 32; d B.S. Amorim 454; e-f J.A.N. Souza 630; g-h B.S. Amorim 388; i-j B.S. Amorim 318; k-l B.S. Amorim 422; m
D.R. Siqueira 120; n-o A.C.B. Lins e Silva 355; p-q B.S. Amorim 438; r B.S. Amorim 499; s B.S. Amorim 421; t B.S. Amorim 494).
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0,8 cm, globoides a subgloboides, lisos, glabros.
Semente 1–2, 0,5 × 0,6 cm, subgloboides,
coloração uniforme.
Material examinado: Mata de Pezinho, 28.IV.2009,
fr., B.S. Amorim 454 et al. (UFP); Mata de Piedade,
17.XII.2009, fl., D. Cavalcanti 32 et al. (UFP);
02.III.2010, fr., B.S. Amorim 562 et al. (UFP).

Endêmica da Floresta Atlântica (Sobral et al.

2009), com ocorrência de Pernambuco a Santa
Catarina (Govaerts et al. 2010; Proença & Sobral
2006). Na USJ é uma espécie rara encontrada no
interior de fragmentos, em habitats de tabuleiro e
terraço. Espécie morfologicamente próxima de
Myrcia splendens, porém diferencia-se por
apresentar cálice com lobos acuminados, disco
estaminal glabro e fruto globoide a sub-globoide.

16. Myrcia spectabilis DC., Prodr. 3: 248. 1828.
Fig. 3e-f

Arvoretas 6 m alt, ramos jovens pilosos.
Folhas 12–15 × 3,5–5,5 cm, coriáceas, elípticas,
acuminadas, atenuadas; venação primária sulcada
adaxialmente, secundária 12–16 pares, marginal 3
mm da borda foliar; pecíolo 5 mm compr.
Inflorescência tipo panícula, eixo primário 7 cm
compr., ramificação até terceira ordem; brácteas
decíduas, bractéolas 2 mm compr., lanceoladas,
pilosas; cálice piloso, lobos iguais entre si, 4 mm
compr., imbricados, ápice apiculado, pilosos; hipanto
2 mm compr.; estames 3 mm compr., disco estaminal
piloso; estilete 4–5 mm compr., base pilosa. Frutos
globoides 1 × 1 cm, pilosos, lisos. Semente 1(2), 1 ×
0,8 cm, subgloboides, coloração uniforme.
Material examinado: Mata de Piedade, 27.I.2010, fr.,
B.S. Amorim 553 et al. (UFP); 2.III.2010, fr., J.A.N.

Souza 630 et al. (UFP); 9.III.2010, fr., B.S. Amorim

592 et al. (UFP).
Endêmica da Floresta Atlântica (Sobral et al.

2009), distribuição do Nordeste ao Sul do Brasil
(Govaerts et al. 2010; Proença & Sobral 2006). Na
USJ é uma espécie rara encontrada no interior dos
fragmentos, em habitats de tabuleiro, terraços e
sítio ripário. Diferencia-se pelo cálice com lobos
de igual tamanho, imbricados e com ápice
apiculado, disco estaminal piloso, estilete com
base pilosa e frutos globoides.

17. Myrcia splendens (Sw.) DC., Prodr. 3: 244. 1828.
Fig. 3g-h

Arvoretas 3–7 m alt., ramos jovens pilosos.
Folhas 5–12 × 2–5 cm, cartáceas, elípticas, acuminadas,
atenuadas; venação primária plana a saliente
adaxialmente, pilosa, secundária 12–14 pares, marginal

1 mm da borda foliar; pecíolo 3–5 mm compr., piloso.
Inflorescência em panícula, eixo primário 9 cm
compr., ramificada até a quarta ordem; brácteas 2–
4 mm compr., lanceoladas a romboideas; bractéolas
1–2 mm compr., lineares, pilosa; cálice piloso; lobos
de comprimento igual, 1 mm compr., não imbricados,
ápice rotundo, margem pilosa; hipanto 1 mm compr.;
estames 3–4 mm compr., disco estaminal piloso;
estiletes 5–6 mm, base pilosa; ovário 2–locular.
Frutos 1 × 0,6 cm, elípsoides, pilosos, lisos. Semente
1, 0,7 × 0,5 cm, elipsoide, coloração uniforme.
Material examinado: Mata de Piedade, 20.II.2009, fl.,
B.S. Amorim 388 et al. (UFP); Mata de Zambana, 13.III.
2009, fr., B.S. Amorim 435 et al. (UFP).

Amplamente distribuída na América do Sul,
desde o México a Argentina, ocorre em todas as
regiões do Brasil (Govaerts et al. 2010; Sobral et al.

2010). Na USJ é uma espécie comum e encontrada
na borda e interior de fragmentos, em habitats de
tabuleiro e sítio ripário. Morfologicamente similar a
Myrcia sylvatica da qual diferencia-se pela
venação primária plano-convexa adaxialmente.

18. Myrcia sylvatica (G. Mey.) DC., Prodr. 3: 244.
1828. Fig. 3 i-j

Arvoretas 3–7 m alt., ramos jovens pilosos.
Folhas 4–6 × 1,5–2 cm, cartáceas, ovadas,
acuminadas, cuneadas; venação primária
sulcada adaxialmente, secundária 18 pares,
marginal 0,5 mm da borda foliar; pecíolo 1 mm
compr., glabro. Inflorescência tipo panícula, eixo
primário 3 cm compr., ramificação até terceira
ordem; brácteas 2 mm compr., elípticas, pilosas;
bractéolas 2 mm compr., lineares, pilosas; cálice
piloso, lobos de comprimento igual, não
imbricados, ápice rotundo, pilosos; hipanto 1 mm
compr., piloso; estames 2–3 mm, disco estaminal
piloso; estiletes 3–4 mm, base pilosa; ovário 2–
locular. Frutos 1,1 × 0,5 cm, elipsoides, lisos,
glabros; Semente 1, 0,9 × 0,4 cm, elipsoide,
coloração uniforme.
Material examinado: Mata de Pezinho, 28.IV.2009, fr.,
B.S. Amorim 453 et al. (UFP); 10.VII.2009, fl., B.S. Amorim

408 et al. (UFP); Mata de Zambana, 28.I.2010, fl., B.S.

Amorim 555 et al. (UFP).
Amplamente distribuída na América do Sul,

desde a Costa Rica até o Brasil onde ocorre em
todas as Regiões (Govaerts et al. 2010; Sobral et al.

2010). Na USJ é uma espécie comum e encontrada
na borda e interior dos fragmentos, em habitat de
tabuleiro. Espécie morfologicamente semelhante a
Myrcia splendens da qual diferencia-se pela
venação primária côncava adaxialmente.
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19. Myrcia tomentosa (Aubl.) DC., Prodr. 3: 245.
1828. Fig. 3k-l

Arvoretas 5–7 m alt., ramos jovens pilosos.
Folhas 4–8 × 2,5–4,5 cm, cartáceas, elípticas ou
obovadas, apiculadas ou acuminadas, atenuadas,
venação primária sulcada adaxialmente, pilosa,
secundária 6–8 pares, marginal 1–3 mm da borda
foliar; pecíolo 5 mm compr., piloso. Inflorescência
tipo panícula, eixo primário 13 cm compr., ramificação
até terceira ordem; brácteas 3–4 mm compr., elíptico-
lanceolada, pilosa; bractéolas 1 mm compr.,
elípticas, glabras; cálice piloso, lobos de
comprimento desigual, 4 maiores, 2 mm compr., 1
menor, 1 mm compr., não imbricados, ápice agudo,
pilosos; hipanto 1 mm compr.; estames 4 mm compr.,
disco estaminal glabro a piloso; estilete 6 mm
compr., glabro a piloso; ovário 2–locular. Frutos
0,5–0,6 cm, subgloboides, lisos, pilosos. Semente
1–2, 0,4 × 0,3 cm, subgloboides, coloração uniforme.
Material examinado: Mata de Zambana, 22.XII. 2007, fl.,
A. Alves-Araújo 764 et al. (UFP); Mata de Piedade, 11.III.2009,
fr., B.S. Amorim 419 et al. (UFP); Mata de Macacos,
14.III.2009, fr., B.S. Amorim 442 et al. (UFP); Mata de
Zambana, 28.I.2010, fr., B.S. Amorim 556 et al. (UFP).

Amplamente distribuída na América do Sul,
desde Trinidad e Tobago e Panamá até o Brasil
(Govaerts et al. 2010), ocorre em todas as regiões
do Brasil (Sobral et al. 2010). Na USJ é uma espécie
comum e encontrada na borda dos fragmentos.
Diferencia-se por apresentar venação secundária
com 6-8 pares; cálice com lobos desiguais, sendo,
4 maiores com 2 mm compr. e 1 menor com 1 mm
compr., acuminados e frutos subgloboides.

20. Myrcia verrucosa Sobral, Bol. Mus. Biol. Mello
Leitão. 20: 77. 2006. Fig. 3m-o

Arvoretas 5–7 m alt, ramos jovens pilosos.
Folhas 4,5–8 × 2,5–4 cm, cartáceas, elípticas,
apiculadas, atenuada; venação primaria sulcada
adaxialmente, secundária 10–12 pares, marginal a
2 mm da borda foliar; pecíolo 5–8 mm compr., glabros.
Inflorescência tipo panícula, raque glabra, eixo
primário 8 cm compr., secundário (2–3) 2,5–1,5 cm
compr.; brácteas decíduas; bractéolas 0,8–2 mm
compr., lineares, pilosas; cálice piloso, lobos não
diferenciados, não imbricados, ápice falciforme;
hipanto 1 mm compr.; estames 3–4 mm compr., disco
estaminal glabro ; estilete 5 mm compr., glabro;
ovário 2–locular. Frutos 0,8–1 × 0,8–1 cm, globoides,
verrucosos, glabros. Sementes 1–2, 0,8 × 0,7 cm,
subgloboide, maculada.
Material examinado: Mata de Zambana, 19.VII.2008,
fr., A.C.B. Lins e Silva 355 et al. (UFP).

Material adicional: PERNAMBUCO: Cabo de Santo
Agostinho, Mata do Zumbí, 1.XI.1995, fl., D.R. Siqueira

120 et al. (PEUFR).
Endêmica da Floresta Atlântica e conhecida

até então apenas para o estado do Espírito Santo
(Sobral 2006; Sobral et al. 2010). Na USJ, é uma
espécie muito rara e encontrada no interior dos
fragmentos, em habitats de terraço. Diferencia-se
por apresentar venação primária côncava
adaxialmente; cálice com lobos com ápice falciforme
e frutos subgloboides e verrucosos.

Myrciaria O. Berg, Linnaea 27(2-3): 136, 320. 1854.
Arbustos. Inflorescência tipo racemo; cálice

4–mero; corola 4–mera, cálice com lobos de
comprimento igual; hipanto prolongado acima do
ovário; ovário 2–locular. Frutos subgloboides,
cálice decíduo. Semente globoide, maculada.

Gênero com distribuição na América Tropical
(Govaerts et al. 2010), representado por 30 espécies,
15 delas ocorrem na Floresta Atlântica, sendo 10
endêmicas (Sobral et al. 2009).

21. Myrciaria ferruginea O. Berg, in Martius, Fl.
bras. 14(1): 597. 1859. Fig. 3p-q

Arbustos a subarbustos 0,5–2 m alt., ramos
pilosos. Folhas 1,5–3 × 1–1,2 cm, membranáceas,
ovadas, atenuadas, obtusas; venação primária sulcada
adaxialmente, secundária 10–12 pares, 1 mm da margem;
pecíolo 1 mm compr., piloso. Inflorescência tipo
racemo, eixo primário reduzido 0,1 mm compr., eixo
secundário 1 mm compr.; brácteas 2 mm compr.,
elíptico-lineares, margem pilosa; bractéolas 1 mm
compr., rotundas, eixo central e margem pilosos;
cálice glabro, lobos de comprimento igual, 2 mm
compr., pilosos; hipanto 1 mm compr.; estames 5 mm,
disco estaminal piloso; estiletes 6–7 mm compr.,
base pilosa. Frutos 1 × 1,5 cm, subgloboides, cálice
decíduo, glabros. Sementes 1–2, 0,7 × 0,8 cm,
globoide, maculada.
Material examinado: Mata de Piedade, 20.II.2009, fl.,
B.S. Amorim 390 et al. (UFP); 7.III.2009, fl., B.S. Amorim

397 et al. (UFP); Mata de Macacos, 14.III.2009, fl. e fr.,
B.S. Amorim 438 et al. (UFP).

Endêmica da Floresta Atlântica (Sobral et al.

2009), com ocorrência nas regiões Nordeste e
Sudeste (Proença & Sobral 2006; Sobral et al. 2010).
Na USJ é uma espécie comum e encontrada no
interior de fragmentos, ocupando o subdossel, em
habitats de tabuleiro. Diferencia-se das demais
espécies pela inflorescência com eixo primário
reduzido, o hipanto prolongado acima do ovário e
fruto subgloboide com cálice 4–mero decíduo.
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Psidium L., Sp. pl. 1: 470. 1753.
Arvoretas ou arbustos. Inflorescência tipo

dicásio ou flores solitárias; botões florais
fechados, abertura irregular; cálice (4)–5–mero,
corola 5–mera; ovário 6–locular. Frutos globoides,
lobos do cálice persistentes. Sementes reniformes,
lisas, coloração uniforme.

Gênero amplamente distribuído na América
Tropical e sub-tropical (Govaerts et al. 2010) com
100 espécies, 32 delas ocorrendo na Floresta
Atlântica, sendo 12 endêmicas (Sobral et al. 2009).

22. Psidium guajava L., Sp. pl. 1: 470. 1753.
Fig. 3r

Arvoretas a arbustos 3–7 m alt., ramos jovens
pilosos. Folhas 5–11,5 × 2,5–5,5 cm, cartáceas,
elípticas, acuminadas, atenuadas, inteiras; venação
primária sulcada adaxialmente, pilosa, secundária
10–15 pares, marginal a 1–2 mm da borda foliar;
pecíolo 3–4 mm compr., piloso. Flores solitárias,
brácteas lineares 3–4 mm compr., pilosas, pedúnculo
ca. 2 cm compr., piloso; botão floral fechado,
abertura irregular, cálice elíptico, constrição entre
ovário e globo petalífero, piloso, lobos 0,6–0,8 cm
compr., pilosos; hipanto alongado, 1 mm compr.;
estame 6 mm compr., disco estaminal glabro; estilete
8 mm compr., glabro; ovário 6 a 8–locular. Frutos 3,5
× 3 cm, subgloboides, glabros. Sementes numerosas,
0,3 × 0,2 cm, reniformes, coloração uniforme, lisas.
Material examinado: Mata de Piedade, 26.XII.2008,
fr., B.S. Amorim 321 et al. (UFP); 11.III.2009, fl., B.S.

Amorim 418 et al. (UFP).
Amplamente distribuída e cultivada na

América Tropical e subtropical, introduzida em
vários ambientes (Govaerts et al. 2010). Na USJ é
uma espécie ocasional, encontrada na borda de
fragmentos e em ambientes parcialmente
antropizados. Diferencia-se de P. guineense Sw.
por apresentar venação secundária com 10-15
pares, as flores serem exclusivamente solitárias e
os frutos maiores.

23. Psidium guineense Sw., Prodr. 77. 1788.
Fig. 3s-t

Arbustos 1–3 m alt., ramos jovens pilosos.
Folha 7–11 × 4–7 cm, elíptica, apiculada a acuminada,
obtusa; venação primária plana a saliente
adaxialmente, glabra, secundária 6–8 pares,
marginal a 1 mm da borda foliar; pecíolo 5 mm compr.,
piloso. Inflorescência tipo dicásio ou flores
solitárias, eixo primário 1,3–3 cm compr., piloso, eixo
secundário 1,3 cm compr., piloso, brácteas 4–5 mm

compr., lineares, pilosas; botão floral fechado,
abertura irregular, cálice elíptico, constrição entre
ovário e globo petalífero, piloso, lobos 4–5,7 mm
compr., pilosos; corola ca. 1,5 cm compr., pilosa
adaxialmente; hipanto 1 mm compr.; estames 5–
6 mm compr., glabros, disco estaminal glabro; estilete
11 mm compr., glabro; ovário 6-locular. Frutos 2 ×
2 cm, globoides. Sementes numerosas, 0,2–0,3 ×
0,1–0,2 cm, reniformes, coloração uniforme, lisas.
Material examinado: Mata de Piedade, 11.III.2009, fl.
e fr., B.S. Amorim 417 et al. (UFP); Mata de Vespas,
12.III.2009, fl. e fr., B.S. Amorim 421 et al. (UFP).

Amplamente distribuída e cultivada desde o
México a Argentina (Govaerts et al. 2010). Na USJ
é uma espécie comum e encontrada na borda de
fragmentos. Diferencia-se de P. guajava L. por
apresentar venação secundária com 6–8 pares, flores
organizadas geralmente em dicásios simples ou
múltiplos e frutos menores.
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Poaceae in a montane forest in the Southeastern Bahia, Brazil: Chloridoideae and Panicoideae

Aline Costa da Mota2,3 & Reyjane Patrícia de Oliveira2

Resumo

 Foi realizado o levantamento das espécies pertencentes às subfamílias Chloridoideae e Panicoideae (Poaceae)
em um remanescente de floresta montana (RPPN Serra Bonita), situado entre os municípios de Camacan e Pau
Brasil, microrregião Litoral Sul da Bahia, bioma Mata Atlântica. Panicoideae está representada na área de
estudos por 15 gêneros e 31 espécies, e Chloridoideae, por quatro espécies reunidas em três gêneros.
Dichanthelium hebotes (Trin.) Zuloaga, Ocellochloa rudis (Nees) Zuloaga, Parodiophyllochloa cordovensis

(E. Fourn.) Zuloaga & Morrone e Urochloa arrecta (Hackel ex T. Durand & Schinz) Morrone & Zuloaga
representam novos registros para a Bahia; Paspalum millegrana Schrad. e P. nutans Lam. estão sendo citadas
pela primeira vez para uma área de floresta montana. São aqui apresentadas chaves de identificação para
gêneros e espécies, além de descrições, ilustrações e comentários sobre as mesmas.
Palavras-chave: gramíneas, Mata Atlântica, sul da Bahia, Brasil.

Abstract

We present a survey of Chloridoideae and Panicoideae (Poaceae) in a remnant of montane forest (RPPN Serra
Bonita), between Camacan and Pau Brasil municipalities, in the Southeastern of the Bahia State, Brazilian
Atlantic Forest. Panicoideae includes 15 genera and 31 species in this area, and Chloridoideae, three genera
and four species. Dichanthelium hebotes (Trin.) Zuloaga, Ocellochloa rudis (Nees) Zuloaga,
Parodiophyllochloa cordovensis (E. Fourn.) Zuloaga & Morrone and Urochloa arrecta (Hackel ex T.
Durand & Schinz) Morrone & Zuloaga represent new records to Bahia; Paspalum millegrana Schrad. and P.

nutans Lam. were recognized for the first time for a montane forest. Identification key for genera and species,
descriptions and comments are provided for all of them.
Key-words: grasses, Atlantic Rain Forest, Southeastern Bahia, Brazil.

1Parte da dissertação de Mestrado da primeira autora.
2Universidade Estadual de Feira de Santana, Depto. Ciências Biológicas, Programa de Pós-Graduação em Botânica, Av. Transnordestina s.n., 44036-460, Feira de
Santana, BA, Brasil.
3
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Introdução

O bioma Mata Atlântica é formado por uma
estrutura vegetacional heterogênea e, de acordo
com a “Lei da Mata Atlântica” de nº 11.428 (Brasil
2006), integram as seguintes formações florestais e
ecossistemas associados: floresta ombrófila densa,
floresta ombrófila mista, floresta ombrófila aberta,
floresta estacional semidecidual, floresta estacional
decidual, manguezais, vegetações de restingas,
campos de altitude, brejos interioranos e encraves
florestais do Nordeste.

Na Bahia, a Mata Atlântica encontra-se
distribuída em uma extensão de mais de 1.200 km
no sentido norte-sul, sendo que, na região ao norte
de Salvador, inclui apenas cerca de 260 km,
predominando as fisionomias de restingas e
mangues (IBGE 2004). Thomas (2003) indicou para
o sul do Estado as seguintes formações associadas
a este bioma: cordões de praia, mangues, restingas
(restinga aberta, restinga inundada e floresta de
restinga), florestas higrófilas (sobre planície
latossólica, sobre planície podzólica, floresta

Este artigo possui material adicional em sua versão eletrônica.
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montana, floresta de tabuleiro e mussununga), além
das florestas mesófilas (ou semidecíduas) e
decíduas (floresta de cipó).

Dos biomas ocorrentes no Brasil, a Mata
Atlântica tem sido o mais dizimado, restando apenas
cerca de 7% da sua cobertura original (SOS Mata
Atlântica 2008). Para o sul da Bahia, estima-se que
exista menos de 10% dessas florestas, as quais
incluem, entretanto, os maiores remanescentes deste
tipo florestal no Nordeste (Mori et al. 1983). Essa
região possui áreas de extrema importância biológica
(MMA 2000) e, em conjunto com as florestas do
norte do Espírito Santo, detém altas taxas de
diversidade florística, além de um grande número de
espécies endêmicas. Estudos realizados nestas áreas
florestais demonstraram endemismos em torno de
50%, para plantas ocorrentes ao longo do bioma Mata
Atlântica, das quais 30% apresentam endemismo
local, restritas ao Sul da Bahia e norte do Espírito
Santo (Thomas et al. 1998).

Grande parte dos levantamentos realizados até
o momento nestas áreas se restringe às florestas
submontanas e tabuleiros costeiros, e assim, áreas
que apresentam contrafortes com até 1.000 m de
altitude, correspondendo às florestas montanas, ainda
são praticamente desconhecidas do ponto de vista
florístico. Estas florestas ocorrem em áreas de relevo
bastante acidentado, com altitudes variando entre 500
e 1000 m, com precipitação anual de 1.300 mm e elevada
umidade, apresentando-se exuberantes e com grande
quantidade de epífitas e líquens (Thomas 2003).

Poaceae é uma das famílias mais diversas na
Mata Atlântica da Bahia, especialmente por esta área
ser considerada um grande centro de diversidade de
bambus (Soderstrom et al. 1988; Oliveira et al. 2006).
A maioria das espécies desta família ocorre em
ambientes campestres. Além dos bambus, outros
representantes são tipicamente florestais, às vezes
citados como característicos das florestas
neotropicais, como espécies dos gêneros Ichnanthus

P. Beauv., Lasiacis (Griseb.) Hitchc., Panicum L. s.l.,
todos representantes da subfamília Panicoideae.

O presente trabalho apresenta o levantamento
de duas subfamílias de Poaceae (Chloridoideae e
Panicoideae) em um remanescente de floresta montana
no Sul da Bahia (Serra Bonita), a fim de contribuir para
o conhecimento da família ocorrente nas florestas do
estado e fornecer subsídios para a manutenção desses
remanescentes. Esses dados são complementares
àqueles apresentados por Mota et al. (2009), que
inclui o levantamento de outras duas subfamílias de
Poaceae (Bambusoideae e Pharoideae), para a
mesma área, além de uma chave para as subfamílias.

Material e Métodos

O presente levantamento foi realizado em uma
área de floresta atlântica montana da Reserva
Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Serra
Bonita, localizada entre os municípios de Camacan
e Pau Brasil, na microrregião Litoral Sul da Bahia
(coordenadas geográficas da sede: 15°23’30”S e
39°33’55”W).

Foram realizadas nove expedições para essa
área, entre maio/2007 e abril/2008. As coletas
ocorreram ao longo das trilhas principais que
extendem-se pela floresta montana da RPPN, e a
partir destas trilhas foram feitas coletas aleatórias,
com intuito de abranger todas as fisionomias e
microambientes. As expedições seguiram os
procedimentos habituais, envolvendo coleta,
prensagem, secagem e confecções de exsicatas
(Mori et al. 1989), e a análise dos materiais seguiu
os métodos tradicionais em taxonomia, conforme
descrito em Mota et al. (2009).

A terminologia utilizada para os caracteres
morfológicos seguiu Longhi-Wagner et al.  (2001).
A identificação das subfamílias aqui tratadas pode
ser obtida usando-se a chave de Mota et al.  (2009).

Além das ilustrações apresentadas, fotos das
espécies são anexadas ao final do artigo (ver
Apêndice na versão eletrônica deste artigo).

Resultados e Discussão

Na floresta montana da RPPN Serra Bonita,
foram encontradas quatro espécies de
Chloridoideae, as quais ocorrem exclusivamente em
áreas alteradas no entorno da floresta, e 31 espécies
pertencentes à Panicoideae, das quais a maioria
ocorre no interior, bordas ou clareiras da floresta, e
apenas seis ocorrem exclusivamente em áreas
alteradas em seu entorno.

Chloridoideae

Essa subfamília é dividida em três tribos
(Columbus  et al. 2007) e inclui ca. 150 gêneros e
1360 espécies distribuídas principalmente nas
regiões áridas do globo (Hilu & Alice 2001). Seus
representantes caracterizam-se pelas lâminas
foliares sésseis, espiguetas 1-plurifloras, basítonas,
com ou sem antécios neutros apicais rudimentares
e glumas persistentes após a queda dos antécios.

Na área de estudos foram registrados três
gêneros e quatro espécies, dois deles pertencentes
à tribo Cynodonteae (Chloris e Eleusine) e um à
Zoysieae (Sporobolus).
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Chave para os gêneros de Chloridoideae

1. Espiguetas com lemas aristadas .............................................................................................. 1. Chloris

1’. Espiguetas com lemas múticos.
2. Inflorescências racemosas, ramos unilaterais espiciformes digitados a subdigitados; espiguetas

com numerosos antécios ............................................................................................... 2. Eleusine

2’. Inflorescências paniculadas, ramos alternos, verticilados a subverticilados; espiguetas com um só
antécio...................................................................................................................... 3. Sporobolus

1. Chloris Sw., Prodr. 1: 25. 1788.
Chloris possui ca. 40 espécies distribuídas

nas regiões tropicais e subtropicais do globo
(Longhi-Wagner 2001b). Possui inflorescências
racemosas, com ramos unilaterais espiciformes
verticilados no ápice do colmo florífero e espiguetas
com o antécio inferior bissexuado, acompanhado

de um a quatro antécios apicais neutros,
desenvolvidos ou rudimentares, às vezes o
segundo masculino, mais raramente bissexuado, e
lemas aristados.

Renvoize (1984) citou seis espécies deste
gênero para a Bahia, e na área de estudos, está
representado por duas delas.

Chave para as espécies de Chloris

1. Plantas perenes, 25–85 cm alt.; lâminas foliares 6,5–19,5 cm compr., ápice subagudo; gluma inferior
1,8 mm compr.; lema inferior com margens pilosas; lema superior 1–1,1 mm compr. ...........................
.......................................................................................................................... 1.1. Chloris orthonoton

1’. Plantas anuais, ca. 15 cm alt.; lâminas foliares 0,8–2,7 cm compr., ápice obtuso; gluma inferior 0,9–1,4 mm
compr.; lema inferior com margens escabras; lema superior ca. 0,2 mm compr. ......................................
........................................................................................................................... 1.2. Chloris pycnothrix

1.1 Chloris orthonoton Döll, Fl. Bras. 2(3): 64. 1878.
Fig. 1a

Plantas perenes, cespitoso-estoloníferas, 25–
85 cm alt., entrenós e nós glabros. Folhas com
bainhas glabras, margens glabras; lígula
membranoso-ciliada, ca. 0,5 mm compr.; lâminas 6,5–
19,5 × 0,2–0,25 cm, lineares, ápice subagudo, base
reta, simétrica, face adaxial escabra, às vezes com
tricomas longos esparsos, ou hirsuta na base, face
abaxial glabra ou com tricomas longos esparsos,
margens escabras, 6–8 nervuras secundárias.
Inflorescências 3–13,5 cm compr., com 4–8 ramos
unilaterais espiciformes verticilados a
subverticilados, pedúnculos 7–20 cm compr.,
glabros, ráquis e pedicelos escabros, axilas
pubescentes. Espiguetas solitárias, ca. 3 mm compr.;
gluma inferior 1,8 mm compr., lanceolada, apiculada,
escabras em toda a superfície ou apenas na nervura
central, margens glabras, 1–nervada; gluma superior
ca. 2,2 mm compr., arista ca. 0,8 mm compr.,
lanceolada, curto-aristada, escabra em toda a
superfície ou apenas na nervura central, margens
glabras, 1–nervada; lema inferior com flor bissexuada,

2,5–3 mm compr., arista 6,5–13 mm compr.,
oblanceolado, agudo, escabro, com tricomas na
região mediana da nervura central, margens pilosas,
3–nervado; pálea inferior ca. 2,2 mm compr.,
oblanceolada, aguda, escabra, margens escabras, 2–
nervada; lema superior neutro, 1–1,1 mm compr.,
arista 3–6 mm compr., flabeliforme, retuso, escabro,
margens escabras; pálea superior ausente. Frutos
não analisados.
Material selecionado: trilha da torre, 24.XI.2007, fl.,
A.C. Mota 181 (HUEFS).

Esta espécie pode ser facilmente diferenciada
de Chloris pycnothrix Trin., pelas plantas mais
robustas, com lâminas foliares mais longas com
ápice agudo versus plantas delicadas, com lâminas
foliares de ápice obtuso.

No Brasil distribui-se do Rio Grande do Norte
ao Rio Grande do Sul, em campos naturais ou locais
perturbados como áreas cultivadas (Longhi-
Wagner 2001b). Na área de estudos, suas touceiras
ocorrem nas áreas alteradas no entorno da floresta,
sob alta luminosidade. Foi coletada fértil no mês
de novembro.
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1.2 Chloris pycnothrix Trin., Gram. unifl. sesquifl.:
234. 1824. Fig. 1b-c

Plantas anuais, estoloníferas, ca. 15 cm alt.,
entrenós e nós glabros. Folhas com bainhas escabras
na nervura central, margens glabras; lígula
membranoso-ciliada, ca. 0,4 mm compr.; lâminas 0,8–
2,7 × 0,15–0,25 cm, lineares, ápice obtuso, base reta,
simétrica, face adaxial glabra, face abaxial glabra e às
vezes escabra na nervura central, margens escabras,
6 nervuras secundárias. Inflorescências 3–3,7 cm
compr., com 4 ramos unilaterais espiciformes
verticilados, pedúnculos 0,5–1 cm compr., glabros,
ráquis e pedicelos escabros, axilas pubescentes.
Espiguetas solitárias, 2–3 mm compr.; gluma inferior
0,9–1,4 mm compr., lanceolada, aguda, escabras na
nervura central, margens glabras, 1–nervada; gluma
superior 1,8–2 mm compr., lanceolada, apiculada,
escabras na nervura central, margens glabras, 1–
nervada; lema inferior com flor bissexuada, 2–2,6 mm
compr., arista 6–14 mm compr., lanceolado, agudo,
escabro na região apical, margens escabras, 3–
nervada; pálea inferior ca. 2 mm compr., lanceolada,
aguda, escabra, margens escabras, 3–nervada; lema
superior neutro, 0,2 mm compr., arista ca. 3 mm
compr., filiforme, agudo, escabro, margens ciliadas;
pálea superior ausente. Frutos não analisados.
Material selecionado: trilha da pousada, 27.V.2007,
fl., A.C. Mota et al. 67 (CEPEC).

Diferencia-se de Chloris orthonoton pelos
caracteres comentados na discussão da espécie
anterior.

No Brasil distribui-se nas Regiões Centro-
Oeste, Sudeste e Sul, em campos secos, campos
úmidos e campos arenosos do litoral e, mais
raramente, em cerrado (Longhi-Wagner 2001b).
Na área de estudos, indivíduos da espécie
ocorrem em locais alterados no entorno da
floresta, sob alta luminosidade. Foi coletada fértil
no mês de maio.

2. Eleusine Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1: 7. 1788.
Eleusine inclui sete a nove espécies de

regiões tropicais do globo, geralmente associadas
a locais alterados (Boechat et al. 2001a). Caracteriza-
se pelas inflorescências racemosas, com ramos
unilaterais espiciformes digitados, verticilados ou
conjugados no ápice do colmo florífero, espiguetas
com numerosos antécios, geralmente sem antécios
apicais rudimentares, com lemas múticos.

Renvoize (1984) citou apenas uma espécie
deste gênero para a Bahia, a qual foi registrada para
a área de estudos.

2.1 Eleusine indica (L.) Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 1: 8.
1788. Fig. 1d-f

Plantas perenes, cespitosas, 10–20 cm alt.,
entrenós e nós glabros. Folhas com bainhas
glabras, margens ciliadas na região apical; lígula
membranoso-ciliada, ca. 4 mm compr.; lâminas
3,1–12,3 × 0,15–0,25 cm, lineares, ápice obtuso,
base reta, simétrica, face adaxial com longos
tricomas muito esparsos, face abaxial glabra,
margens escabras e ciliadas próximo a base, 4–
6 nervuras secundárias. Inflorescências 1,5–
5,4 cm compr., com 2–4 ramos unilaterais
espiciformes digitados a subdigitados,
pedúnculos 0,5–5 cm compr., glabros; ráquis e
pedicelos glabros a escabros, axilas glabras.
Espiguetas solitárias, 2,9–3,8 mm compr.; gluma
inferior 1,1–1,2 mm compr., oval, obtusa, escabra
na nervura central, margens glabras, 1–nervada;
gluma superior 1,8–2 mm compr., oval, obtusa,
escabra na nervura central, margens glabras, 7–
nervada; 3–4 lemas com flor bissexuada, 1,2–
2 mm compr., múticos, ovais, obtusos, escabros
na nervura central, margens glabras, 5–7–
nervados; páleas 1–1,9 mm compr., ovais,
obtusas, escabras nas quilhas, margens glabras,
2–nervadas. Frutos não analisados.
Material selecionado: trilha para a torre, 28.II.2008,
fl., A.C. Mota 235 (HUEFS).

Eleusine indica diferencia-se das demais
espécies da área de estudos por apresentar
espiguetas com número elevado de antécios, sem
antécio apical rudimentar, e lemas não aristados.

De origem asiática, foi introduzida no Brasil,
onde ocorre em locais alterados (Boechat et al.

2001a). Na região de estudos, foi encontrada em locais
alterados no entorno da floresta, sob alta
luminosidade. Foi coletada fértil no mês de fevereiro.

3. Sporobolus R. Br., Prodr.: 169. 1810.
Sporobolus inclui ca. 150 espécies ocorrentes

em regiões tropicais, subtropicais e temperadas de
ambos os hemisférios (Renvoize 1984). Apresenta
inflorescências paniculadas, laxas a contraídas,
ramos alternos, verticilados ou subverticilados,
espiguetas solitárias, com apenas um antécio, e
lemas não aristados.

No Brasil, ocorrem 27 espécies, com centro
de diversidade no Brasil Central (Boechat  et al.

2001b). Renvoize (1984) citou cinco espécies para
a Bahia, sendo registrada apenas uma para a área
de estudos.
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Figura 1 – a. Chloris orthonoton – hábito (A.C. Mota 181 (HUEFS)). b-c. Chloris pycnothrix – b. hábito; c. espigueta
(A.C. Mota et al. 67 (CEPEC)). d-f. Eleusine indica – d. hábito; e. espigueta; f. antécio, vista da pálea (A.C. Mota 235

(HUEFS)). g-h. Sporobolus indicus – g. hábito; h. espigueta (A.C. Mota 182 (HUEFS)). i-k. Andropogon bicornis – i. hábito;
j. espigueta; k. antécio superior, vista da pálea (A.C. Mota 179 (HUEFS)).
Figure 1 – a. Chloris orthonoton – habit (A.C. Mota 181 (HUEFS)). b-c. Chloris pycnothrix – b. habit;  c. spikelet (A.C. Mota et al. 67 (CEPEC)).
d-f. Eleusine indica – d. habit; e. spikelet; f. anthecium, palea view (A.C. Mota 235 (HUEFS)). g-h. Sporobolus indicus – g. habit; h. spikelet (A.C.

Mota 182 (HUEFS)). i-k. Andropogon bicornis – i. habit; j. spikelet; k. upper anthecium, palea view (A.C. Mota 179 (HUEFS)).
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3.1 Sporobolus indicus (L.) R. BR., Prodr.: 170.1810.
Fig. 1g-h

Plantas perenes, cespitosas, 30–65 cm alt.,
entrenós e nós glabros. Folhas com bainhas glabras,
margens ciliadas; lígula membranoso-ciliada, ca. 0,2 mm
compr.; lâminas 25–43 × 0,1–0,2 cm, lineares, ápice
agudo, base reta, simétrica, face adaxial escabra,
face abaxial glabra, margens ciliadas na base, 4
nervuras secundárias. Inflorescências 9–17 cm compr.,
paniculadas, contraídas, congestas, pedúnculos 1–
4,5 cm compr., glabros; ráquis, ramos e pedicelos
glabros a escabros, axilas glabras. Espiguetas
solitárias, 1,4–1,8 mm compr.; gluma inferior 0,2–
0,3 mm compr., oval, obtusa, glabra, margens
glabras, enérvea; gluma superior 0,3–0,5 mm compr.,
oval, obtusa, escabra, margens glabras, 1-nervada;
lema 1,2–1,4 mm compr., lanceolado, agudo, escabro,
margens glabras, 1–3–nervado; pálea 1–1,5 mm
compr., lanceolada, obtusa, escabra, margens
glabras, 2–nervada. Frutos não analisados.
Material selecionado : trilha da torre, 25.I.2008, fl., A.C.

Mota 207 (HUEFS).
Sporobolus indicus diferencia-se das demais

espécies encontradas na área de estudos por
apresentar inflorescências paniculadas, contraídas
e congestas, com espiguetas solitárias, com um só
antécio e múticas.

Amplamente distribuída no Brasil, em locais
alterados (Boechat & Longhi-Wagner 1995). Na

área de estudos, as touceiras desta espécie foram
encontradas em áreas alteradas no entorno da
floresta, sob alta luminosidade, e foi observada
em floração no mês de janeiro.

Panicoideae

Panicoideae é a maior subfamília de Poaceae,
incluindo ca. 220 gêneros e aproximadamente 3.300
espécies (Sánchez-Ken & Clark 2010).
Atualmente inclui Centotecoideae em sua
delimitação e está dividida em doze tribos
(Sánchez-Ken & Clark 2010). A maioria dos seus
representantes está distribuída nas duas maiores
tribos, Paniceae (ca. 10 gêneros e 2.000 espécies)
e Andropogoneae (ca. 87 gêneros e 1.060
espécies) (Sánchez-Ken & Clark 2010).

Seus representantes apresentam lâminas
foliares sésseis, às vezes com um leve
estreitamento em direção à base (pseudopecíolo).
As espiguetas possuem um lema estéril e uma flor
bissexuada, ou (1–)2 a muitas flores bissexuadas,
com redução tanto acima quanto abaixo das flores
férteis, normalmente desarticulando-se abaixo das
glumas, ou acima delas, em Arundinelleae e
Tristachyideae.

Na área de estudos foram registrados 15
gêneros e 31 espécies, dos quais 14 gêneros e 30
espécies pertencentes a Paniceae, e um único
gênero com uma espécie, a Andropogoneae.

Chave para os gêneros de Panicoideae

1. Inflorescências com ramos floríferos subtendidos por espatéolas .................................1. Andropogon

1’. Inflorescências com ramos floríferos não subtendidos por espatéolas.
2. Espiguetas rodeadas, na base, por cerdas livres ou concrescidas em algum grau.

3. Cerdas persistentes na ráquis após a queda das espiguetas maduras, livres entre si, geralmente
apenas uma cerda por espigueta ............................................................................ 13. Setaria

3’. Cerdas decíduas com as espiguetas maduras, concrescidas em diferentes graus, muitas cerdas
por conjunto de espiguetas ............................................................................ 11. Pennisetum

2’. Espiguetas nuas, não rodeadas por cerdas.
4. Antécio superior com duas alas ou cicatrizes na base do lema........................  5. Ichnanthus

4’. Antécio superior sem alas ou cicatrizes na base do lema.
5. Plantas de hábito bambusóide; espiguetas oblíquas nos pedicelos, glumas e lema inferior

tornando-se purpúreos até negros, na maturação, tomentosos no ápice ........  6. Lasiacis

5’. Plantas nunca de hábito bambusóide; espiguetas eretas nos pedicelos; glumas e lema
inferior não purpúreos a negros, na maturação, às vezes com tricomas curtos e esparsos.
6. Inflorescências racemosas.

7. Espiguetas com a gluma superior coberta por tricomas uncinados, na maturação
(tricomas híspidos na espigueta imatura) .................... 12. Pseudechinolaena

7’. Espiguetas com a gluma superior não provida de tricomas uncinados ou híspidos.
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8. Antécio superior transversalmente rugoso................................................................ 15. Urochloa

8’. Antécio superior liso, estriado ou papiloso, nunca transversalmente rugoso.
9. Gluma e lema superior abaxiais à raquis ..............................................................  2. Axonopus

9’. Gluma e lema superior adaxiais à raquis.
10.      Lema superior cartáceo a cartilaginoso, com margens hialinas e expandidas, cobrindo

quase totalmente a pálea .............................................................................. 4. Digitaria

10’.   Lema superior coriáceo, com margens não hialinas e não expandidas, cobrindo levemente
as margens da pálea ...................................................................................10. Paspalum

6’. Inflorescências paniculadas.
11. Panículas com ramos unilaterais.

12. Espiguetas com lema inferior 5-nervado..........................................................  7. Ocellochloa

12’. Espiguetas com lema inferior 3-nervado................................................................ 8. Panicum

11’. Panículas sem ramos unilaterais.
13. Espiguetas com antécio superior apiculado.

14. Espiguetas com gluma inferior 1 ou 7 nervada....................................... 3. Dichanthelium

14’. Espiguetas com gluma inferior 3-nervada.................................... 9. Parodiophyllochloa

13’. Espiguetas com antécio superior não apiculado.
15. Espiguetas com gluma superior 3-nervada; pálea inferior conspicuamente expandida na

maturação, sobressaindo do lema .......................................................... 14. Steinchisma

15’. Espiguetas com gluma superior 5-nervada; pálea inferior não expandida na maturação,
não sobressaindo do lema............................................................................. 8. Panicum

1. Andropogon L., Sp. Pl. 2: 1045. 1753.
Andropogon inclui ca. 100 espécies

predominantemente tropicais (Zanin & Longhi-
Wagner 2006). Apresenta inflorescências geralmente
com dois ou mais ramos floríferos por espatéola,
ramos conjugados ou digitados, espatéolas às vezes
pouco evidentes, menos frequentemente
inflorescências racemosas, corimbiformes ou
alongadas, com muitas espatéolas; espiguetas
pareadas, sendo uma séssil e uma pedicelada.

Renvoize (1984) citou nove espécies desse
gênero para a Bahia, o qual está representado
apenas por uma única espécie na área de estudos.

1.1 Andropogon bicornis L., Sp. Pl. 2: 1046. 1753.
Fig. 1i-k

Plantas perenes, cespitosas, ca. 95 cm alt.,
entrenós e nós glabros. Folhas com bainhas glabras,
margens glabras; lígula membranoso-ciliada, ca. 0,7
mm compr.; lâminas 13,9–45,7 × 0,2-0,3 cm, lineares,
ápice agudo, base reta, simétrica, face adaxial
pubescente a hirsuta na base, face abaxial glabra,
margens escabras e às vezes ciliadas na base,
nervuras secundárias não muito diferenciadas.
Inflorescências 25–37 × 7–8 cm, formada por vários
pares de ramos floríferos conjugados, cada par
envolvido por espatéola; espatéolas lineares,
agudas, escabras na região apical, 3,1–4,9 cm
compr.; ramos 2,2–3 cm compr., ramos e pedicelos

densamente pilosos. Espiguetas pareadas, a séssil
com flor bissexuada e a pedicelada neutra.
Espiguetas sésseis 3–3,1 × 0,4 mm; gluma inferior
3–3,1 mm compr., lanceolada, aguda, escabra na
nervura central, margens glabras, 2–nervada; gluma
superior ca. 2,5 mm compr., lanceolada, aguda,
escabra na nervura central, margens glabras, 1–
nervada; lema inferior neutro, ca. 1,8 mm compr.,
lanceolado, agudo, glabro, margens glabras, 1–
nervado; pálea inferior ausente; lema superior com
flor bissexuada, ca. 1,8 mm compr, lanceolado,
agudo, 1–nervado, glabro, margens glabras; pálea
superior ca. 0,8 mm compr., oval, obtusa, glabra,
margens glabras. Espiguetas pediceladas,
reduzidas. Frutos não analisados.
Material selecionado: trilha da torre, 24.XI.2007, fl.,
A.C. Mota 179 (HUEFS).

Andorpogon bicornis pode ser diferenciada
das demais espécies de Panicoideae da área de
estudos pelas inflorescências subtendidas por
espatéolas, além da densa pilosidade creme das
inflorescências, que assumem aspecto plumoso. É
comum apresentarem espiguetas pediceladas
estaminadas e de tamanho semelhante às sésseis
(Zanin 2001), porém isto não foi observado no
material da Serra Bonita.

É amplamente distribuída no Brasil, ocorrendo
em áreas de cerrado, campos e locais alterados
(Zanin 2001). Na região de estudos, formam
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touceiras em locais alterados no entorno da
floresta, sob alta intensidade luminosa. Foi coletada
fértil nos meses de junho e novembro.

2. Axonopus P. Beauv., Ess. Agrostogr. 12: 154. 1812.
Axonopus compreende ca. 100 espécies, a

maioria da América tropical e subtropical e apenas
uma da África, ocorrendo em campos, savanas,
clareiras de florestas e locais alterados (Valls et al.

2001). Caracteriza-se por apresentar inflorescências
racemosas com (1)2–muitos ramos unilaterais
espiciformes conjugados, subdigitados,
subverticilados ou alternos, com espiguetas
solitárias, gluma e pálea inferiores ausentes e com
gluma e lema superiores abaxiais à ráquis.

Renvoize (1984) citou 16 espécies para a
Bahia, e na área de estudos, está representado
por uma única espécie.

2.1 Axonopus fissifolius (Raddi) Kuhlm., Comm.
Lin. Telegr., Bot. 67(11): 87. 1922. Fig. 2a-c

Plantas perenes, estoloníferas, às vezes
cespitosas e emitindo estolhos finos, 20–30 cm alt.,
entrenós e nós glabros. Folhas com bainhas glabras,
margens glabras; lígula membranoso-ciliada, ca.
0,2 mm compr.; lâminas 3,7–13,1 × 0,2–0,4 cm,
oblongo-lanceoladas, ápice obtuso, base reta,
simétrica, glabra em ambas as faces, margens
escabras, 4–8 nervuras secundárias. Inflorescências
4,5–6,1 cm compr., com 2 ramos unilaterais
espiciformes conjugados, parcialmente inclusas ou
pedunculadas, pedúnculos 3–7,5 cm compr.,
glabros; ráquis, ramos, axilas e pedicelos escabros.
Espiguetas solitárias, 1,5–1,6 × 0,2–0,3 mm, oblongo-
elípticas, agudas, dorsalmente comprimidas; gluma
inferior ausente; gluma superior 1,2–1,4 mm compr.,
elíptica, aguda, pilosa nas nervuras, margens
glabras, 2–nervada; lema inferior neutro, 1,2–1,5 mm
compr., elíptico, agudo, piloso nas nervuras,
margens glabras, 2–nervada; pálea inferior ausente;
antécio superior 1–1,3 mm compr., oblongo-elíptico,
agudo, piloso no ápice do lema superior,

longitudinalmente papiloso, estramíneo. Frutos
não analisados.
Material selecionado: trilha da torre, 24.XI.2007, fl.,
A.C. Mota 180 (HUEFS).

Axonopus fissifolius pode ser confundida
com algumas espécies de Paspalum L. ou
Digitaria Haller ocorrentes na área de estudos,
que também apresentam inflorescências com dois
racemos conjugados, a exemplo de Digitaria

violascens Link, Paspalum conjugatum P.J.
Bergius e P. pumilum Nees. Porém, A. fissifolius

pode ser diferenciada pelo ápice da lâmina foliar
obtuso e gluma e lema inferior abaxiais à ráquis,
enquanto as outras espécies apresentam ápice
da lâmina foliar agudo e gluma e lema inferior
adaxiais à ráquis.

Dedecca (1956) citou a ocorrência de
Axonopus fissifolius para Minas Gerais, São Paulo,
Rio de Janeiro, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.
Renvoize (1984) registrou a ocorrência desta espécie
também para a Bahia. Na área de estudos, ocorre
em ambientes alterados no entorno da floresta, sob
alta intensidade luminosa e foi coletada florida
apenas no mês de novembro.

3. Dichanthelium (Hitchc. & Chase) Gould, Brittonia
26(1): 59. 1974.

Dichanthelium inclui ca. 55 espécies, de
lugares úmidos e sombreados da América do
Norte, ocorrendo também nas Américas Central
e Sul (Aliscioni et al.  2003). É caracterizado por
possuir frequentemente dimorfismo de colmos
e lâminas foliares, inflorescências paniculadas,
abertas e laxas,  raramente contraídas,
espiguetas pareadas, com gluma inferior 1–7–
nervada,  gluma superior e lema inferior
subiguais, (5)–7–15-nervados, antécio superior
endurecido, papiloso e apiculado.

Foram citadas para o Brasil 23 espécies,
reconhecidas sob Panicum subg. Dichantelium sect.
Dichantelium (Zuloaga et al. 1993), dez das quais
ocorrendo na Bahia, e duas na área de estudos.

Chave para as espécies de Dichanthelium

1  Inflorescências 12,5–18 × 10,5–16,5 cm; espiguetas com gluma inferior 0,9–1,3 mm compr., 7–nervada;
antécio superior 1,5–1,7 mm compr., negro na maturação .................................................3.1 D. hebotes

1’. Inflorescências 4–8 × 3,5–8 cm; espiguetas com gluma inferior ca. 0,5 mm compr., 1–nervada; antécio
superior ca. 1 mm compr., estramíneo na maturação .................................................. 3.2 D. sciurotoides
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Figura 2 – a-c. Axonopus fissifolius – a. hábito; b. espigueta; c. antécio superior, vista da pálea (A.C. Mota 180 (HUEFS)).
d-f. Dichanthelium hebotes – d. hábito; e. espigueta; f. antécio superior, vista da pálea (A.C. Mota 191 (HUEFS)). g-i. Dichanthelium

sciurotoides – g. hábito; h. espigueta; i. antécio superior, vista da pálea (g A.C. Mota 245 (HUEFS), h-i A.C. Mota 73 (HUEFS)).
j-l. Digitaria ciliaris – j. hábito; k. espigueta; l. antécio superior, vista da pálea (A.C. Mota 219 (HUEFS)). m-o. Digitaria doellii

– m. hábito; n. espigueta; o. antécio superior, vista da pálea (A.C. Mota 193 (HUEFS)). p-r. Digitaria violascens – p. hábito;
q. espigueta; r. antécio superior, vista da pálea (p A.C. Mota 237 (HUEFS), q-r A.C. Mota 236 (HUEFS)).
Figure 2 – a-c. Axonopus fissifolius – a. habit; b. spikelet; c. anthecium, palea view (A.C. Mota 180 (HUEFS)). d-f. Dichanthelium hebotes –

d. habit; e. spikelet; f. anthecium, palea view (A.C. Mota 191  (HUEFS)). g-i. Dichanthelium sciurotoides – g. habit; h. spikelet; i. anthecium, palea
view (g A.C. Mota 245 (HUEFS); h-i A.C. Mota 73 (HUEFS)). j-l. Digitaria ciliaris – j. habit; k. spikelet; l. anthecium, palea view (A.C. Mota

219 (HUEFS)). m-o. Digitaria doellii – m. habit; n. spikelet; o. anthecium, palea view (A.C. Mota 193 (HUEFS)). p-r. Digitaria violascens –
p. habit; q. spikelet; r. anthecium, palea view (p A.C. Mota 237 (HUEFS); q-r A.C. Mota 236 (HUEFS)).
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3.1 Dichanthelium hebotes (Trin.) Zuloaga, Amer.
J. Bot. 90: 816. 2003. Fig. 2d-f

Plantas perenes, decumbentes, radicantes
nos nós inferiores, 80–110 cm alt., entrenós e nós
pilosos. Folhas com bainhas pilosas, margens
ciliadas; lígula membranoso-ciliada, ca. 0,5 mm
compr.; lâminas 6,5–13 × 0,9–1,8 cm, lanceoladas,
ápice acuminado, base arredondada, simétrica,
pilosas em ambas as faces, margens escabras, 10
nervuras secundárias. Inflorescências 12,5–18 ×
10,5–16,5 cm, paniculadas, com ramos primários,
secundários e terciários, pedúnculos 4,5–18 cm
compr., pilosos, ráquis, ramos e pedicelos pilosos.
Espiguetas pareadas, 1,6–1,8 × 0,5 mm, obovais,
apiculadas; gluma inferior 0,9–1,3 mm compr., oval,
obtusa, escabra, margens glabras, 7–nervada; gluma
superior 1,6–1,8 mm compr., oval, obtusa, escabra,
margens glabras, 9–nervada; lema inferior neutro,
ca. 1,8 mm compr., oval, agudo, escabro no ápice,
margens glabras, 9–nervado; pálea inferior ca.
0,1 mm compr., glabra, enérvea; antécio superior
1,5–1,7 mm compr., elíptico, apiculado, glabro,
papiloso longitudinalmente, negro na maturação.
Frutos não analisados.
Material selecionado: trilha da pousada, 24.XI.2007,
fl., A.C. Mota 191 (HUEFS).

Dichanthelium hebotes pode ser
facilmente diferenciada de D. sciurotoides

(Zuloaga & Morrone) Davidse pelas
inflorescências maiores. As espiguetas também
são bastante distintas, tanto pelo comprimento
das glumas e antécios, quanto pela cor do
antécio na maturação, que em D. hebotes é negro
vs. estramíneo em D. sciurotoides.

Zuloaga et al. (1993) citaram a espécie para
o Ceará e Regiões Sudeste e Sul do Brasil.
Ocorrendo geralmente em locais sombreados,
bordas e interior de floresta, também em restingas
e campos rupestres (Zuloaga et al.  2001a). O
presente trabalho registra pela primeira vez a
ocorrência da espécie para a Bahia. Na área de
estudos, foi observada fértil apenas no mês de
novembro. Ocorre sob a sombra da borda da
floresta, com baixa intensidade luminosa.

3.2 Dichanthelium sciurotoides  (Zuloaga &
Morrone) Davidse, Novon 2(2): 104. 1992.

Fig. 2g-i
Plantas anuais, decumbentes, radicantes nos

nós inferiores, 30–80 cm alt., entrenós glabros, nós
pilosos. Folhas com bainhas pilosas na base, margens
ciliadas; lígula membranoso-ciliada, ca. 0,2 mm

compr.; lâminas 1,6–10 × 0,9–1,9 cm, lanceoladas,
ápice acuminado, base subcordada, levemente
assimétrica, face adaxial pubescente a pilosa, face
abaxial pubescente a pilosa, margens curto-
escabras, ciliadas, 8 nervuras secundárias.
Inflorescências 4-8 × 3,5–8 cm, paniculadas, com
ramos primários e secundários, pedúnculos 3–
25 cm compr., esparso-pilosos, ráquis, ramos e
pedicelos glabros a pilosos. Espiguetas pareadas,
ca. 1,5 × 0,8 mm, lanceoladas, apiculadas; gluma
inferior ca. 0,5 mm compr., triangular, aguda, curto-
escabra, margens glabras, 1–nervada; gluma
superior ca. 1,5 mm compr., lanceolada, aguda,
curto-escabra, margens glabras, 7–nervada; lema
inferior neutro, ca. 1,5 mm compr., lanceolado,
agudo, curto-escabro, margens glabras, 7–
nervado; pálea inferior ca. 0,1 mm compr., glabra,
enérvea; antécio superior ca. 1 mm compr., oval,
apiculado, glabro, papiloso longitudinalmente,
estramíneo na maturação. Frutos não analisados.
Material selecionado: trilha da pousada para o Centro
de Pesquisas, 30.VI.2007, fl., A.C. Mota 73 (HUEFS);
trilha da pousada, 25.VIII.2007, fl., F. M. Ferreira et al.

1309 (CEPEC).
Essa espécie difere de Dichanthelium

hebotes  pelos caracteres citados na discussão
da espécie anterior.

Ocorre nas Regiões Nordeste, Sudeste e
Sul (até Santa Catarina) do Brasil, em locais
sombreados de interior de floresta, em campos
de altitude e em campos baixos e arenosos do
litoral (Zuloaga et al. 2001a). Na área de
estudos, foi observada florida durante todo o
ano. As touceiras de D. sciurotoides  ocorrem
sob sombra nas bordas da floresta.

4. Digitaria Haller, Hist. Stirp. Helv. 2: 244. 1768.
Digitaria inclui ca. 300 espécies, distribuídas

nas regiões tropicais e subtropicais do globo
(Canto-Dorow 2001a). Caracteriza-se pelas
inflorescências racemosas, com 1-muitos ramos
unilaterais espiciformes alternos, verticilados,
conjugados a digitados. As espiguetas são
pareadas ou agrupadas em três a seis por nó, com
ou sem gluma inferior, sendo a gluma e o lema
superior adaxiais à raquis, este último apresentando
margens caracteristicamente expandidas e hialinas,
cobrindo cerca de metade da pálea.

Para o Brasil foram citadas 36 espécies (Canto-
Dorow 2001b), nove das quais referidas para a Bahia
(Renvoize 1984), e na área de estudos, está
representado por três espécies.
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Chave para as espécies de Digitaria

1. Inflorescências com 17–31 ramos unilaterais espiciformes, alternos a verticilados ao longo da ráquis;
lâminas foliares com 10–16 nervuras secundárias ...............................................................4.2 D. doellii

1’. Inflorescências com 2–6 ramos unilaterais espiciformes, digitados a subdigitados; lâminas foliares com
6–8 nervuras secundárias.
2. Espiguetas pareadas, 2,8–2,9 mm compr., com gluma inferior reduzida, antécio superior curto-

apiculado, castanho-claro na maturação ................................................................... 4.1 D. ciliaris

2’. Espiguetas em grupos de 3–4, 1,1–1,2 mm compr., gluma inferior ausente, antécio superior agudo,
castanho-escuro na maturação ............................................................................ 4.3 D. violascens

4.1 Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler, Descr. Gram.:
27. 1802. Fig. 2j-l

Plantas anuais, decumbentes, radicantes nos
nós inferiores, 40–50 cm alt., entrenós glabros, nós
pubescentes, pilosos a hirsutos. Folhas com bainhas
escabras ou hirsutas, margens glabras; lígula
membranosa, 2–3 mm compr.; lâminas 3–9,5 × 0,4–
0,7 cm, lineares a linear-elípticas, ápice agudo, base
reta a arredondada, simétrica, face adaxial escabra e
com tricomas longos esparsos ou concentrados na
base, face abaxial escabra e com tricomas longos
esparsos, margens escabras, 6–8–nervuras
secundárias. Inflorescências 6,5–10 cm compr., com 4
ramos unilaterais espiciformes digitados, pedúnculos
7–15 cm compr., glabros, ráquis, ramos e pedicelos
escabros. Espiguetas pareadas, 2,8–2,9 × 0,6–0,7 mm,
lanceoladas, agudas; gluma inferior ca. 0,1 mm compr.,
triangular, aguda, glabra, margens glabras, enérvea;
gluma superior 1,2–1,8 mm compr., lanceolada, aguda,
denso-pilosa entre as nervuras, margens ciliadas, 3–
nervada; lema inferior neutro, 2,7–2,8 mm compr.,
lanceolado, agudo, denso-piloso entre as nervuras,
margens ciliadas, 7–nervado; pálea inferior ausente;
antécio superior 2,6–2,8 mm compr., lanceolado, curto-
apiculado, glabro, longitudinalmente papiloso,
castanho-claro na maturação. Frutos não analisados.
Material selecionado : trilha da torre, 25.I.2008, fl., A.C.

Mota 219 (HUEFS).
Dentre as espécies de Digitaria ocorrentes

na área de estudos, D. ciliaris pode ser confundida
apenas com D. violascens Link, por compartilhar o
hábito e igual número e comprimento dos ramos da
inflorescência. Entretanto, várias diferenças nas
espiguetas as separam, como mencionado na chave.

Espécie amplamente distribuída no Brasil,
geralmente ocorrendo em locais alterados de campo
e cerrado (Canto-Dorow 2001a). Na área de estudos
suas touceiras ocorrem sob alta intensidade luminosa
no topo da serra e em áreas alteradas no entorno da
floresta; foi coletada fértil apenas em janeiro.

4.2 Digitaria doellii  Mez, Bot. Jahrb. Syst. 56,
Beibl. 125: 8. 1921. Fig. 2m-o

Plantas perenes, estoloníferas, 30–130 cm alt.,
entrenós glabros, nós pubescentes, pilosos a
hirsutos. Folhas com bainhas pilosas a hirsutas,
margens glabras ou ciliadas; lígula membranosa,
3–6 mm compr.; lâminas 6,4–30,5 × 0,5–0,9 cm,
linear-lanceoladas, ápice agudo, base arredondada,
simétrica, face adaxial com tricomas longos
esparsos, face abaxial glabra, margens escabras,
10–16 nervuras secundárias. Inflorescências (5–6)
13,5–20,5 cm compr., com 17–31 ramos unilaterais
espiciformes verticilados a alternos ao longo da ráquis,
pedúnculos 3,5–27,5 cm compr., glabros; ráquis,
ramos e pedicelos escabros. Espiguetas pareadas,
2,5–2,8 × 0,6–0,7 mm, elípticas, agudas; gluma inferior
0,2–1 mm compr., triangular, ápice agudo, pilosa na
nervura central, margens glabras, hialinas, 0–1–
nervada; gluma superior 1,8–2 mm compr., elíptica,
aguda, pilosa nas nervuras secundárias, margens
glabras, 5–nervada; lema inferior neutro, 2,2–2,7 mm
compr., elíptico, agudo, piloso nas nervuras
secundárias, margens ciliadas, 7–nervado; pálea
inferior ausente; antécio superior 2–2,2 mm compr.,
elíptico, agudo, glabro, longitudinalmente papiloso,
castanho-claro. Frutos não analisados.
Material selecionado: trilha da pousada para o Centro
de Pesquisas, 24.XI.2007, fl., A.C. Mota 193 (HUEFS).

Digitaria doellii diferencia-se claramente das
outras espécies do gênero encontradas na área de
estudos especialmente pelas inflorescências com
muitos ramos verticilados a alternos ao longo da
ráquis, em contraposição às duas outras espécies
que apresentam inflorescências com poucos ramos
digitados a subdigitados.

Foi referida para o Rio de Janeiro por Mez
(1921). Renvoize (1984) e Canto-Dorow (2001b)
citaram a coleção E. B. dos Santos & C. A. Ramos

78 (RB), originária de florestas baixas da região litoral
sul da Bahia sob D. doellii, a qual é idêntica ao
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material coletado na área de estudos e nos quais sua
identificação foi aqui baseada. As touceiras dessa
espécie ocorrem em áreas alteradas no entorno da
floresta, sob alta intensidade luminosa. Foi observada
em floração apenas nos meses de novembro e março.

4.3 Digitaria violascens Link, Hort. Berol. 1: 229.
1827. Fig. 2p-r

Plantas anuais, decumbentes, radicantes nos
nós inferiores, 25–45 cm alt., entrenós e nós glabros.
Folhas com bainhas glabras, margens glabras; lígula
membranosa, ca. 1,2 mm compr.; lâminas 3,1–14,8 ×
0,2–0,5 cm, linear-lanceoladas, ápice agudo, base
reta, simétrica, glabra em ambas as faces, margens
glabras a escabras, 6–8–nervuras secundárias.
Inflorescências (3,3) 4,3–10,3 cm compr., com 2–6
ramos unilaterais espiciformes digitados a
subdigitados, inclusas a pedunculadas, pedúnculos
2,4–11,8 cm compr., glabros; ráquis, ramos, axilas e
pedicelos escabros. Espiguetas em grupos de 3–4,
1,1–1,2 × 0,4–0,5 mm, elípticas, agudas; gluma
inferior ausente; gluma superior 1–1,1 mm compr.,
elíptica, aguda, pubescente entre as nervuras,
margens pubescentes, 3–5–nervada; lema inferior
neutro, 1–1,2 mm compr., elípticos, agudos,
pubescente entre as nervuras, margens pubescentes,

5–7–nervado; pálea inferior ausente; antécio
superior 1–1,2 mm compr., elíptico, agudo, glabro,
longitudinalmente papiloso, castanho-escuro na
maturação. Frutos não analisados.
Material selecionado: próximo ao grotão, 15.III.2007,
fl., R. P. Oliveira et al. 1237 (CEPEC); trilha da torre,
28.II.2008, fl., A.C. Mota 237 (HUEFS).

No Brasil encontra-se amplamente distribuída,
principalmente em áreas alteradas (Canto-Dorow
2001a). Na área de estudos foi coletada em ambientes
alterados no entorno da floresta, sob alta
intensidade luminosa. Foi observada fértil nos
meses de fevereiro a março.

5. Ichnanthus P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 56. 1812.
Ichnanthus inclui 30 espécies, uma pantropical

e as demais concentradas nos trópicos e subtrópicos
americanos, desde o México até o norte da
Argentina, a maioria tipicamente umbrófila (Boechat
2005). Apresentam inflorescências paniculadas,
espiguetas pareadas e lema superior com duas alas
ou cicatrizes características na base.

No Brasil, está representado por 26 táxons
nativos e uma espécie exótica (Boechat 2005).
Renvoize (1984) citou 14 espécies para a Bahia, das
quais quatro ocorrem na área de estudos.

Chave para as espécies de Ichnanthus

1. Antécio superior com alas livres na base do lema.
2. Lâminas foliares de base atenuada, simétrica; inflorescências 15–16 cm compr., com ramos primários

e secundários, espiguetas ca. 3 mm compr., antécio superior ca. 2,8 mm compr., com alas 5–6 (1) mm
compr. .................................................................................................................. . 5.1 I. calvescens

2’. Lâminas foliares de base arredondada a subcordada, assimétrica; inflorescências 21,5–30,5 cm
compr., com ramos primários, secundários e terciários, espiguetas 4,5–5 mm compr., antécio superior
3,5–3,8 mm compr., com alas 1-2 mm compr. .......................................................... 5.2 I. leiocarpus

1’. Antécio superior com cicatrizes na base do lema.
3. Inflorescências com ramos primários de 6–17 cm compr., com ramos secundários .... 5.3 I. pallens

3’. Inflorescências com ramos primários de 1,4–5 cm compr., sem ramos secundários ..... 5.4 I. tenuis

5.1 Ichnanthus calvescens (Nees ex Trin.) Döll, Fl.
Bras. 2(2): 285. 1877. Fig. 3a-c

Plantas perenes, cespitosas, ca. 1 m alt.,
entrenós esparso-pilosos, nós pilosos a hirsutos.
Folhas com bainhas glabras, margens ciliadas; lígula
membranoso-ciliada, ca. 1 mm compr.; lâminas 9–
26 × 1–2,1 cm, lanceoladas, ápice longo-acuminado,
base atenuada, simétrica, pilosa em ambas as faces,
margens escabras, 10–12 nervuras secundárias.
Inflorescências 15–16 × 6 cm, paniculadas abertas,

laxas, com ramos primários e secundários,
pedúnculos ca. 2 cm compr., pilosos, ráquis pilosa,
ramos glabros, axilas dos ramos pilosas, pedicelos
glabros. Espiguetas pareadas, ca. 3 × 1 mm,
lanceoladas, agudas; gluma inferior ca. 2,8 mm
compr., lanceolada, acuminada, escabra, margens
ciliadas ou glabras, 3–nervada; gluma superior ca.
3 mm compr., lanceolada, acuminada, escabra,
margens glabras, 5-nervada; lema inferior estaminado,
ca. 2,8 mm compr., lanceolado, agudo, escabro no
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Figura 3 – a-c. Ichnanthus calvescens – a. hábito; b. espigueta; c. antécio superior, vista da pálea (F.M. Ferreira et al. s/n (CEPEC
117619)). d-f. Ichnanthus leiocarpus – d. hábito; e. espigueta; f. antécio superior, vista da pálea. g-i. Ichnanthus pallens – g. hábito;
h. espigueta; i. antécio superior, vista da pálea (A.C. Mota 209 (HUEFS)). j-l. Ichnanthus tenuis – j. hábito; k. espigueta; l. antécio
superior, vista da pálea (A.C. Mota 255 (HUEFS)). m-p. Lasiacis divaricata – m. hábito; n. detalhe da lígula; o. espigueta; p. antécio
superior, vista da pálea (m-n A.C. Mota 241 (HUEFS); o-p A.C. Mota 251 (HUEFS)). q-t. Lasiacis ligulata – q. hábito; r. detalhe da
lígula; s. espigueta; t. antécio superior, vista da pálea (q-r A. M. Amorim et al. 6956 (CEPEC); s-t A.C. Mota 205 (HUEFS)).
Figure 3 – a-c. Ichnanthus calvescens – a. habit; b. spikelet; c. anthecium, palea view (F.M. Ferreira et al. s/n (CEPEC 117619)). d-f. Ichnanthus

leiocarpus – d. habit; e. spikelet; f. anthecium, palea view. g-i. Ichnanthus pallens – g. habit; h. spikelet; i. anthecium, palea view (A.C. Mota 209

(HUEFS)). j-l. Ichnanthus tenuis – j. habit; k. spikelet; l. anthecium, palea view (A.C. Mota 255 (HUEFS)). m-p. Lasiacis divaricata – m. habit;
n. detail of the ligule; o. spikelet; p. anthecium, palea view (m-n A.C. Mota 241 (HUEFS); o-p A.C. Mota 251  (HUEFS)). q-t. Lasiacis ligulata  –
q. habit; r. detail of the ligule; s. spikelet; t. anthecium, palea view (q-r A. M. Amorim et al. 6956 (CEPEC); s-t A.C. Mota 205 (HUEFS)).
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ápice, margens glabras, 5–nervado; pálea inferior
ca. 2 mm compr., oblonga, obtusa, escabra nas
nervuras, margens glabras, 2–nervada; antécio
superior ca. 2,8 mm compr., lanceolado, agudo, glabro,
liso, castanho-claro, com duas alas livres na base do
lema, 0,5–0,6 (1) mm compr. Frutos não analisados.
Material selecionado: trilha da pousada, 25.VIII.2007,
fl., F.M. Ferreira et al. s/n (CEPEC 117619).

Ichnanthus calvescens pode ser diferenciada
das demais espécies do gênero que ocorrem na
área de estudos especialmente pelas lâminas
foliares de base atenuada e simétrica em contraste
com as bases arredondadas, subcordadas ou
cordadas e assimétricas.

Ocorre nas Regiões Norte, Nordeste, Centro-
oeste e Sudeste do Brasil, em florestas de galeria e de
restinga, campo seco a inundável, campos rupestres,
menos freqüentemente na caatinga (Boechat 2005).
Na área de estudos, I. calvescens ocorre nas bordas
da floresta, com baixa intensidade luminosa, e foi
coletada fértil apenas no mês de agosto.

5.2 Ichnanthus leiocarpus (Spreng.) Kunth, Revis.
Gramin. 2: 507. 1831. Fig. 3d-f

Plantas perenes, decumbentes, radicantes
nos nós inferiores, ca. 1 m alt., entrenós pilosos,
nós pilosos a lanuginosos. Folhas com bainhas
lanuginosas, margens ciliadas; lígula membranoso-
ciliada, 2–4 mm compr.; lâminas (5,5)9–17 × 1,2–
3,6 cm, elíptico-lanceoladas a lanceoladas, ápice
acuminado, base arredondada a subcordada,
assimétrica, face adaxial escabra, face abaxial
pubescente e pilosa a lanuginosa na base, margens
escabras, 12–18 nervuras secundárias. Inflorescências
21,5–30,5 × 15–23,5 cm, paniculadas, abertas a
contraídas, laxas, com ramos primários, secundários
e terciários, pedúnculos 1–3 cm compr., pilosos,
ráquis escabra, ramos escabros, axilas dos ramos
pilosas, pedicelos escabros. Espiguetas pareadas, 4,5–
5 × 1,5–2 mm, lanceoladas, obtusas; gluma inferior
3,5–5,5 mm compr., lanceolada, aristulada, escabra no
ápice, margens glabras, 3–nervada; gluma superior
3,8–4 mm compr., lanceolada, aguda, escabra no ápice,
margens glabras, 5–nervada; lema inferior neutro, ca.
3,8 mm compr., lanceolado, agudo, escabro no ápice,
margens glabras, 5–nervado; pálea inferior 3–3,5 mm
compr., lanceolada, aguda, glabra, escabra nas
nervuras, margens glabras, 2–nervada; antécio
superior 3,5–3,8 mm compr., lanceolado, agudo, glabro,
liso, castanho-claro a castanho-escuro, com duas alas
livres na base do lema, 1–2 mm compr. Frutos não
analisados.

Material selecionado: trilha da torre, 24.XI.2007, fl.,
A.C. Mota 175 (HUEFS).

Ichnanthus leiocarpus pode ser diferenciada
das demais espécies do gênero ocorrentes na área
de estudos, principalmente pelas inflorescências
paniculadas bastante ramificadas, espiguetas maiores
e alas livres longas na base do lema superior.

No Brasil, foi registrada para as Regiões
Sudeste e Sul, Ceará e Bahia, no interior e bordas
de florestas secundárias, higrófilas, caatinga arbórea,
sobre solo com afloramento de rochas, e em encostas
(Boechat 2005). Na área de estudos, foi encontrada
no interior da floresta, sob baixa luminosidade. Foi
observada fértil de junho a janeiro.

5.3 Ichnanthus pallens (Sw.) Munro ex Benth, Fl.
Hongk.: 414. 1861.                                         Fig. 3g-i

Plantas perenes, decumbentes, radicantes
nos nós inferiores, 40–85 cm alt., entrenós glabros,
escabros, pubescentes ou pilosos, nós glabros,
pubescentes, pilosos ou hirsutos. Folhas com
bainhas glabras, pubescentes, pilosas ou hirsutas,
margens ciliadas; lígula membranoso-ciliada, 1–2
mm compr.; lâminas 3,5–10,8 × 0,6–2,5 cm, oval-
lanceoladas a lanceoladas, ápice acuminado, base
arredondada a cordada, assimétrica, face adaxial
glabra, escabra, pilosa a hirsuta, face abaxial glabra,
escabra, pubescente, pilosa ou hirsuta, margens
escabras, 6–10(12) nervuras secundárias.
Inflorescências 6–17 × 1,8–8,5 cm, paniculadas,
abertas, congestas, com ramos primários e
secundários, pedúnculos 1,5–10,5 cm compr.,
pilosos, ráquis, ramos e pedicelos escabros e/ou
pilosos, axilas pilosas. Espiguetas pareadas, 3–5 ×
1 mm, lanceoladas, agudas; gluma inferior 1,8–4,5
mm compr., triangular, aristulada, escabra na nervura
central, margens glabras a ciliadas, 3–nervada;
gluma superior 3,2–4,5 mm compr., lanceolada,
aristulada, escabra na nervura central e no ápice,
margens glabras, 5–nervada; lema inferior neutro a
estaminado, 2,8–4 mm compr., lanceolado, agudo,
escabro no ápice, margens glabras, 5–nervado;
pálea inferior 1–3 mm compr., lanceolada, aguda,
escabra nas nervuras, 2–nervada; antécio superior
1,7–3,2 mm compr., oblongo-elíptico a lanceolado,
agudo a obtuso, glabro, liso, castanho-claro a
castanho, com cicatrizes na base do lema, 0,2–0,5
mm compr. Frutos não analisados.
Material selecionado: trilha da pousada, 28.II.2007,
fl., A.C. Mota 226 (HUEFS); trilha da caixa d’água,
15.III.2008, fl., A.C. Mota 238 (HUEFS); trilha da torre,
20.IV.2008, fl., A.C. Mota 253 (HUEFS).
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Ichnanthus pallens é semelhante a I. tenuis

(J. Presl & C. Presl) Hitchc. & Chase , tanto nos
caracteres vegetativos quanto reprodutivos, com
sobreposição em muitos deles. Entre os espécimes
coletados na área de estudos, os materiais de I.
pallens apresentam panículas com ramos primários
de maior comprimento (6–17 vs . 1,4–5 cm compr.).
Além disso, em I. pallens as inflorescências são
mais ramificadas, apresentando ramos primários e
secundários, enquanto que em I. tenuis as
inflorescências apresentam apenas ramos primários.

Foram observados pelo menos três
morfotipos distintos entre os materiais de I.

pallens , que variam entre si em relação ao
indumento das folhas, número de ramos primários
e comprimento das espiguetas. Várias categorias
infraespecíficas são propostas para I. pallens (e.g.,
variedade, “modo”, “tipo”), mas os materiais da
área de estudos não foram satisfatoriamente
enquadrados em nenhuma delas. Por esse motivo,
I. pallens  foi considerada aqui como um táxon
bastante polimórfico.

Ichnanthus pallens ocorre em todas as
regiões do Brasil (Boechat 2005). Na área de
estudos, suas populações ocorrem no interior, em
clareiras e bordas da floresta, desde áreas com
baixa até alta luminosidade. Foi observada em
floração durante todo o ano.

5.4 Ichnanthus tenuis (J. Presl & C. Presl) Hitchc.
& Chase, Contr. U.S. Natl. Herb. 18(7): 334. 1917.

Fig. 3j-l
Plantas perenes, decumbentes, radicantes

nos nós inferiores, ca. 30 cm alt., entrenós glabros
a pilosos, nós pilosos a hirsutos. Folhas com
bainhas glabras a hirsutas, margens ciliadas; lígula
membranoso-ciliada, 1–2,5 mm compr.; lâminas 1,1–
4,3 × 0,3–1,1 cm, elíptico-lanceolada, lanceolada a
oval-lanceolada, ápice acuminado, base
subcordada, assimétrica, escabras ou hirsutas em
ambas as faces, margens escabras, 4–8 nervuras
secundárias. Inflorescências 1,4–5 × 0,5–4 cm,
paniculadas, abertas, laxas, apenas com ramos
primários, pedúnculos 0,7–6,5 cm compr., escabros
e esparso-piloso, ráquis escabra, ramos escabros,
axilas dos ramos pilosas, pedicelos escabros.

Espiguetas pareadas, 3–4 × 1,5 mm, lanceoladas,
agudas; gluma inferior 2–4 mm compr., triangular,
aristulada, pilosa e/ou escabra nas nervuras,
margens glabras, 3–nervada; gluma superior 3,5–4
mm compr., lanceolada, aristulada, esparso-pilosa
e/ou escabra na nervura central, margens glabras,
5-nervada; lema inferior neutro, 2,5–4 mm compr.,
lanceolado, agudo, escabro na nervura central,
margens glabras, 5–nervado; pálea inferior 1,5–2 mm
compr., lanceolada, ápice agudo a obtuso, glabra a
escabra nas nervuras, margens glabras, 2–nervada;
antécio superior 1,8–2 mm compr., elíptico a
oblongo-elíptico, arredondado, glabro, liso,
castanho-claro a castanho, com cicatrizes à base
do lema, ca. 0,5 mm compr. Frutos não analisados.
Material selecionado: trilha da torre, 30.VI.2007, fl.,
A.C. Mota 72 (HUEFS); trilha da bapeba, 25.I.2008, fl.,
A.C. Mota 215 (HUEFS); trilha da casa para o Centro de
Pesquisa, 28.II.2008, fl., A.C. Mota 230 (HUEFS).

Ichnanthus tenuis é um táxon de difícil
delimitação, com muita sobreposição em relação
a I. pallens, conforme comentários inseridos
nesta última espécie. A estrutura da inflorescência
de ambas permite certa separação, mas os limites
entre essas duas espécies têm sido questionados
por muitos autores (e.g., Oliveira et al. 2003;
Boechat 2005).

No Brasil, ocorre em todas as regiões, em
interior e bordas de florestas (Boechat & Lerina
2001). Na área de estudos, as populações de I.

tenuis, assim como de I. pallens, ocorrem no
interior, clareiras e bordas da floresta, sob as
mesmas condições de luminosidade e também em
estado fértil durante todo o ano.

 6. Lasiacis (Griseb.) Hitchc., Contr. U.S. Natl. Herb.
15: 16. 1910.

Lasiacis inclui 16 espécies distribuídas no sul
da Flórida e México Central, Caribe, América Central
e América do Sul (Davidse 1978). Apresenta plantas
de aspecto bambusóide, com inflorescências
paniculadas, abertas a contraídas, espiguetas
oblíquas nos pedicelos, glumas e lema inferior
tomentosos no ápice, tornando-se purpúreos até
negros, na maturação.

Renvoize (1984) citou três espécies para a
Bahia, duas das quais ocorrem na área de estudos.

Chave para as espécies de Lasiacis

1. Folhas com lígula de 0,4–0,7 mm compr., lâminas com 4–6 nervuras secundárias ........  6.1 L. divaricata

1’. Folhas com lígula de 2–3 mm compr., lâminas com 8–10 nervuras secundárias ...............  6.2 L. ligulata
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6.1 Lasiacis divaricata (L.) Hitchc., Contr. U.S. Natl.
Herb. 15: 16. 1910. Fig. 3m-p

Plantas perenes, cespitosas, arqueando no
ápice, ou escandentes, ca. 150 cm alt., entrenós e
nós glabros ou com uma faixa longitudinal pilosa.
Folhas com bainhas pilosas ou glabras, margens
ciliadas; lígula membranosa, 0,4–0,7 mm compr.;
lâminas 3,6–8 × 0,5–1,6 cm, lanceoladas, ápice
acuminado, base arredondada, levemente assimétrica,
pilosa em ambas as faces, margens escabras, 4–6
nervuras secundárias. Inflorescências 3,6–6 × 2–
4 cm, paniculadas, abertas, pedúnculos ca. 1 cm
compr., glabros, ráquis e ramos escabros, axilas dos
ramos pilosas, pedicelos escabros a pilosos.
Espiguetas 3,8–4 mm compr., obovais, obtusas;
gluma inferior 1,8–2 mm compr., oval, aguda, escabra,
margens tomentosas no ápice, 11–nervada; gluma
superior 3–3,2 mm compr., oboval, acuminada,
escabra, margens tomentosas no ápice, 11–nervada;
lema inferior neutro, 3,2–3,7 mm compr., oboval,
agudo, glabro, margens tomentosas no ápice, 11–
nervado; pálea inferior 2–2,5 mm compr., lanceolada,
obtusa, tomentosa, margens glabras, 2–nervada;
antécio superior 3–3,5 mm compr., oboval, obtuso,
margens tomentosas no ápice, longitudinalmente
papiloso. Frutos não analisados.
Material selecionado: trilha da pousada, 14.IV.2007,
fl., A. M. Amorim et al. 6998 (CEPEC); trilha da torre,
15.III.2008, fl. A.C. Mota 241 (HUEFS); trilha da caixa
d’água, 20.IV.2008, fl., A.C. Mota 251 (HUEFS).

Lasiacis divaricata e L. ligulata Hitchc. &
Chase  são muito semelhantes em relação ao
hábito e demais caracteres vegetativos e
reprodutivos. É possível diferenciá-las
principalmente pelo comprimento da lígula, muito
mais curta na primeira.

Está amplamente distribuída no Brasil, em
floresta pluvial, bordas de florestas e em florestas
secundárias (Santos & Sano 2001). Na área de
estudos, as touceiras ocorrem nas bordas da
floresta, sob baixa intensidade luminosa. Foi
coletada fértil nos meses de março a maio.

6.2 Lasiacis ligulata Hitchc. & Chase, Contr. U.S.
Natl. Herb. 18(7): 337. 1917. Fig. 3q-t

Plantas perenes, cespitosas, arqueando no
ápice, ou escandentes, 2–7 m alt., entrenós e nós
glabros ou com uma faixa longitudinal pilosa.
Folhas com bainhas glabras, margens ciliadas;
lígula membranosa, 2–3 mm compr.; lâminas 3,6–
12,8 × 0,6–2,1 cm compr., lanceoladas, ápice
acuminado, base arredondada, levemente

assimétrica, pilosa em ambas as faces, margens
escabras, 8–10 nervuras secundárias. Inflorescências
5,7–16 ×  5–12 cm, paniculadas, abertas,
pedúnculos ca. 1 cm compr., glabros; ráquis,
ramos, axilas e pedicelos escabros. Espiguetas 3,5–
3,8 mm compr., obovais, obtusas; gluma inferior
1,5–2 mm compr, oval, aguda, escabra, margens
tomentosas no ápice, 9–11–nervada; gluma
superior 2,5–3,2 mm compr, oboval, acuminada,
escabra, margens tomentosas no ápice, 11–
nervada; lema inferior neutro, 3–3,2 mm compr.,
oboval, agudo, glabro, margens tomentosas no
ápice, 11–nervado; pálea inferior 2–2,5 mm compr.,
oboval, obtusa, tomentosas, margens glabras, 2–
nervada; antécio superior 2,8–3 mm compr.,
oboval, obtuso, castanho, margens tomentosas
no ápice, longitudinalmente papiloso. Frutos
não analisados.
Material selecionado: trilha de acesso a RPPN,
25.III.2007, fl. A. M. Amorim et al. 6956 (CEPEC); trilha
da pousada em direção a cachoeira, 26.V.2007, fl. A.C.

Mota et al. 57 (CEPEC).
Embora semelhante a L. divaricata conforme

discutido acima, L. ligulata apresentou, na área
de estudos, inflorescências muito mais densas e
tipicamente com espiguetas purpúreas a negras
na maturação, além da típica lígula bem
desenvolvida.

No Brasil ocorre em florestas e margens de
córregos (Santos & Sano 2001). Na área de
estudos, as touceiras de L. ligulata ocorrem nas
bordas da floresta, sob alta intensidade luminosa.
Foi coletada fértil nos meses de janeiro, março,
maio, agosto e dezembro.

7. Ocellochloa Zuloaga & Morrone, Systematic Botany
34 (4): 684-692. 2009.

Ocellochloa foi recentemente desmembrado
de Panicum L. e inclui 12 espécies distribuídas do
México até a Argentina, comumente encontrada em
florestas ou suas margens, assim como em campos
rupestres e cerrados, desde o nível do mar até 2.800
m de altitude (Sede et al. 2009). Apresentam
inflorescências paniculadas com poucos ou muitos
ramos unilaterais, espiguetas pareadas curto-
pediceladas, gluma inferior 3–(5) nervada, gluma
superior menor ou subugual ao lema, 5–(7) nervado,
lema inferior com ou sem 1–2(–3) pares de glândulas
(ocelos), antécio superior liso e não apiculado.

No Brasil ocorrem oito espécies, das quais
quatro foram confirmadas para a Bahia (Sede et

al. 2009); na área de estudos, está representado
por duas espécies.
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7.1 Ocellochloa rudis (Nees) Zuloaga & Morrone,
Syst. Bot. 34(4): 690. 2009. Fig. 4a-c

Plantas perenes, decumbentes, radicante nos
nós inferiores, ca. 180 cm alt., entrenós glabros, nós
pilosos. Folhas com bainhas escabras, margens glabras;
lígula membranoso-ciliada, ca. 0,2 mm compr.; lâminas
20–28 × 1,8–4 cm, lanceoladas, ápice acuminado,
base arredondada, simétrica, escabra em ambas as faces,
margens escabras, 20–26-nervuras secundárias.
Inflorescências ca. 32 × 9,5 cm, paniculadas, com ramos
unilaterais, pedúnculos ca. 22 cm compr, escabros;
ráquis, ramos e pedicelos escabros, axilas pilosas.
Espiguetas pareadas, ca. 2 × 1,5 mm, ovais, agudas;
gluma inferior 1–1,8 mm compr., oval, acuminada,
glabra, margens glabras, 5-nervada; gluma superior
ca. 2 mm compr., oval, obtusa, escabra, com tricomas
longos esparsos, margens ciliadas, 7-nervada; lema
inferior estaminado, ca. 2 mm compr., oval, acuminado,
escabro e com tricomas longos esparsos, margens
ciliadas, 5-nervado; pálea inferior ca. 1,8 mm compr.,
lanceolada, aguda, com tricomas nas nervuras; antécio
superior ca. 1,8 mm compr., lanceolado, agudo, glabro,
liso, castanho-claro. Frutos não analisados.
Material selecionado: mirante, 28.II.2008, fl., A.C. Mota

233 (HUEFS).
Ocellochloa rudis pode ser facilmente

diferenciada de O. stolonifera (Poir.) Zuloaga &
Morrone, principalmente pelo porte mais robusto e
inflorescências bem desenvolvidas.

Esta espécie é conhecida apenas para o Brasil,
citada para o Distrito Federal, Regiões Sudeste e Sul,
sendo comum em interior e bordas de florestas
(Zuloaga & Sendulsky 1988; Zuloaga et al. 2001a).
Este corresponde ao primeiro registro da espécie para
a Bahia. Na área de estudos, foi encontrada no interior
da floresta, sob baixa intensidade luminosa, tendo sido
coletada em floração apenas no mês de fevereiro.

7.2 Ocellochloa stolonifera (Poir.) Zuloaga &
Morrone, Syst. Bot. 34(4): 690. 2009. Fig. 4d-f

Plantas perenes, estoloníferas, 30–90 cm alt.,
entrenós e nós glabros a pubescentes. Folhas com

bainhas glabras, margens ciliadas; lígula membranosa,
ca. 0,2 mm compr.; lâminas 3,6–8,4 × 1,1–2,7 cm, ovais,
ápice acuminado, base subcordada, assimétrica,
pubérulas em ambas as faces, margens escabras, 8–
12-nervuras secundárias. Inflorescências 6,5–11,2 ×
2–4 cm, paniculadas, com ramos unilaterais, inclusas
a pedunculadas, pedúnculos 0,7–3 cm compr.,
pubescentes; ráquis, ramos, axilas e pedicelos pilosos.
Espiguetas pareadas, 1,8–2,1 × 0,8 mm, lanceoladas,
agudas; gluma inferior 0,8 mm compr., oval, aguda,
escabra na nervura central, margens glabras, 3-nervada;
gluma superior 1,7–1,8 mm compr., lanceolada, aguda,
escabra no ápice, margens glabras, 5–nervada; lema
inferior neutro, 1,8–2 mm compr., lanceolado,
acuminado, escabro no ápice, margens glabras, 5-
nervado; pálea inferior ca. 0,9 mm compr., lanceolada,
aguda, escabras nas nervuras, 2–nervada; antécio
superior 0,9–1 mm compr. lanceolado, agudo, glabro,
liso, estramíneo. Frutos não analisados.
Material selecionado:  próximo à pousada, 15.III.2007,
fl., R.P. Oliveira et al. 1228 (CEPEC).

No Brasil, Ocellochloa stolonifera ocorre nas
Regiões Norte e Centro-Oeste, na Bahia e do Rio de
Janeiro até Rio Grande do Sul, em interior de mata
(Zuloaga et al . 2001a). Na área de estudos, as
populações ocorrem sob a sombra das bordas da
floresta, em locais muito úmidos, com baixa
intensidade luminosa. Foi coletada fértil nos meses
de dezembro e março.

8. Panicum L., Sp. Pl. 1: 55. 1753.
Panicum compreendia ca. 600 espécies

(Zuloaga 1987), porém, com base em estudos
filogenéticos, vários subgêneros e seções foram
elevados a gêneros, como Steinchisma Raf. (Zuloaga
et. al. 1998), Megathyrsus (Pilg.) B.K. Simon & S.W.L.
Jacobs (Simon & Jacobs 2003), Dicanthelium

(Hitchc. & Chase) Gould. (Aliscioni et al. 2003), e,
mais recentemente, Hopia  Zuloaga & Morrone
(Zuloaga et al. 2007), Parodiophyllochloa Zuloaga
& Morrone (Morrone et al. 2008) e Ocellochloa

Zuloaga & Morrone (Sede et al. 2009).

Chave para as espécies de Ocellochloa

1. Plantas robustas, ca. 180 cm alt.; inflorescências ca. 32 cm compr., espiguetas com gluma inferior 5-nervada,
gluma superior 7–nervada, gluma superior e lema inferior escabros e com tricomas longos e esparsos,
margens ciliadas .................................................................................................................... 7.1 O. rudis

1’. Plantas delicadas, 30–90 cm alt.; inflorescências 6,5–11,2 cm compr., espiguetas com gluma inferior
3-nervada, gluma superior 5-nervada, gluma superior e lema inferior apenas com tricomas escabros,
margens glabras ...........................................................................................................7.2 O. stolonifera
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Figura 4  – a-c. Ocellochloa rudis – a. hábito; b. espigueta; c. antécio superior, vista da pálea (A.C. Mota 233 (HUEFS)).
d-f. Ocellochloa stolonifera – d. hábito; e. espigueta; f. antécio superior, vista da pálea (R.P. Oliveira et al. 1228 (CEPEC)).
g-i. Panicum brevifolium – g. hábito; h. espigueta; i. antécio superior, vista da pálea (A.C. Mota et al. 64 (CEPEC)). j-l. Panicum

pilosum– j. hábito; k. espigueta; l. antécio superior, vista da pálea (d A.C. Mota 216 (HUEFS); e-f A.C. Mota 227 (HUEFS)).
m-o. Parodiophyllochloa cordovensis – m. hábito; n. espigueta; o. antécio superior, vista da pálea (A.C. Mota 178  (HUEFS)).
Figure 4 – a-c. Ocellochloa rudis  – a. habit; b. spikelet; c. anthecium, palea view (A.C. Mota 233 (HUEFS)). d-f. Ocellochloa stolonifera –
d. habit; e. spikelet; f. anthecium, palea view (R.P. Oliveira et al. 1228 (CEPEC)). g-i. Panicum brevifolium  – g. habit; h. spikelet; i. anthecium,
palea view (A.C. Mota et al. 64 (CEPEC)). j-l. Panicum pilosum – j. habit; k. spikelet; l. anthecium, palea view (d A.C. Mota 216 (HUEFS);
e-f A.C. Mota 227 (HUEFS)). m-o. Parodiophyllochloa cordovensis – m. habit; n. spikelet; o. anthecium, palea view (A.C. Mota 178 (HUEFS)).
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Em sua delimitação atual, inclui ca. 100
espécies, amplamente distribuídas no mundo
(Aliscioni et al. 2003), com inflorescências
paniculadas, abertas a contraídas, espiguetas em
longos pedicelos, ou mais raramente inflorescências
paniculadas com ramos unilaterais e espiguetas
curto-pediceladas; espiguetas com gluma inferior
geralmente pequena e 3–9-nervada, gluma

Chave para as espécies de Panicum

1. Folhas com lígula membranoso-ciliada, lâmina oval e de base cordada; espiguetas ca. 1,5 mm compr.,
ovais ............................................................................................................................ 8.1 P. brevifolium

1’. Folhas sem lígula, lâmina lanceolada e de base truncada; espiguetas 1-1,3 mm compr., elípticas ..........
.........................................................................................................................................  8.2 P. pilosum

8.1  Panicum brevifolium L., Sp. Pl. 1: 59. 1753.
Fig. 4g-i

Plantas anuais, decumbentes, radicantes nos
nós inferiores, ca. 70 cm alt., entrenós e nós
glabros. Folhas com bainhas curto-escabras,
margens ciliadas; lígula membranoso-ciliada, ca.
0,5 mm compr.; lâminas 5,2–8,6 × 1,2–2 cm, ovais,
ápice acuminado, base cordada, assimétrica, face
adaxial curto-escabra a pilosa, face abaxial glabra
a pilosa na base ou na nervura central; margens
escabras e ciliadas na base, 6–10 nervuras
secundárias. Inflorescências 6,5–11,5 × 5–8,5 cm,
paniculadas, pedúnculos 1,6–11 cm compr.,
glabros; ráquis, ramos, axilas e pedicelos curto-
escabros. Espiguetas pareadas, 1,5 × 1 mm, ovais,
agudas; gluma inferior ca. 1,5 mm compr.,
lanceolada, aguda, curto-escabra, margens glabras,
3-nervada; gluma superior ca. 1,5 mm compr.,
oval, aguda, curto-escabra, margens glabras,
5-nervada; lema inferior neutro ca. 1,5 mm compr.,
oval, acuminado, curto-escabro, margens glabras,
5-nervado; pálea inferior ausente; antécio superior
ca. 1 mm compr., oval, agudo, glabro, liso,
estramíneo. Frutos não analisados.
Material selecionado: trilha da bapeba, 27.V.2007, fl.,
A.C. Mota et al. 64 (CEPEC).

Panicum brevifolium é facilmente diferenciada
de P. pilosum Sw. pela lígula (membranoso-ciliada),
que é ausente na segunda.

Nativa da África e Ásia, introduzida no
Brasil, ocorrendo em lugares sombreados
(Renvoize 1984). Na área de estudos, as touceiras
ocorrem sob a sombra da borda da floresta, com
baixa intensidade luminosa. Foi coletada fértil em
maio e junho.

8.2 Panicum pilosum Sw., Prodr.: 22. 1788.
Fig. 4j-l

Plantas perenes, estoloníferas, 65–78,5 cm alt.,
entrenós glabros, nós glabros a pubescentes.
Folhas com bainhas glabras, margens glabras a
ciliadas; lígula ausente; lâminas 8,4–25,5 × 0,8–1,5 cm
compr., lanceoladas, ápice agudo a acuminado, base
truncada, simétrica, às vezes assimétrica, face adaxial
esparso-pilosa e curto-escabra, face abaxial glabra,
margens curto-escabras, 6 nervuras secundárias.
Inflorescências 5,2–23 × 1,6–5 cm, paniculadas com
ramos unilaterais, inclusas a pedunculadas, pedúnculos
5–15 cm, pilosos; ráquis, axilas e pedicelos curto-
escabros, ramos pilosos. Espiguetas pareadas, 1–
1,3 × 0,5 mm, elípticas, agudas; gluma inferior ca.
0,8 mm compr., oval, aguda, curto-escabra na
nervura central, margens glabras, 3–nervada; gluma
superior ca. 1,1 mm compr., oval-elíptica, aguda,
curto-escabra na nervura central, margens glabras,
5–nervada; lema inferior neutro, ca. 1,2 mm compr.,
oval-elíptico, agudo, curto-escabro na nervura
central, margens glabras, 3-nervado; pálea inferior
ca. 0,8 mm compr., linear, aguda, glabra, enérvea;
antécio superior ca. 1 mm compr., elíptico, agudo,
glabro, liso, estramíneo. Frutos não analisados.
Material selecionado: trilha da torre, 30.VI.2007, fl.,
A.C. Mota 80 (HUEFS).

No Brasil ,  Panicum pilosum está
distribuída em todo o país, em locais sombreados
de borda ou interior de floresta, solos úmidos,
menos comumente em campo aberto (Zuloaga
et al. 2001a). Na área de estudos, ocorre nas
bordas e clareiras da floresta, sob baixa a alta
intensidade luminosa; foi observada florida
durante todo o ano.

superior e lema inferior subiguais, (5)7–13–
nervados, antécio superior endurecido, liso ou
papiloso, não apiculado.

Renvoize (1984) citou 64 espécies de
Panicum  para a Bahia, levando em conta o
conceito amplo. Na área de estudos, o gênero está
representado por apenas duas espécies, conforme
a delimitação mais recente.
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9. Parodiophyllochloa Zuloaga & Morrone, Syst.
Bot. 33(1): 66-76. 2008.

Recentemente segregado de Panicum,

Parodiophyllochloa  inclui seis espécies
distribuídas do México à Argentina, predominantes
em lugares úmidos e sombreados (Morrone et al.
2008). É caracterizado por apresentar inflorescências
paniculadas, abertas e laxas, com espiguetas pareadas,
e antécio superior apiculado, papiloso. Na área de
estudos, está representado por uma espécie.

9.1 Parodiophyllochloa cordovensis (E. Fourn.)
Zuloaga & Morrone, Syst. Bot. 33(1): 69-70. 2008.

Fig. 4m-o
Plantas perenes, decumbentes, radicantes nos

nós inferiores, ca. 200 cm alt., entrenós glabros, nós
pilosos. Folhas com bainhas escabras, margens
ciliadas; lígula membranosa-ciliada, ca. 0,5 mm
compr.; lâminas 8–16 × 1–1,6 cm compr., ovais, ápice
acuminado, base cordada, assimétrica, escabras e com
tricomas longos esparsos ou concentrados apenas
na base em ambas as faces, margens escabras, 8–12
nervuras secundárias. Inflorescências 7–21 × 1,5–2 cm,
paniculadas, abertas, laxas, inclusas, ráquis e ramos
escabros a pilosos. Espiguetas pareadas, ca. 3 ×
1,5 mm elípticas, agudas; gluma inferior 2–2,5 mm
compr., oval, aguda, curto-escabra no ápice, margens
glabras a pilosas, 3–nervada; gluma superior 2,5–
2,8 mm compr., lanceolada, aguda, curto-escabras a
pilosas, margens curto-escabras no ápice, 7-nervada;
lema inferior 2,8–3 mm compr., oval, agudo, curto-
escabro no ápice, margens glabras, 7-nervado; pálea
inferior ausente; antécio superior 2,8–3 mm compr.,
elíptico, apiculado, glabro, papiloso, estramíneo.

Material selecionado: trilha da torre, 24.XI.2007, fl.,
A.C. Mota 178 (HUEFS); trilha da bapeba, 28.II.2008,
fl., A.C. Mota 234 (HUEFS).

Parodiophyllochloa cordovensis distingue-
se das demais espécies de Poaceae ocorrentes na
área de estudos pelas espiguetas com gluma
inferior 3–nervada, além de antécio superior
apiculado e papiloso.

Morrone et al. (2008) citaram esta espécie para o
Brasil, sob Panicum cordovense E. Fourn., indicando
sua distribuição para as Regiões Centro-Oeste, Sudeste
e Sul. Portanto, trata-se do primeiro registro dessa
espécie tanto para a Bahia, quanto para a região
Nordeste. Foram encontradas na área de estudos
populações no interior da mata sob baixa intensidade
luminosa, e em floração de novembro a abril.

10. Paspalum L., Syst. Nat. (ed 10) 2: 846, 855, 1359.
1759.

Paspalum compreende ca. 330 espécies
(Clayton & Renvoize 1986), distribuídas em regiões
tropicais e subtropicais do globo (Oliveira & Valls
2001). Caracteriza-se pelas inflorescências racemosas,
com ramos unilaterais espiciformes conjugados ou
alternos, menos comumente digitados; espiguetas
geralmente plano-convexas, pareadas ou solitárias,
geralmente sem gluma inferior, gluma e lema superiores
adaxiais à ráquis, lema superior coriáceo, sem margens
hialinas, cobrindo levemente a pálea.

No Brasil, está representado por ca. 220
espécies (Canto-Dorow et al.  1996), 48 das quais
foram citadas para a Bahia (Renvoize 1984). Na área
de estudos este é o gênero mais diverso, sendo
representado por sete espécies.

Chave para as espécies de Paspalum

1. Inflorescências com apenas um ramo.
2. Espiguetas com gluma inferior dissimilar em cada par [gluma inferior da espigueta superior reduzida

(ca. 0,4 mm compr.), e conspícua na espigueta inferior (ca. 1 mm compr.)] .........10.3 P. decumbens

2’. Espiguetas gluma inferior ausente ............................................................................10.5 P. nutans

1’. Inflorescências com dois ou mais ramos.
3. Inflorescências com dois ramos.

4. Folhas com bainhas glabras; lâminas com 10–14-nervuras secundárias; gluma superior com
margens ciliadas, 2-nervada; lema inferior 2-nervado; antécio superior glabro .....................
.................................................................................................................. 10.1 P. conjugatum

4’. Folhas com bainhas pilosas; lâminas com 2–8-nervuras secundárias; gluma superior com
margens glabras, 3-nervada; lema inferior 3-nervado; antécio superior pubescente nas margens
e no ápice do lema superior ............................................................................ 10.7 P. pumilum

3’. Inflorescências com mais de dois ramos.
5. Inflorescências com 40–47 ramos unilaterais espiciformes ........................ 10.4 P. millegrana
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10.1 Paspalum conjugatum P.J. Bergius, Acta Helv.
Phys.-Math. 7: 129, pl. 8. 1772. Fig. 5a-c

Plantas perenes, estoloníferas, 35–70 cm alt.,
entrenós glabros, nós glabros, raramente hirsutos.
Folhas com bainhas glabras, margens ciliadas no
ápice; lígula membranosa, ca. 0,2 mm compr.; lâminas
7–24,1 × 0,6–1,2 cm, linear-lanceoladas, ápice agudo,
base arredondada, simétricas, glabras a esparso-
pilosas, margens ciliadas e escabras, 10–14-nervuras
secundárias. Inflorescências 3–13,5 cm compr., com
2 ramos unilaterais espiciformes conjugados a
subconjugados, pedúnculos 2,5–6 cm compr., glabros;
ráquis, axilas e pedicelos glabros. Espiguetas solitárias,
1–1,2 × 0,8–0,9 mm, obovais, plano-convexas, obtusas,
curto-apículada; gluma inferior ausente; gluma superior
1–1,2 mm compr., oboval, obtusa, curto-apiculada,
glabra, margens ciliadas, 2-nervada; lema inferior neutro,
1–1,2 mm compr., oboval, obtuso, curto-apiculado,
glabro, margens glabras, 2-nervado; pálea inferior
ausente; antécio superior 0,9–1,1 mm compr, oboval,
obtuso, curto-apiculado, castanho-claro, glabro,
longitudinalmente papiloso. Frutos não analisados.
Material selecionado: trilha principal, 30.VI.2007, fl.,
A.C. Mota  79 (HUEFS); trilha da pousada, 24.XI.2007,
fl., A.C. Mota  186 (HUEFS).

Paspalum conjugatum e P. pumilum Nees.
apresentam inflorescências racemosas com dois
ramos conjugados a subconjugados no ápice do
colmo, e espiguetas solitárias. Entretanto, podem
ser diferenciadas principalmente pelo hábito, ápice
da lamina foliar, posição dos racemos no colmo e
pilosidade das espiguetas.

No Brasil ocorre em todo o país, comumente
em áreas alteradas, em solos drenados e brejosos
(Oliveira & Valls 2001). Na área de estudos forma
grandes touceiras na borda da floresta, sob alta
intensidade luminosa. Foi observada em floração
durante todo o ano.

10.2 Paspalum corcovadense Raddi, Agrostogr.
Bras. 2: 27. 1823. Fig. 5d-f

Plantas perenes, cespitosas, 0,4–1,5 m alt.,
entrenós e nós glabros. Folhas com bainhas glabras,
margens ciliadas; lígula membranosa, 0,2–0,4 mm
compr.; lâminas 11,2–43,2 × 0,8–1,9 cm, lanceoladas

a oblanceoladas, ápice acuminado, base atenuada,
simétrica, face adaxial pubescente, com tricomas
longos esparsos e denso-piloso a hirsuto na base,
face abaxial pubescente, com tricomas longos
esparsos, margens escabras a esparso-ciliadas, 12–
14-nervuras secundárias. Inflorescências 11,5–17,5
× 6–19 cm, com 3–8 ramos unilaterais espiciformes
alternos, inclusas a pedunculadas, pedúnculos 4–
24 cm compr., glabros; ráquis e ramos glabros, axilas
hirsutas, pedicelos escabros. Espiguetas pareadas,
1,8–2 × 0,8–1 mm, obovais, plano-convexas, obtusas,
curto-apiculadas; gluma inferior ausente; gluma
superior 1,7–1,8 mm compr., oboval, obtusa, pilosa,
margens ciliadas, 5-nervada; lema inferior neutro,
1,4–1,7 mm compr., oboval, obtuso, curto-apiculado,
piloso, margens ciliadas, 5-nervado; pálea inferior
ausente; antécio superior 1,4–1,7 mm compr.,
oboval, obtuso, curto-apiculado, castanho, glabro,
longitudinalmente papiloso. Frutos não analisados.
Material selecionado: trilha da torre, 30.VI.2007, fl.,
A.C. Mota 76 (HUEFS); trilha da pousada, 25.VIII.2007,
fl., F. M. Ferreira et al. 1310 (CEPEC); trilha da bapeba,
28.II.2008, fl., A.C. Mota 228 (HUEFS).

Paspalum corcovadense pode ser diferenciada
das demais espécies do gênero ocorrentes na área
pelas lâminas foliares com base atenuada e
inflorescências com 3–8 racemos unilaterais alternos.

No Brasil, distribui-se do Rio de Janeiro até
Rio Grande do Sul, em florestas secundárias, brejos
e restinga (Oliveira & Valls 2001). Na área de estudos,
suas populações ocorrem nas clareiras e bordas da
floresta, sob baixa a alta intensidade luminosa. Foi
observada em floração durante todo o ano.

10.3 Paspalum decumbens Sw., Prodr.: 22. 1788.
Fig. 5g-j

Plantas perenes, decumbentes, radicantes nos
nós inferiores, 20–40 cm alt., entrenós e nós glabros.
Folhas com bainhas glabras, margens ciliadas; lígula
membranosa, 0,2–0,3 mm compr.; lâminas 2,6–6,5 ×
0,5–2 cm, lanceoladas, ápice agudo, base arredondada,
simétrica, face adaxial com tricomas longos esparsos,
face abaxial pubescente, com tricomas longos esparsos,
margens ciliadas e escabras, 10–12-nervuras
secundárias. Inflorescências 1,4–3,6 cm compr., com

5’. Inflorescências com até 3–19 ramos unilaterais espiciformes.
6. Bainhas foliares glabras; lâminas com base atenuada; inflorescências com 3–8 ramos unilaterais

espiciformes; espiguetas 1,8–2 mm compr. ...................................................  10.2 P. corcovadense

6’. Bainhas foliares híspidas e escabras; lâminas com base truncada; inflorescências com 15–19 ramos
unilaterais espiciformes; espiguetas 0,9–1 mm compr. .................................... 10.6 P. paniculatum
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Figura 5 – a-c. Paspalum conjugatum – a. hábito; b. espigueta; c. antécio superior, vista da pálea (A.C. Mota 186 (CEPEC)).
d-f. Paspalum corcovadense – d. hábito; e. espigueta; f. antécio superior, vista da pálea (A.C. Mota 196 (HUEFS)). g-j. Paspalum

decumbens – g. hábito; h. par de espiguetas, com gluma dissimilar; i. espigueta; j. antécio superior, vista da pálea (A.C. Mota 198

(HUEFS)). k-m. Paspalum millegrana – k. hábito; l. espigueta; m. antécio superior, vista da pálea (k A.C. Mota et al. 69 (CEPEC);
l-m A.C. Mota 204 (HUEFS)). n-p. Paspalum nutans – n. hábito; o. espigueta; p. antécio superior, vista da pálea (n A.C. Mota 218

(HUEFS); o-p A.C. Mota 185 (HUEFS)). q-s. Paspalum paniculatum – q. hábito; r. espigueta; s. antécio superior, vista da pálea (A.C.

Mota 189 (HUEFS)). t-v. Paspalum pumilum – t. hábito; u. espigueta; v. antécio superior, vista da pálea (A.C. Mota 183 (CEPEC)).
Figure 5 – a-c. Paspalum conjugatum – a. habit; b. spikelet; c. anthecium, palea view (A.C. Mota 186 (CEPEC)). d-f. Paspalum corcovadense – d. habit;
e. spikelet; f. anthecium, palea view (A.C. Mota 196 (HUEFS)). g-j. Paspalum decumbens – g. habit; h. spikelets paired, with dissimilar glume;
i. spikelet; j. anthecium, palea view (A.C. Mota 198 (HUEFS)). k-m. Paspalum millegrana – k. habit; l. spikelet; m. anthecium, palea view (k A.C. Mota

et al. 69 (CEPEC); l-m A.C. Mota 204 (HUEFS)). n-p. Paspalum nutans – n. habit; o. spikelet; p. anthecium, palea view (n A.C. Mota 218 (HUEFS);
o-p A.C. Mota 185 (HUEFS)). q-s. Paspalum paniculatum – q. habit; r. spikelet; s. anthecium, palea view (A.C. Mota 189 (HUEFS)). t-v. Paspalum

pumilum – t. habit; u. spikelet; v. anthecium, palea view (A.C. Mota 183 (CEPEC)).
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1 ramo unilateral espiciforme, pedúnculos 1–9,5 cm
compr., esparso-pilosos; ráquis esparso-pilosas,
pedicelos escabros. Espiguetas pareadas, 1,1–1,7 ×
0,8–0,9 mm, obovais, plano-convexas, obtusas,
apiculadas; gluma inferior dissimilar em cada par,
gluma inferior da espigueta superior ca. 0,4 mm
compr., oval, obtusa, escabra, margens ciliadas no
ápice, enérvea, gluma inferior da espigueta inferior
ca. 1 mm compr., triangular, longo-acuminada a
aristulada, escabra no ápice, margens ciliadas, 1–
nervada; gluma superior 1–1,2 mm compr., oboval,
obtusa, glabra, margens glabras, 3-nervada; lema
inferior neutro, 1,3–1,5 mm compr., oboval, obtuso,
curto-apiculado, glabro, margens glabras, 3–
nervado; pálea inferior 0,7 mm compr., glabra,
margens glabras, 2-nervada; antécio superior 1,2–
1,5 mm compr., circular a oboval, obtuso, curto-
apiculado, glabro, longitudinalmente papiloso,
castanho-claro. Frutos não analisados.
Material selecionado: trilha principal, 15.III.2007, fl.,
R.P. Oliveira et al. 1232A (CEPEC); trilha da pousada
em direção à cachoeira, 26.V.2007, fl., A.C. Mota et al.

59  (CEPEC).
Paspalum decumbens e P. nutans Lam.

apresentam hábito semelhante, inflorescências com
um único ramo e espiguetas pareadas. Em campo,
podem ser de difícil delimitação, especialmente
quando associadas. Uma diferença crucial nas
espiguetas, mas não observada em campo, é que em
P. decumbens  a gluma inferior está presente e é
dissimilar em cada par (reduzida na espigueta superior
e conspícua na inferior), enquanto P. nutans não
possui gluma inferior.

No Brasil, distribui-se nas Regiões Centro-
Oeste, Nordeste e Sudeste, exclusivamente em
florestas (Oliveira & Valls 2001). Na área de estudos,
ocorre no interior, clareiras e bordas da floresta,
sob baixa a alta intensidade luminosa e florescendo
durante o ano inteiro.

10. 4 Paspalum millegrana Schrad., Mant. 2: 175.
1824. Fig. 5k-m

Plantas perenes, cespitosas, ca. 2,5 m alt.,
entrenós e nós glabros. Folhas com bainhas glabras,
margens glabras; lígula membranosa, ca. 3 mm
compr.; lâminas 42–93 × 0,9–1,3 cm, linear-lanceoladas,
ápice longo-acuminado, base reta, simétrica, face
adaxial escabra, face abaxial escabra e com tricomas
longos, margens escabras, 14–16-nervuras secundárias.
Inflorescências 23–24,5 × 13,5–15 cm, com 40–47
ramos unilaterais espiciformes alternos a opostos,
pedúnculos ca. 70 cm, glabros; ráquis escabra, ramos
e axilas pilosos, pedicelos escabros. Espiguetas

pareadas, ca. 2 × 1,7 mm, obovais, plano-convexas,
obtusas, curto-apiculadas; gluma inferior ausente;
gluma superior ca. 1,9 mm compr., oboval a circular,
obtusa, apiculada, glabras, margens glabras, 3-nervada;
lema inferior neutro, 1,9–2 mm compr., oboval, obtuso,
apiculado, glabro, margens glabras, 3-nervado; pálea
inferior ausente; antécio superior ca. 2 mm compr.,
oboval, obtuso, glabro, longitudinalmente papiloso,
castanho-claro. Frutos não analisados.
Material selecionado: próximo à pousada, 25.I.2008,
fl., A.C. Mota 204 (HUEFS).

Paspalum millegrana diferencia-se das demais
espécies congenéricas presentes na área de estudos
por apresentar maior porte (ca. 2,5 m alt.) e
inflorescências mais desenvolvidas (40–47 ramos).

No Brasil ocorre em áreas alteradas,
frequentemente em locais úmidos (Renvoize 1984).
Uma única população foi encontrada em área
alterada no entorno da floresta, sob alta intensidade
luminosa e em floração durante todo o ano.

10.5 Paspalum nutans Lam., Tabl. Encycl. 1: 175.
1791. Fig. 5n-p

Plantas perenes, decumbentes, radicantes nos
nós inferiores, 15–60 cm alt., entrenós e nós glabros.
Folhas com bainhas glabras, margens ciliadas; lígula
membranosa, ca. 1 mm compr.; lâminas 3,4–11,4 ×
0,4–1(1,3) cm, linear-lanceoladas a lanceoladas, ápice
agudo, base reta a arredondada, simétrica, face
adaxial com tricomas longos esparsos, face abaxial
pubescente e com tricomas longos esparsos,
margens ciliadas e escabras, 8–10 nervuras
secundárias. Inflorescências 1,6–4,5 cm compr., com
1 ramo unilateral espiciforme, inclusas a
pedunculadas, pedúnculos 1,5–13 cm compr.,
esparso-pilosos; ráquis glabras, pedicelos escabros.
Espiguetas pareadas, 1,6–1,8 × 1 mm, obovais, plano-
convexas, obtusas, apiculadas; gluma inferior
ausente; gluma superior (1,2)1,5–1,6 mm compr.,
oboval, obtusa, glabra, margens com tricomas longos
esparsos, 3–5-nervada; lema inferior neutro, 1,6–
1,7 mm compr., oboval, obtuso, curto-apiculado,
glabro, margens com tricomas longos esparsos, 3–
5-nervado; pálea inferior ausente; antécio superior
(1,3)1,4–1,5 mm compr., oboval, obtuso, curto-
apiculado, glabro, longitudinalmente papiloso,
castanho-claro. Frutos não analisados.
Material selecionado : trilha da pousada em direção à
cachoeira, 26.V.2007, fl., A.C. Mota et al. 51 (CEPEC); trilha
da torre, 30.VI.2007, fl., A.C. Mota 71 (HUEFS); trilha da
bapeba, 25.I.2008, fl., A.C. Mota 211 (HUEFS); trilha da
caixa d’água, 15.III.2008, fl., A.C. Mota 246 (HUEFS).
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No Brasil, Paspalum nutans  ocorre do Pará e
Pernambuco até Santa Catarina, em locais de meia
sombra, em florestas secundárias baixas e florestas
do litoral (Oliveira & Valls 2001). Na área de
estudos, as touceiras de P. nutans ocorrem no
interior, clareiras e bordas da floresta, sob baixa e
alta intensidade luminosa, tendo sido observada
em floração durante todo o ano.

10.6 Paspalum paniculatum L., Syst. Nat. (ed. 10)
2: 855. 1759. Fig. 5q-s

Plantas anuais, cespitosas, ca. 90 cm alt.,
entrenós glabros, nós densamente híspidos. Folhas
com bainhas híspidas e escabras, margens híspidas
e escabras; lígula membranosa, ca. 0,5 mm compr.;
lâminas 8,7–27,5 × 1,2–1,7 cm, lanceoladas, ápice
acuminado, base truncada, simétrica, híspidas e
escabras em ambas as faces, margens híspidas e
escabras, 14–22-nervuras secundárias. Inflorescências
8,5 × 13 cm, com 15–19 ramos unilaterais espiciformes
alternos a opostos, pedúnculos ca. 21 cm compr.,
esparsamente híspidos; ráquis glabra, ramos escabros,
axilas dos ramos híspidas, pedicelos escabros.
Espiguetas pareadas, 0,9–1 × 0,7 mm, circulares a
obovais, plano-convexas, obtusas, curto-apiculadas;
gluma inferior ausente; gluma superior 0,9–1 mm
compr., circular a oboval, obtusa, curto-apiculada,
pilosa, margens pilosas, 3-nervada; lema inferior
neutro, 0,9–1 mm compr., esférico a oboval, obtuso,
curto-apiculado, esparso-piloso, margens glabras,
3–nervado; pálea inferior ausente; antécio superior
0,9–1 mm compr., esférico a oboval, obtuso, curto-
apiculado, glabro, longitudinalmente papiloso,
castanho-claro. Frutos não analisados.
Material selecionado: trilha da bapeba, 27.V.2007, fl.,
A.C. Mota et al. 63 (CEPEC); próximo a pousada,
24.XI.2007, fl. A.C. Mota 189 (HUEFS).

Paspalum paniculatum  é facilmente
diferenciada por apresentar nós dos colmos, bainhas,
lâminas foliares e pedúnculos híspidos. Além disso,
possui inflorescências com 15–19 racemos unilaterais
alternos a opostos.

No Brasil, ocorre em sombras de florestas,
brejos e áreas alteradas (Renvoize 1984). Na área de
estudos, suas touceiras ocorrem em partes alteradas
no entorno da floresta, sob alta intensidade luminosa;
foi coletada fértil nos meses de maio e novembro.

10.7 Paspalum pumilum Nees, Fl. Bras. Enum. Pl.
2(1): 52. 1829. Fig. 5t-v

Plantas perenes, cespitosas, 20–40 cm alt.,
entrenós e nós glabros. Folhas com bainhas pilosas,
margens ciliadas; lígula membranosa, ca. 0,2 mm compr.;

lâminas 2,2–7,8 × 0,2–0,5 cm, oblongo-lanceoladas,
ápice obtuso, base arredondada, simétrica, pilosa
em ambas as faces, margens pilosas e escabras, 2–8-
nervuras secundárias. Inflorescências 1,3–4 cm compr.,
com 2 ramos unilaterais espiciformes conjugados a
subconjugados, pedúnculos 1,3–11,5 cm compr.,
esparso-pilosos a glabros; ráquis glabra, pedicelos
escabros. Espiguetas solitárias, 1,2–1,5 × 0,8–1 mm,
elípticas, plano-convexas, agudas, curto-apiculadas;
gluma inferior ausente; gluma superior 1,2–1,5 mm
compr., oboval, obtusa, curto-apiculada, glabra,
margens glabras, 3-nervada; lema inferior neutro,
0,9–1,2 mm compr., oboval, obtuso, glabro, margens
glabras, 3-nervado; pálea inferior ausente; antécio
superior 0,9–1,2 mm compr., oboval, obtuso, curto-
apiculado, pubescente nas margens e ápice do lema
superior, longitudinalmente papiloso, castanho-
claro. Frutos não analisados.
Material selecionado : próximo à torre, 24.XI.2007, fl.,
A.C. Mota 183 (HUEFS).

O aspecto geral da inflorescência de
Paspalum pumilum  é semelhante ao de P.

conjugatum, porém apresenta espiguetas elípticas
e agudas vs . obovais e obtusas em P. conjugatum.

É amplamente distribuída no Brasil, ocorrendo
em margens de rios e lagoas (Renvoize 1984). Na área
de estudos, suas touceiras ocorrem em ambientes
alterados no entorno da floresta, porém exceto em
áreas alagadas, sob alta intensidade luminosa. Foi
coletada fértil apenas no mês de novembro.

11. Pennisetum Rich., Syn. Pl. 1: 72. 1805.
Pennisetum inlcui ca. 80 espécies distribuídas

nas regiões tropicais e subtropicais de ambos os
hemisférios (Boldrini 2001a). Caracteriza-se pelas
inflorescências em panículas espiciformes,
espiguetas solitárias ou em grupos de 2–3,
subtendidas por um invólucro com 8–45 cerdas
macias, longas e concrescidas em algum grau entre
si, caindo junto com as espiguetas.

Renvoize (1984) citou três espécies de
Pennisetum para a Bahia, e na área de estudos,
está representado por apenas uma delas.

11.1 Pennisetum purpureum Schumach., Beskr.
Guin. Pl.: 44. 1827. Fig. 6a-c

Plantas perenes, cespitosas, 1–2 m alt.,
entrenós glabros, nós hirsutos. Folhas com bainhas
glabras, margens glabras; lígula membranoso-ciliada,
ca. 4,2 mm compr.; lâminas 18–106 × 1,1–5 cm,
lanceoladas, ápice acuminado, base reta, simétrica,
escabra em ambas as faces, margens escabras, 8–
16-nervuras secundárias. Inflorescências 6,5–32 ×
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Figura 6 – a-c. Pennisetum purpureum – a. hábito; b. espigueta; c. antécio superior, vista da pálea (a M.M.M. Lopes et al. 835

(CEPEC); b-c A.M. Amorim et al. 5188 (CEPEC)). d-f. Pseudechinolaena polystachya – d. hábito; e. espigueta; f. antécio
superior, vista da pálea (A.C. Mota 214 (HUEFS)). g-i. Setaria sulcata – g. hábito; h. espigueta e cerda; i. antécio superior, vista
da pálea (A.C. Mota 252 (HUEFS)) . j-l. Steinchisma laxa – j. hábito; k. espigueta; l. antécio superior, vista da pálea (A.C. Mota

206 (HUEFS)). m-o. Urochloa arrecta – m. hábito; n. espigueta; o. antécio superior, vista da pálea (A.C. Mota 176 (HUEFS)).
p-r. Urochloa brizantha – p. hábito; q. espigueta; r. antécio superior, vista da pálea (A.C. Mota 224 (HUEFS)).
Figure 6 – a-c. Pennisetum purpureum – a. habit; b. spikelet; c. anthecium, palea view (a M.M.M. Lopes et al. 835 (CEPEC); b-c A. M. Amorim

et al. 5188 (CEPEC)). d-f. Pseudechinolaena polystachya – d. habit; e. spikelet; f. anthecium, palea view (A.C. Mota 214 (HUEFS)). g-i. Setaria

sulcata – g. habit; h. spikelet and bristle; i. anthecium, palea view ( A.C. Mota 252 (HUEFS)). j-l. Steinchisma laxa – j. habit; k. spikelet;
l. anthecium, palea view (A.C. Mota 206 (HUEFS)). m-o. Urochloa arrecta – m. habit; n. spikelet; o. anthecium, palea view (A.C. Mota 176

(HUEFS)). p-r. Urochloa brizantha – p. habit; q. spikelet; r. anthecium, palea view (A.C. Mota 224 (HUEFS)).
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2,5–4 cm, espiciformes, pedúnculos 2,5–3 cm compr.,
denso-pilosos no ápice; ráquis denso-pilosa.
Espiguetas solitárias ou em grupos de 2–3, 5,5–6 ×
0,8 mm, lanceoladas, acuminadas, subtendidas por
35–40 cerdas macias de 3–12 mm compr.; gluma
inferior ausente; gluma superior 0,5–0,7 mm compr.,
triangular, aguda, escabra, margens escabras, 3–
nervada; lema inferior neutro, 2,7–3 mm compr.,
lanceolado, acuminado a apiculado, escabro,
margens escabras no ápice, 3–nervado; pálea inferior
ausente; lema superior ca. 5 mm compr., lanceolado,
acuminado, escabro, margens escabras, 5–nervado;
pálea superior ca. 4,5 mm compr., lanceolada,
acuminada, escabra e pubescente na base, margens
escabras, 2–nervada. Frutos não analisados.
Material selecionado: trilha da torre, 10.VII.2005, fl.,
A. M. Amorim et al. 5188 (CEPEC, HUEFS).

Pennisetum purpureum diferencia-se das
demais Poaceae ocorrentes na área de estudos pelas
inflorescências espiciformes, com espiguetas
envolvidas por um invólucro constituído por muitas
cerdas macias.

Nativa da África, introduzida no Brasil, ocupa
clareiras de florestas secundárias, áreas úmidas e
alteradas (Boldrini 2001a). Na área de estudos, as
touceiras de P. purpureum ocorrem em ambientes
alterados no entorno da floresta, sob alta
intensidade luminosa. Foi coletada florida nos
meses de junho e julho.

12. Pseudechinolaena Stapf, Fl. Trop. Afr. 9: 494.
1919.

Pseudechinolaena inclui seis espécies, uma
pantropical e as demais endêmicas de Madagáscar
(Renvoize 1984), todas de ambientes florestais
(Longhi-Wagner 2001a). Apresenta inflorescências
racemosas e espiguetas portando tricomas
uncinados na gluma superior, na maturação e
tricomas híspidos quando imaturas.

Renvoize (1984) citou Pseudechinolaena

polystachya (Kunth) Stapf para a Bahia, a qual foi
registrada na área de estudos.

12.1 Pseudechinolaena polystachya (Kunth) Stapf,
Fl. Trop. Afr. 9: 495. 1919. Fig. 6d-f

Plantas perenes, decumbentes, radicantes nos
nós inferiores, 10–20 cm alt., entrenós e nós pilosos.
Folhas com bainhas esparso a densamente pilosas,
margens ciliadas; lígula membranosa, ca. 1 mm compr.;
lâminas 2,1–3,9 × 0,6–1,1 cm, ovais a elípticas, ápice
agudo a acuminado, base subcordada, assimétrica,
pilosas em ambas as faces, margens curto-escabras,

às vezes ciliadas na base, 6 nervuras secundárias.
Inflorescências 2,7–6,5 × 0,6–2,3 cm, com 3–5 ramos
unilaterais espiciformes alternos, pedúnculos 0,7–
3 cm, esparso-pilosos; ráquis, ramos, axilas e pedicelos
curto-escabros. Espiguetas pareadas, ca. 4 × 1,5 mm,
ovais, agudas; gluma inferior ca. 3 mm compr., oval,
acuminada, curto-escabra, margens glabras, 3–
nervada; gluma superior ca. 3 mm compr., oval, aguda,
curto-escabra e com tricomas uncinados de base
tuberculada na maturação, margens curto-escabras,
5–nervada; lema inferior ca. 3,5 mm compr., lanceolado,
agudo, curto-escabro, margens curto-escabras, 5–
nervado; pálea inferior ca. 3 mm compr., estreito-
lanceolada, aguda, curto-escabra, margens curto-
escabras; antécio superior ca. 2 mm compr.,
lanceolado, acuminado, glabro, liso, estramíneo.
Frutos não analisados.
Material selecionado: trilha da torre, 25.I.2008, fl. A.C.

Mota 214 (HUEFS).
Esta espécie diferencia-se das demais de Poaceae

da área de estudos pelas espiguetas com gluma superior
coberta por tricomas uncinados na maturação.

No Brasil ocorre na região tropical, em interior
de florestas úmidas, clareiras semi-sombreadas e
áreas alteradas sombreadas (Longhi-Wagner 2001a).
Na área de estudos, os indivíduos de P. polystachya

ocorrem no interior da floresta mais fechada e em
clareiras, sob baixa intensidade luminosa. Foi
observada em estado fértil de novembro a janeiro.

13. Setaria P. Beauv., Ess. Agrostogr. 51: 178. 1812.
Setaria compreende ca. de 125 espécies

(Boldrini 2001b), distribuídas nas regiões tropicais,
subtropicais e temperadas do mundo, com dois
grandes centros de diversidade, a África Tropical
e a América do Sul (Pensiero 1999). Caracteriza-se
pelas inflorescências paniculadas, contraídas a
espiciformes e espiguetas solitárias, subtendidas
por uma ou mais cerdas longas, rígidas e livres
entre si, persistentes na inflorescência após a
queda das espiguetas maduras.

Renvoize (1984) citou nove espécies de
Setaria para a Bahia, e na área de estudos, foi
encontrada uma espécie, Setaria sulcata Raddi, não
incluída entre as espécies referidas por esse autor.

13.1 Setaria sulcata Raddi, Agrostogr. Bras.: 50.
1823. Fig. 6g-i

Plantas perenes, cespitosas, eretas, ca. 2 m alt.,
entrenós glabros, nós pubescentes. Folhas com
bainhas denso-pubescentes, margens ciliadas; lígula
membranoso-ciliada ca. 3 mm compr.; lâminas 30,5–
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55,5 × 3,6–7,4 cm, plicadas, oblanceoladas, ápice
acuminado, base atenuada, simétrica, face adaxial
escabra, com alguns tricomas longos esparsos, face
abaxial pubescente, escabra nas nervuras, denso-
hirsuta na base, margens escabras, 20–28 nervuras
secundárias. Inflorescências 13,5–40 × 2–4,5 cm,
paniculadas, contraídas, congestas, pedúnculos ca.
60 cm compr., pubescentes; ráquis, ramos e axilas
pubescentes, pedicelos escabros. Espiguetas
solitárias, 2,8–3 × 0,8 mm, lanceoladas a oval-
lanceoladas, subtendidas por uma cerda rígida com
ca. 6 mm compr.; gluma inferior ca. 1 mm compr.,
oval, obtusa, escabra no ápice ou glabra, margens
glabras, 5–nervada; gluma superior ca. 1,8 mm compr.,
oval, obtusa, escabra no ápice, margens escabras
no ápice, 5-nervada; lema inferior neutro, ca. 2,8 mm
compr., lanceolado, acuminado, escabra no ápice,
margens escabras no ápice, 5–nervado; pálea inferior
ca. 0,4 mm compr., glabra, margens diminuto-ciliadas;
antécio superior ca. 2,8 mm compr., lanceolado, curto-
apiculado, escabro, transversalmente rugoso,
castanho-claro. Frutos não analisados.
Material selecionado: trilha da pousada para centro de
pesquisa, 27.V.2007, fl., A.C. Mota et al. 68 (CEPEC).

Setaria sulcata é bastante distinta das outras
espécies de Poaceae encontradas na área de
estudos, pelo hábito robusto, com lâminas foliares
longas e plicadas. Além disso, com base nos
caracteres reprodutivos, pode ser diferenciada das
demais por cada espigueta estar subtendida por
uma cerda rígida disposta no pedicelo. Muitos
materiais de herbários com esta mesma morfologia
estão geralmente identificados sob S. poiretiana

(Schult.) Kunth, contudo este nome é encontrado
na sinonímia de S. sulcata em Pensiero (2003).

É amplamente distribuída no Brasil, ocupando
subosque e bordas de florestas primárias e
secundárias (Boldrini 2001b, sob S. poiretiana). Na
área de estudos, as grandes populações de S.

sulcata foram encontradas apenas nas bordas sob
a sombra da floresta, em locais úmidos, com alta
intensidade luminosa. Foi observada em floração
nos meses de abril e maio.

14. Steinchisma Raf., Bull. Bot (Geneve) 1: 220. 1830.
Steinchisma compreende sete espécies

distribuídas da América Central até a Argentina
(Aliscioni et al. 2003), habitando lugares úmidos e
abertos, margens de rios, pântanos ou áreas
inundáveis, desde o nível do mar até 2600 m (Zuloaga
et al. 1998). Constituía um subgênero de Panicum, e
foi segregado deste com base em dados moleculares,

anatômicos, morfológicos (ex.: pálea inferior
expandida na maturação, sobressaindo o lema
inferior, e presença de papilas em fileiras
longitudinais, no lema superior) (Zuloaga et al. 1998).

No Brasil ocorre na Bahia e da Região Centro-
Oeste até o Sul, em lugares brejosos (Zuloaga et al.
2001b). Renvoize (1984) citou três espécies para a
Bahia (sob Panicum) e na área de estudos foi
encontrada apenas uma delas.

14.1 Steinchisma laxa (Sw.) Zuloaga, Amer. J. Bot.
90(5): 817 (2003). Fig. 6j-l

Plantas perenes, cespitosas, 55–85 cm alt.,
entrenós glabros a curto-escabros, nós glabros.
Folhas com bainhas glabras, margens ciliadas; lígula
membranosa-ciliada, ca. 0,5 mm compr.; lâminas 13,5–
23,3 × 0,6–0,8 cm, lanceoladas, ápice acuminado, base
arredondada, simétrica, pilosas e curto-escabras na
base em ambas às faces, margens curto-escabras,
8–12 nervuras secundárias. Inflorescências 15,5–23,5
× 6,5–9 cm, paniculadas, abertas, pedúnculos 1–4 cm
compr., curto-escabro, ráquis, ramos, axilas e
pedicelos curto-escabros. Espiguetas solitárias, ca.
1,5 × 0,5 mm, elíptico-lanceoladas, agudas; gluma
inferior 0,5–0,8 mm compr, triangular, aguda, curto-
escabra no ápice, margens glabras, 3–nervada; gluma
superior ca. 1 mm compr., lanceolada, aguda, curto-
escabra no ápice, margens glabras, 3–nervada;
lema inferior neutro ou estaminado, ca 1,2 mm
compr., lanceolado, agudo, curto-escabro no ápice,
margens glabras, 3–nervado; pálea inferior ca. 1,2 mm
compr., lanceolada, aguda, glabra, margens curto-
escabras, expandida na maturação; antécio superior
ca. 1 mm compr., lanceolado, agudo, glabro, papiloso
longitudinalmente, estramíneo. Frutos não analisados.
Material selecionado : trilha da caixa d’água,
24.XI.2007, fl., A.C. Mota 177 (HUEFS).

Esta espécie diferencia-se morfologicamente das
demais pela pálea inferior expandida na maturação.

No Brasil ocorre em áreas abertas ou
sombreadas, frequentemente em locais perturbados
(Renvoize 1984). Na área de estudos, suas touceiras
ocorrem nas bordas da floresta, sob alta
luminosidade, e florescem de novembro a janeiro.

15. Urochloa P. Beauv., Ess. Agrostogr.: 52. 1812.
Urochloa inclui 22 espécies, nove delas

do Velho Mundo, e 13 americanas, distribuídas
em regiões áridas, tropicais e subtropicais; na
América, se estendem dos Estados Unidos à
Argentina, sendo sete delas exclusivamente sul-
americanas (Morrone & Zuloaga 1992). Caracteriza-
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se pelas inflorescências racemosas, com ramos
unilaterais espiciformes alternos, espiguetas
solitárias, gluma e lema superior abaxiais à ráquis,
especialmente caracterizado pelo antécio superior
transversalmente rugoso.

Chave para as espécies de Urochloa

1. Nós e entrenós glabros; bainhas foliares glabras; lâminas foliares 7–19 cm compr.; inflorescências de
1–5,8 cm compr., ráquis e ramos escabros; espiguetas dispostas em duas fileiras ..........15.1 U. arrecta

1’. Nós e entrenós hirsutos; bainhas foliares denso-hirsutas; lâminas foliares 24,5–60,5 cm compr.;
inflorescências de 10–17,5 cm compr., ráquis e ramos hirsutos; espiguetas dispostas em uma fileira ...
.....................................................................................................................................15.2 U. brizantha

Para o Brasil foram citadas 16 espécies, entre
nativas e introduzidas, sob Brachiaria (Trin.)
Griseb. (Sendulsky 1978). Renvoize (1984) citou três
espécies para a Bahia, também sob Brachiaria, e
na área de estudos, ocorrem duas delas.

15.1 Urochloa arrecta (Hack. ex T. Durand &
Schinz) Morrone & Zuloaga, Darwiniana, 31 (1-4):
69. 1992. Fig. 6m-o

Plantas perenes, estoloníferas, ca. 1,5 m alt.,
entrenós e nós glabros. Folhas com bainhas glabras,
margens glabras; lígula membranoso-ciliada, ca. 1 mm
compr.; lâminas 7–19 × 0,5–1,7 cm, linear-lanceoladas,
ápice longo-acuminado, base arredondada, simétrica,
face adaxial curto-escabra na base, face abaxial
glabra, margens escabras, 10 nervuras secundárias.
Inflorescências 1–5,8 cm compr., com 4–9 ramos
unilaterais espiciformes alternos, pedúnculos 3,5–
6 cm compr., glabros, ráquis, ramos e pedicelos
escabros, axilas pubescentes. Espiguetas solitárias,
dispostas em 2 fileiras, 3,5 × 1 mm, oval-elípticas,
agudas; gluma inferior 1 mm compr., oval, obtusa,
glabra, margens glabras, 5–nervada; gluma superior
3,2 mm compr., oval, aguda, glabra, margens glabras,
7–9–nervada; lema inferior estaminado, 3 mm compr.,
oval, agudo, glabro, margens glabras, 5–nervado;
pálea inferior 3 mm compr., glabra, margens glabras,
2–nervada; antécio superior 2,8 mm compr., largo-
elíptico, obtuso, glabro, transversalmente rugoso,
castanho-claro. Frutos não analisados.
Material selecionado: trilha da bapeba, 27.V.2007, fl.
A.C. Mota et al. 66 (CEPEC); trilha da torre, 30.VI.2007,
fl., A.C. Mota 83 (HUEFS).

Urochloa arrecta difere bastante de U.

brizantha , tanto por caracteres vegetativos quanto
reprodutivos. Ainda em campo, pode-se diferenciá-
las pelas inflorescências, pois U. arrecta apresenta
ráquis e ramos apenas escabros e com espiguetas
dispostas em duas fileiras, enquanto U. brizantha

possui ráquis e ramos hirsutos e curto-escabros, e
espiguetas dispostas em uma fileira.

Originária da África e introduzida no Brasil,
cresce em lugares úmidos e frequentemente

alagados (Morrone & Zuloaga, 1992). Não havia
sido citada por Renvoize (1984) nem por Morrone
& Zuloaga (1992) para a Bahia. Portanto, trata-se
do primeiro registro dessa espécie para o Estado.
Na área de estudos, forma touceiras nas bordas e
em ambientes alterados no entorno da floresta, sob
alta luminosidade, florescendo de maio a novembro.

15.2 Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.) R.D.
Webster, Pan. Austr.: 233. 1987. Fig. 6p-r

Plantas perenes, decumbentes, radicantes nos
nós inferiores, ca. 2,5 m alt., entrenós e nós hirsutos.
Folhas com bainhas denso-hirsutas, margens ciliadas;
lígula membranoso-ciliada, ca. 2 mm compr.; lâminas
24,5–60,5 × 1–1,7 cm, linear-lanceoladas, ápice
longo-acuminado, base arredondada, simétrica, face
adaxial hirsuta ou apenas na base, face abaxial
esparso-piloso, margens curto-escabras, 6–10
nervuras secundárias. Inflorescências 10–17,5 cm
compr., com 2–4 ramos unilaterais espiciformes
alternos, pedúnculos 15,5–26,5 cm compr., glabros;
ráquis, ramos e axilas hirsutos, pedicelos curto-
escabros. Espiguetas solitárias, dispostas em 1 fileira,
4,5 × 2 mm, elípticas, agudas; gluma inferior ca. 2 mm
compr., oval, obtusa, glabra, margens glabras, 11–
13-nervada; gluma superior ca. 4 mm compr., largo-
oval, aguda, pilosa na metade superior, margens
glabras, 7–nervada; lema inferior neutro, ca. 4 mm
compr., largo-oval, agudo, glabro, margens glabras,
5–nervado; pálea inferior ca. 4 mm compr., oval,
obtusa, glabra, margens glabras, 2–nervada;
antécio superior ca. 4 mm compr., elíptico, agudo,
glabro, transversalmente rugoso, castanho-claro.
Frutos não analisados.
Material selecionado: trilha da casa de Vitor Becker para
centro de pesquisa, 28.II.2008, fl. A.C. Mota 224 (HUEFS).
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Originária da África, Urochloa brizantha ocorre
como subespontânea no Brasil, em campos e áreas
com ação antrópica (Gouveia-Santos 2001). Na área de
estudos, ocorre nas bordas e em ambientes alterados
no entorno da floresta, sob alta intensidade luminosa,
observada em floração apenas no mês de fevereiro.
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Resumo

Asteraceae é a maior família das angiospermas com ca. 24.000 espécies e 1600-1700 gêneros com distribuição
cosmopolita. Calea L. contém aproximadamente 125 espécies que ocorrem em regiões tropicais e subtropicais
do Novo Mundo, sendo que o maior número de espécies é registrado para o Brasil. O gênero é facilmente
confundido com espécies de Aspilia e Wedelia. No entanto, Calea possui flores do raio pistiladas e pápus de
páleas livres, enquanto em Aspilia as flores do raio são neutras e o pápus geralmente é aristado e Wedelia, por
sua vez, possui flores do raio pistiladas e pápus coroniforme. O presente trabalho consiste no levantamento e
estudo taxonômico das espécies de Calea no estado da Bahia. Para esse estudo, foram realizadas viagens de
campo, além da análise de materiais depositados em herbários. No estudo realizado foram encontradas 10
espécies de Calea para o estado: C. angusta S.F. Blake, C. candolleana (Gardner) Baker, C. gardneriana

Baker, C. harleyi H. Rob., C. microphylla (Gardner) Baker, C. morii H. Rob., C. pilosa Baker, C. pinheiroi

H. Rob., C. purpurea G.M. Barroso e C. villosa Baker. As espécies diferenciam-se basicamente pelo arranjo
da sinflorescência (número de capítulos e tamanho do pedúnculo), tipo de capítulo (radiado × discóide),
receptáculo (paleáceo × epaleáceo), número de flores e tamanho das páleas do pápus. Dentre as espécies, C.

angusta é restrita à vegetação arbustiva sobre dunas litorâneas (Bahia e Sergipe), C. candolleana é a espécie
de maior distribuição geográfica no estado (BA, TO, GO, MG e PE), C. morii e C. pilosa são registradas apenas
para o estado da Bahia. As demais espécies dividem sua distribuição entre os estados da Bahia, Distrito
Federal, Goiás e Minas Gerais: C. gardneriana e C. purpurea (BA, GO), C. microphylla (BA, DF, GO), C. harleyi

e C. pinheiroi (BA e MG) e C. villosa (BA, GO, MG). Os resultados são apresentados por meio de chave de identificação,
descrições, distribuição geográfica, comentários e ilustrações inéditas das espécies.
Palavras-chave: Compositae, Aliança Heliantheae, taxonomia.

Abstract

Asteraceae is the largest family of angiosperms with ca. 24.000 species and 1600-1700 genera widely
distributed. Calea L. is represented in the tropical and subtropical regions by ca. 125 species. This genus is
very similar to Aspilia and Wedelia, however the former presents ligulate pistilate flowers and pappus
composed of free pales. The aim of this paper is to present a taxonomic survey of Calea in the state of Bahia.
The analyzed specimens included material collected in the field, as well as herbarium material. The following
10 species are known to occur in Bahia: C. angusta S.F. Blake, C. candolleana (Gardner) Baker, C. gardneriana

Baker, C. harleyi H. Rob., C. microphylla (Gardner) Baker, C. morii H. Rob., C. pilosa Baker, C. pinheiroi H.
Rob., C. purpurea G.M. Barroso e C. villosa Baker. The species are basically distinct by the sinflorescence
arrangement (heads number and peduncle size), head radiate or discoid, receptacle (paleaceous × epaleaceous),
flower numbers and pappus size. Within the genus, C. angusta is restricted to shrubby vegetation on dunes
(Bahia and Sergipe States), C. candolleana has the widest geographical distribution (BA, TO, GO, MG and
PE), C. pilose and C. morii are known only from Bahia. The other species occur in the Bahia, Distrito Federal,
Goiás and Minas Gerais states: C. gardneriana and C. purpurea (BA, GO), C. microphylla (BA, DF and GO), C.

harleyi and C. pinheiroi (BA e MG) and C. villosa (BA, GO, MG). Keys, descriptions, geographic distribution,
comments and illustrations are provided.
Key words:  Compositae, Heliantheae Alliance, taxonomy.



548

Rodriguésia 62(3): 547-561. 2011

Roque, N. & Carvalho, V.C.

Introdução
Asteraceae é a maior família de angiospermas

com ca. 24.000 espécies e 1.600–1.700 gêneros de
distribuição cosmopolita (Funk et al. 2009). Recentes
estudos moleculares têm resultado em novos arranjos
sistemáticos na família e, segundo Panero & Funk
(2008), podem ser reconhecidos em Asteraceae 12
subfamílias e 43 tribos, um número muito superior aos
tradicionalmente aceitos (Bremer 1994). A família é
caracterizada pela inflorescência em capítulo, anteras
sinânteras e cipsela geralmente com um pápus (Roque
& Bautista 2008).

A Aliança Heliantheae sensu Panero (2007a) é
composta por 13 tribos e ca. 5.500 espécies ou 20–
25% das espécies de Asteraceae reconhecidas
(Baldwin 2009). Destas, a tribo Neurolaeneae contém
cinco gêneros e ca. 150 espécies com a maioria
representada nas áreas tropicais do México e América
do Sul (Panero 2007b). O gênero Calea L. é o maior da
tribo, com aproximadamente 125 espécies, sendo que
um grande número é registrado para o nordeste da
América do Sul e Brasil (Wussow et al. 1985; Pruski &
Urbatsch 1988).

Calea é facilmente confundida com espécies
dos gêneros Aspilia Thours e Wedelia Jacq. No
entanto, Aspilia possui flores do raio neutras,
constrição no ápice das cipselas e pápus geralmente
aristado; Wedelia, por sua vez, possui flores do raio
pistiladas e pápus coroniforme, enquanto que em
Calea as flores do raio, quando presentes, são
pistiladas e o pápus é composto de páleas livres, um
caráter diagnóstico para o gênero.

Segundo os estudos realizados por Baker (1884),
Pruski & Urbatsch (1988) e Pruski & Hind (1998), Calea

está representada no Brasil por ca. 85 espécies,
distribuídas nos estados do Distrito Federal, Bahia,
Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e
Paraná. Contudo, Mondin & Bringel (2010), na
listagem das espécies de Calea para a Flora do Brasil,
reconheceram para o gênero apenas 53 espécies
amplamente distribuídas pelo Brasil.

Pelo exposto, observa-se uma grande
divergência entre os resultados obtidos por meio dos
estudos taxonômicos em Calea ao longo dos anos e
a listagem de espécies para o Brasil recentemente
publicada (Mondin & Bringel 2010). Embora com focos
distintos, esses trabalhos fornecem dados
fundamentais para os estudos revisivos, cujo principal
enfoque será reconhecer, reavaliar e validar todos os
nomes até então aceitos e propostos para o gênero.

Sendo assim, o presente trabalho tem como
objetivo o estudo taxonômico das espécies de Calea

L. no estado da Bahia, que inclui o levantamento
florístico, identificação, descrição, tratamento
taxonômico, ilustrações inéditas e comentários
sobre as espécies, além da apresentação de chave
para a identificação específica.

Material e Métodos
O levantamento, identificação e descrição das

espécies de Calea para o estado da Bahia foram
baseadas a partir de materiais coletados por meio
de expedições botânicas cujos espécimes foram
depositados principalmente no herbário ALCB,
além da análise de exsicatas provenientes dos
herbários ALCB, CEPEC/CEPLAC, EAC, ICN, HRB,
HUEFS, SPF e US. Duplicatas dos herbários MBM,
RB e UB foram analisadas no herbário US. As siglas
e respectivas instituições encontram-se listadas
conforme Holmgren et al. (1990).

A descrição de Calea é uma compilação de toda
a variação encontrada nas espécies do gênero e literatura
específica. Para a identificação dos táxons foram
consultados protólogos, floras locais e regionais e,
quando possível, os espécimes-tipo (identificado pelo
sinal de exclamação quando analisado). As medidas
vegetativas foram obtidas com auxilio de régua
milimetrada e as estruturas florais foram medidas
utilizando-se papel milimetrado em estereomicroscópio.
As medidas de largura e diâmetro foram feitas na parte
mais larga da estrutura analisada. Os espécimes foram
analisados e as estruturas ilustradas sob com câmada
clara acoplada ao estereomicroscópio Olympus SZH10.
A morfologia das estruturas reprodutivas e vegetativas
foi caracterizada com base em Radford et al. (1974) e
Roque et al. (2009).

Nas descrições da lâmina foliar, os termos “ápice”,
“margem” e “base” foram suprimidos levando em
consideração a sequência padronizada dos mesmos. O
caráter - venação trinérvia ou uninérvia, comumente
aplicado por Baker (1884), não foi utilizado como
marcador taxonômico entre as espécies estudadas
devido à sua subjetividade. Em ramos de uma mesma
exsicata, observam-se folhas aparentemente trinervadas
e folhas cuja nervação é duvidosa.

Os materiais examinados, adicionais e/ou
selecionados seguem a ordem alfabética do município
e ordem cronológica das coletas. Para as espécies
C. angusta, C. candolleana e C. harleyi foram
selecionados os materiais mais representativos em
termos de variabiliade morfológica e abrangência
geográfica. Optou-se por incluir materiais adicionais
de outros estados para subsidiar o reconhecimento
e identificações futuras.
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Resultados e Discussão

Calea L., Sp. Pl. 2: 1179. 1763. Tipo: Calea

jamaicensis (L.) L.
Ervas, subarbustos, arbustos, ou raramente

árvores ou lianas; algumas vezes com xilopódio e raízes
tuberosas. Folhas simples, opostas, raramente alternas,
verticiladas ou em roseta, subsésseis, sésseis ou
pecioladas. Capítulos radiados, heterogámos ou
discóides, homógamos, solitários ou em
sinflorescência terminal ou axilar, paniculado-tirsóide,
umbeliforme ou corimbiforme; brácteas involucrais
imbricadas 2–8 séries, estriadas, subiguais ou as mais
externas menores; receptáculo plano ou cônico,
paleáceo ou raramente epaleáceo. Flores do raio,
quando presentes, pistiladas, limbo inteiro ou

trilobado, patente, amarelas, raramente alvas; flores
do disco tubulosas, monoclinas, amarelas, raramente
alvas ou púrpuras; anteras com apêndice do conectivo
agudo, base curtamente sagitada, amarelas; ramos de
estilete truncado, ápice penicelado. Cipsela cilíndrica,
geralmente enegrescida pela presença de fitomelanina,
4–5 costelas, serícea, pubescente, glabra ou
glabrescente, carpopódio curvado (assimétrico) e/ou
decorrente, estipitado; pápus de páleas livres,
raramente fundidas na base, subiguais a desiguais,
margem e ápice erosas.

Segundo o levantamento realizado para o
estado da Bahia, o gênero Calea conta com 10
espécies que habitam preferencialmente áreas
abertas, em ambientes de caatinga, campos rupestres,
cerrado, restinga ou carrasco.

Chave de identificação para as espécies de Calea no estado da Bahia

1. Capítulos homógamos, discóides; flores até 10 por capítulo.
2. Folhas 2,5–5,5 cm larg.; capítulo séssil; receptáculo paleáceo (páleas 1cm compr.); páleas do pápus

lanceoladas, 2–3 mm compr. ........................................................................................... 6. C. morii

2’. Folhas 0,6–2 cm larg.; capítulo pedunculado; receptáculo epaleáceo; páleas do pápus escamiformes,
até 0,5 mm compr.
3. Capítulo com 3 flores, brácteas involucrais e flores atropurpúreas; páleas do pápus

inconspícuas (ca. 0,1 mm compr.) ..................................................................... 9. C. purpurea

3’. Capítulo com 8–10 flores, brácteas involucrias verdes e flores amarelas; páleas do pápus ca.
0,5 mm compr., ovadas.
4. Lâmina foliar elíptica, serreada, atenuada; sinflorescência umbeliforme, três capítulos;

carpopódio inconspícuo ............................................................................. 4. C. harleyi

4’. Lâmina foliar ovada, crenada, truncada; sinflorecência corimbiforme, mais de três capítulos;
carpopódio decorrente nas costelas ........................................................ 8. C. pinheiroi

1’.  Capítulos heterógamos, radiados; flores 15–55 por capítulo.
5. Capítulos com 1–2 brácteas folhosas na base, sésseis ou curtamente pedunculados (até 3 cm

compr.); páleas do receptáculo conduplicadas, persistentes.
6. Lâmina foliar elíptica, glabrescente na face adaxial; flores ca. 15; pápus 0,2 mm compr. ........

.................................................................................................................... 5. C. microphylla

6’. Lâmina foliar ovada, velutina; flores ca. 30; pápus 0,5 mm compr. ..................... 10. C. villosa

5’. Capítulos sem brácteas folhosas na base, pedúnculo 4–23 cm compr.; páleas do receptáculo, quando
presentes, planas, caducas.
7. Capítulos com páleas ausentes ou caducas, lineares; cipsela estrigosa, pápus (0,8)1–

1,5(2,0) mm larg.
8. Ramos pubescentes; lâmina foliar escabrosa a pubescente; pápus 0,8–1 mm compr.

9. Lâmina foliar 1,5–3(4) cm compr., oblonga a triangular, face adaxial escabrosa;
receptáculo paleáceo, páleas ca. 3mm compr., caducas .............  2. C. candolleana

9’. Lâmina foliar 4–8 cm compr., elíptica, face adaxial pubescente; receptáculo epaleáceo
.............................................................................................................. 7. C. pilosa

8’. Ramos glabros; lâmina foliar glabra a glabrescente; pápus 1,2–1,5(2,0) mm compr. .......
................................................................................................................... 1. C. angusta

7’. Capítulos com páleas persistentes, lanceoladas; cipsela glabra e pápus até 0,2 mm compr ......
................................................................................................................... 3. C. gardneriana
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1. Calea angusta S. F. Blake, Contr. U.S. Natl. Herb.
26: 258. 1930. Galinsoga angustifolia Spreng., Neu
Entd. 2: 138. 1821. Tipo: BRASIL. BAHIA, Sellow 1001

(Tipo: P; Foto do tipo: US!). Fig. 1a-f
Ageratum angustifolium Spreng., Syst. Veg. 3: 446.
1826. Tipo: BRASIL. BAHIA: Sellow 590 (Tipo: P;
Foto do Tipo: US!).
=  Calea angustifolia Sch. Bip. ex Baker. Fl. bras. 6:
256. 1884, nom. illeg. (non Meyeria angustifolia

Gardner, Lond. Journ. Bot. 7: 417. 1848.).
Subarbustos ou arbustos, 0,3–2 m alt.; ramos

decumbentes, glabros. Folhas opostas, discolores,
cartáceas, aromáticas, lâmina foliar 3–6 (10) × 0,2–1,0
(2,5) cm, estreito-elíptica a elíptica, aguda a obtusa,
mucronulada, inteira a serrulada, levemente revoluta,
decorrente, glabras ou glabrescentes, sésseis a
subsésseis, pecíolo até 0,5 cm compr. Sinflorescência
terminal, cimosa, corimbiforme; capítulos laxos,
pedúnculo 8–23 cm compr. Capítulo radiado,
heterógamo; invólucro campanulado, 1–1,5 × 1 cm;
brácteas involucrais 3–4 séries, verdes, margem hialina,
glabras, as mais externas 7–9 × 2–3 mm, ovadas,
arredondadas, as mais internas 0,9–1,1 × 0,3–0,4 cm,
lanceoladas, obtusas; receptáculo cônico, paleáceo,
páleas ca. 3 mm × 0,2mm, lineares, planas, caducas.
Flores 45–52, flores do raio 10, 1,3–1,5 cm compr.,
corola 8–10 mm compr. (tubo da corola 2 mm compr.);
flores do disco 8 mm compr., corola ca. 4 mm compr.
(tubo 1 mm compr.), amarela, anteras ca. 2mm compr.,
estilete dilatado na base, ca. 4mm compr. Cipsela 4–
costada, 2,5–3 mm compr., estrigosa, levemente
estipitada, carpopódio assimétrico, decorrente nas
costelas; páleas do pápus 13–15, livres, subiguais,
1,2–1,5 (2,0) mm compr., elípticas.
Material selecionado: Alagoinhas, Catu, 12º09’29” S
38º22’61"W, 7.X.2002, N.G. Jesus et al. 1493 (ALCB,
HRB, HUEFS). Cairu, 14.IX.1993, L.M. Guedes et al. 100

(ALCB). Camaçari, 1.VII.1997, M.L. Guedes et al. 4832

(ALCB). Conde, 29.VIII.2002, N.G. Jesus et al. 1447 (HRB).
Entre Rios, 15.IV.2004, T. Ribeiro et al. 473 (ALCB,
HUEFS). Esplanada, 3.II.2002, J.R. Pirani et al. 4960

(ALCB, SPF). Itanagra, 20.IX.2008, A.R. Prates 106

(ALCB). Jandaíra, 19.VIII.1995, G. Hatschbach et al. 63157

(CEPEC, HRB, SPF, US). Lamarão do Passé, 10.VII.1994,
M.L. Guedes et al. 3335 (ALCB). Mata de São João,
18.VIII.1995, G. Hatschbach et al. 63093 (HUEFS, SPF,
US). Imbassaí, 18.VI.2003, G. Hatchbach et al. 75459 (US).
Salvador, 12.XII.2005, E.P. Queiroz et al. 1289 (HRB).
Material adicional examinado: SERGIPE: Rod. BR-101
no trecho Estância/Aracajú, Praia de Abais, 8.X.1983, J.G.

Jardim et al. 329 (ALCB, CEPEC).
Calea angusta é um nome novo proposto por

Blake (1930) para a espécie Galinsoga angustifolia

Spreng., uma vez que Calea angustifolia Sch.Bip. ex

Baker, que atualmente é um sinônimo de Calea

multiplinervia Less., é homônimo posterior de
Meyeria angustifolia Gardner.

Hind & Miranda (2008) citaram Calea angusta

para o Nordeste como restrita ao estado da Bahia,
ocorrendo em ambientes de restinga e campos
rupestres. Contudo, a partir da análise dos espécimes
em herbários, observou-se que os limites taxonômicos
entre Calea angusta, Calea candolleana e Calea

pilosa eram frequentemente confundidos, gerando
erros de identificação na grande parte das coleções
observadas (ver outros comentários em C.

candolleana e C. pilosa).
Sendo assim, esse trabalho reconhece Calea

angusta como uma espécie restrita a ambientes de
restinga e dunas no litoral da Bahia e Sergipe. A
espécie pode ser reconhecida pelos ramos gabros e
folhas glabras a glabrescentes, lâmina estreito-elíptica
a elíptica, aromáticas e pela presença do maior pápus
(páleas 1,2–1,5 (2,0) mm compr.) entre as espécies de
Calea da Bahia (Fig. 1a-f). O material coletado no
Município Mata de São João (G. Hatschbach et al.

63093), em região de restinga arbórea, apresentou as
folhas excepcionalmente largas (ca. 3 cm larg.).

2. Calea candolleana (Gardner) Baker. Fl. bras. 6(3):
256. 1884. Meyeria candolleana Gardner. London J.
Bot. 7: 414. 1848. Síntipos: BRASIL. PERNAMBUCO
(?): Serra de Batalha, 1841, G. Gardner 2903 (Síntipo:
K; Foto do tipo: HUEFS! US!) e GOIÁS, “in similar
situations near San Domingos”, V.1840, G. Gardner

4242 (tipo: K, US!). Fig. 1g-k
Arbusto ereto a decumbente até 2 m alt., muito

ramificado; ramos pubescentes. Folhas opostas,
discolores, cartáceas, lâmina foliar  1,5–3(4) × 1–1,5(2)
cm, oblonga ou triangular, obtusa a aguda, serreada,
revoluta, decorrente, face adaxial escabrosa, face
abaxial híspida a pubescente com tricomas glandulares
capitados, sésseis a subsésseis, pecíolo até 4mm
compr. Sinflorescência terminal, cimosa, corimbiforme;
capítulos laxos, pedúnculo 4–16 cm compr. Capítulo
radiado, heterógamo; invólucro campanulado, 1,0–
1,5 × 1,0 cm; brácteas involucrais 3–4 séries, verdes,
margem hialina, glabras, as mais externas 0,5–1,0 ×
0,3–0,8 cm, ovadas, arredondadas, as mais internas
0,6–1 × 0,4 cm, elípticas, obtusas; receptáculo cônico,
paleáceo, páleas 4–10 × 0,2 mm, lineares, planas,
caducas. Flores ca. 55, as do raio 10, 1–1,5 cm compr.,
corola 1,1 mm compr. (tubo 1,5–2 mm compr.); flores
do disco 7–8 mm compr., corola 3,5–4 mm compr.
(tubo 0,8–1 mm compr.), amarela, anteras ca. 2 mm
compr., estilete dilatado na base, ca. 3,5 mm compr.
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Figura 1 – a-f. Calea angusta S.F. Blake – a. ramo florido; b. capítulo radiado; c. receptáculo cônico; d. flor do raio; e. flor
do disco em corte longitudinal evidenciando os estames e estilete; f. cipsela (Guedes et al. 4832). g-k. Calea candolleana

(Gardner) Baker – g. ramo florido; h. flor do raio; i. flor do disco; j. estilete; k. pápus de páleas (Harley et al. 25717).
Figure 1 – a-f. Calea angusta S.F. Blake – a. flowering shoot; b. radiate head; c. conic receptacle; d. ray floret e. disc floret showing
the stamen and style; f. cypselae (Guedes et al. 4832). g-k. Calea candolleana (Gardner) Baker – g. flowering shoot; h. ray floret; i. disc
flower; j. style; k. pappus of pales (Harley et al. 25717).
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Cipsela 4–costada, 2,5–3 mm compr., estrigosa,
carpopódio assimétrico,  decorrente nas costelas;
páleas do pápus 12–13, livres, subiguais, ca. 1 mm
compr., elípticas.
Material selecionado: Abaíra, 19.XII.1991, R.M. Harley

& V.C. Souza H 50103 (HUEFS, SPF, US). Andaraí, 12º15S,
41º18W, 24.XI.2001, E.C. Oliveira  & V.C. Carvalho 4

(HUEFS). Barra da Estiva, 16.II.1997, B. Stannard et al.

PCD 5749 (ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS). Caetité,
28.IV.2008, M.L. Guedes et al. 14.276 (ALCB). Castro Alves,
18.V.1999, V.C. Souza et al. 22627 (HUEFS, SPF). Delfino,
5.III.1974, R.M. Harley 16791 (CEPEC). Ibicoara, 13.X.2007,
M.L. Guedes et al. 13831 (ALCB). Ituaçu, 13º48’S 41º17’W,
19.VII.1981, A.M. Giulietti et al. CFCR 1222 (ALCB, US).
Jacobina, 11º12’24”S, 40º28’55”W, 7.IV.2001, N.G. Jesus et

al. 1303 (CEPEC, HRB, HUEFS). Lençóis, 31.VIII.1994, R.

Orlandi et al. PCD 651 (ALCB, CEPEC, US). Morro do
Chapéu, 11º40’22”S 41º00’39”W, 9.XII.2006, M.L. Guedes

et al. 12971 (ALCB, HRB). Mucugê, 12º59’18”S,
41º20’27”W, 13.III.2004, N. Roque et al. 1092 (ALCB, HRB).
Palmeiras, 28.VIII.2008, P.D. Carvalho & S.C. Ferreira 416

(HUEFS). Paraguaçu, 13º9’S, 41º7’W, 13.IV.2001, L.J. Alves

et al. 65 (ALCB). Piatã, 25.III.2005, M.L. Guedes et al. 11.888

(ALCB, CEPEC). Pindobaçu, 10º41’35" S 40º22’45” W,
10.IV.2001, T. Ribeiro et al. 219 (ALCB, HRB, HUEFS).
Rio de Contas, 28.X.1988, R.M. Harley et al. 25717 (CEPEC,
HUEFS, SPF, US).  Santa Terezinha, 16.V.1984, L.R. Noblick

et al. 3236 (CEPEC, HUEFS, US). Sento Sé, 2.IV.2002, E.R.

Souza et al. 142 (ALCB, HUEFS). Umburanas, 10º22’S,
41º19’W, 10.IV.1999, L.P. de Queiroz et al. 5220 (HUEFS).
Utinga, 12º3’10”S, 41º7’33”W, 10.IX.1999, R.P. Oliveira et

al. 204 (HUEFS).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS. Várzea
da Palma, 12.III.1995, G. Hatchsbach et al. 61781 (US).

Calea candolleana ocorre preferencialmente
em áreas de campos rupestres, cerrado, borda de
mata ciliar e beira de estrada. A espécie apresenta
ampla distribuição geográfica, com registro para os
estados de Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Bahia
e Pernambuco (Mondin & Bringel 2010). Por outro
lado, Hind & Miranda (2008) citam C. candolleana

com distribuição no Nordeste restrita ao estado da
Bahia. A citação de Calea candolleana para
Pernambuco se dá através da etiqueta do material-
tipo e que, semelhante a C. mycrophylla, pode estar
equivocada. Estudos sobre o percurso realizado por
Gardner no Brasil podem elucidar com exatidão as
localidades-tipo de várias espécies por ele descritas.

Calea candolleana pode ser confundida com
C. angusta e C. pilosa, mas diferencia-se da primeira
pelo tipo de hábitat (campos rupestres e cerrado vs.

restinga), enquanto C. angusta apresenta ramos
glabros (vs. pubescentes), lâmina estreito-elíptica a
elíptica (vs. oblonga a triangular), glabras a
glabrescentes (vs. híspida a pubescente) e pápus

maior. Calea candolleana diferencia-se de C. pilosa

pela formato da lâmina (oblonga vs. elíptica), tipo de
indumento (face adaxial escabrosa vs. pubescente)
e presença de páleas no receptáculo (vs. epaleáceo)
(Fig. 1g-k).

Os espécimes de C. candolleana coletados
nos Municípios de Morro do Chapéu e Jacobina,
Bahia, são particularmente característicos pelas
folhas triangulares, menores (1,5–3,5 × 0,4–0,7),
fortemente revolutas e sésseis. Devido à ampla
variação foliar encontrada ao longo dos espécimes
estudados, optou-se, então, pela ampliação dos
limites específicos.

A partir da análise dos protólogos e dos
materiais-tipo das espécies de Calea citadas para a
Bahia, observou-se que Calea bahiensis (Mattf.) H.
Rob. e C. angusta são reconhecidas pelos mesmos
caracteres diagnósticos, o que sugere que a primeira
seja sinonimizada em futuro trabalho revisivo no gênero.

3. Calea gardneriana Baker, Fl. bras. 6 (3): 255.
1884. Meyeria angustifolia Gardner, London J. Bot.
7: 414. 1848 (nom. illeg.) Tipo: BRASIL. GOIÁS,
Serra da Natividade, IV.1840, G. Gardner 3282

(Holótipo: K; Foto: US!). Fig. 2a-d
Arbustos até 1,5 m alt.; ramos glabrescentes.

Folhas opostas, discolores, cartáceas, lâmina foliar
4–8 × 0,2–0,5 cm, linear, aguda, inteira, atenuada,
estrigosas, sésseis. Sinflorescência terminal, cimosa,
corimbiforme; capítulos laxos, pedúnculo 4–11 cm
compr. Capítulo radiado, heterógamo; invólucro
campanulado, 1–1,5 × 1–1,3 cm; brácteas involucrais
3–4 séries, verdes, margem hialina, glabras, as mais
externas 2–3 × 1–2 mm, ovadas, arredondadas, as
mais internas 3–10 × 2–4 mm, elípticas, obtusas;
receptáculo cônico, paleáceo, páleas 7–8 × 1 mm,
lanceoladas, aristadas, planas, persistentes. Flores
ca. 40, flores do raio ca. 10, 1,5–1,9 cm compr., corola
1,0–1,3 cm compr. (tubo 2 mm compr.), flores do disco
1,0 cm compr., corola ca. 5 mm compr. (tubo 1 mm
compr.), amarela, anteras ca. 3mm compr., estilete
dilatado na base, ca. 4mm compr. Cipsela 4–costada,
5–6 mm compr., cilíndrica, glabra, carpopódio
assimétrico e inconspícuo; páleas do pápus 12–15,
livres, subiguais, ca. 0,5 mm compr., elípticas.
Material examinado: Gentio do Ouro, 11º2’18”S
42º42’48”W, 24.VI.1996, M.L. Guedes et al. PCD 3043

(ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS, SPF). Xique-Xique,
11º2’S e 42º42’W, II.1977, R. M. Harley 19078 (CEPEC).
Material adicional examinado : GOIÁS, Serra
D’ourada, Pohl 445 (US).

Calea gardneriana foi um nome novo proposto
por Baker (1884) para Meyeria angustifolia Gardner
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Figura 2 – a-d. Calea gardneriana Baker – a. ápice do ramo florido; b. receptáculo cônico; c. pálea do receptáculo;
d. cipsela (Guedes et al. PCD 3043). e-h. Calea harleyi H. Rob. – e. ramo florido; f. capítulo discóide; g. flor do disco;
h. pápus de páleas (Roque et al. 651).
Figure 2 – a-d. Calea gardneriana Baker – a. flowering shoot apex; b. conic receptacle; c. receptacle pale; d. cypselae (Guedes et al.

PCD 3043). e-h. Calea harleyi H. Rob. – e. s flowering shoot; f. discoid head; g. disc floret; h. pappus of pales (Roque et al. 651).

que era um homônimo posterior para Ageratum

angustifolium Spreng.
Seguno Hind & Miranda (2008), os espécimes

PCD 3043 e Harley 19078 foram identificados
como Calea elongata (Gardner) Baker e,
possivelmente, o mesmo conceito taxonômico foi
seguido por Mondin & Bringel (2010). Contudo,
após a análise do síntipo “Pohl 445” de Calea

gardneriana (Gardner) Baker, concluiu-se que este
espécime mantinha os mesmos limites taxonômicos

que os espécimes provenientes da Bahia. Uma vez
que nenhum espécime-tipo de Calea elongata foi
analisado e, segundo Baker (1884), a espécie é
restrita a Goiás, optou-se pela identificação destes
espécimes como Calea gardneriana.

Calea gardneriana ocorre em áreas de cerrado
e campos rupestres nos estados de Bahia e Goiás.
Dentre as espécies estudadas, C. gardneriana é a
única com lâmina foliar linear (4–8 × 0,3–0,4 cm) e
cipsela glabra com pápus inconspícuo (ca. 0,2 mm
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compr.) (Fig. 2a-d). Calea gardneriana, assim como
C. candolleana, C. pilosa e C. angusta, apresentam
capítulos sem brácteas folhosas na base e
pedunculados.

4. Calea harleyi H. Rob., Phytologia 44(4): 272.
1979. Tipo: BRASIL. BAHIA. Barra da Estiva on
Ibicoara Road. 41º 18’W, 13º 35’S, Alt. ca. 1,100m,
29.I.1974, R.M. Harley 15586 (Holótipo: US!, Isótipo:
CEPEC!)                                                         Fig. 2e-h

Arbustos 20–70 cm alt.; prostrados ou
cespitosos, glabros a levemente pubescentes. Folhas
opostas, discolores, cartáceas, lâmina foliar 2–4,5 ×  0,6–
1,2 cm, elíptica, aguda a obtusa, serreada, levemente
revoluta, atenuada, estrigosas, glabrescentes,
subsésseis, pecíolo 2–8 mm compr. Sinflorescência
terminal, cimosa, umbeliforme, tricapitada; capítulos
laxos, pedúnculo 0,6–1,5 cm compr. Capítulo discóide,
homógamo; invólucro cilíndrico, 7–10 × 4–7 mm;
brácteas involucrais 4–5 séries, verdes, margem hialina,
glabras, as mais externas 5 × 1,5–2 mm, ovadas,
arredondadas, as mais internas 6 × 0,5 mm, lineares a
lanceoladas, obtusas; receptáculo cônico, glabro.
Flores 8–10, ca. 6 mm compr., corola 3–4 mm (tubo 0,8–
1 mm compr.), amarela, anteras ca. 2mm compr., estilete
dilatado na base, 3,5–4mm compr. Cipsela 4–costada,
ca. 3 mm compr., levemente estrigoso nas costelas,
glabrescente, carpopódio assimétrico, inconspícuo;
páleas do pápus ca. 12, livres, subiguais, ca. 0,5 mm
compr., ovadas.
Material selecionado: Abaíra, 2.II.1992, J.R. Pirani et al. H

51467 (CEPEC, HUEFS, SPF, US). Água Quente,
11.XII.1988, R.M. Harley et al. 27206 (HUEFS, SPF, US).
Barra da Estiva, 22.III.1980, Harley et al. 20764 (CEPEC).
Brejo de Cima, 15.XII.1984, B. Stannard et al. CFCR 6943

(SPF, US). Caetité, 8.III.1994, V.C. Souza et al. 5360 (ALCB,
US). Campo Formoso, 10º30’49”S, 40º18’25”W,
14.VIII.1999, E. Miranda-Silva et. al. 199 (ALCB, HUEFS).
Ibicoara (Ibiquara), 13º25’S, 41º18’W, 20.XI.1988, R.M.

Harley et al. 26976 (ALCB, CEPEC, SPF, US). Igaporã,
10.III.1998, G. Hatschbach et al. 67589 (US). Lençóis,
25.IV.1979, L.R. Noblick 1232 (ALCB). Mucugê, 1.V.2003,
N. Roque et al. 651 (ALCB, CEPEC, SPF). Piatã, 10.X.2009,
N. Roque et al. 2274 (ALCB). Rio de Contas, 18.III.1998, G.

Hatschbach et al. 67894 (ALCB, US). Seabra, 20.III.1980,
G.C. Pinto 122 (HRB). Sebastião Laranjeiras, 14º34’S,
42º44’W, 17.IX.1980,  S.B. da Silva 135 (CEPEC, HRB).
Material adicional examinado: MINAS GERAIS,
Bocaiúva, BR-367, 20.XI.1997, G. Hatschbach et al. 67306

(US). Botumirim, 15.II.2003, F. França et al. 4410 (HUEFS).
Monte Azul, 18.IV.1996, G. Hatschbach et al. 65058 (US).

Calea harleyi, até então conhecida apenas
para o estado da Bahia (Hind & Miranda 2008;
Mondin & Bringel 2010), agora tem sua distribuição

geográfica estendida para Minas Gerais. Ocorre em
áreas de cerrado de altitude em afloramento rochoso,
carrasco, caatinga, campos gerais, beira de riacho,
campos rupestres e em vegetação antrópica. Nestes
ambientes ocorre em solo arenoso e afloramento
rochoso e apresenta xilopódio evidente.

Calea harleyi é característica pelos capítulos
discóides, homógamos e diferencia-se das demais
espécies com capítulos discóides (C. morii,
C.pinheiroi e C. purpurea) pelas folhas elípticas,
sinflorescência em umbela tricapitada e 8–10 flores
por capítulo (Fig. 2e-h).

5. Calea microphylla (Gardner) Baker, Fl. bras. 6
(3): 260. 1884. Meyeria microphylla Gardner. Lond.
Journ. Bot. 7: 413.1848. Tipo: BRASIL. BAHIA: “in

udis ad ripas Rio Preto”, IX.1839, G. Gardner 2904

(Holótipo: K; Foto do Tipo: US!). Fig. 3a-i
Arbusto até 50 cm alt.; ramos pubescentes.

Folhas opostas, discolores, membranáceas, lâmina
foliar 0,5–1,0(1,5) × 0,3–0,8 cm, elíptica, aguda a
obtusa, serreada, decorrente, face adaxial
glabrescente, face abaxial pubescente, subsésseis,
pecíolo 1–3 mm compr. Sinflorescência terminal,
cimosa, umbeliforme; capítulos laxos, pedúnculos
1–3cm compr. Capítulo radiado, heterógamo, 1–2
séries brácteas folhosas na base, ovadas a oblongas,
4–5 × 2–3 mm, pubescentes; invólucro campanulado,
1 × 0,5–1 cm; brácteas involucrais 3–4 séries, verdes,
margem hialina, as mais externas 2–4 × 1–2 mm,
ovadas, arredondadas, ápice seríceo, glabrescentes,
as mais internas 5–8 × 2–3 mm, lineares a elípticas,
obtusas, glabras; receptáculo levemente côncavo,
paleáceo, páleas 5–6 × 1 mm, lanceoladas, aristadas,
conduplicadas, persistentes. Flores ca. 15, as do raio
5, 1,0–,3 cm compr., corola 6–7 mm compr. (tubo 1,5
mm compr.); flores do disco 8–9 mm compr., corola
3,5–4 mm compr. (tubo 1–1,5 mm compr.), amarela,
anteras ca. 2,5mm compr., estilete dilatado na base,
ca. 4mm compr. Cipsela 4–costada, 3–4 mm compr.,
glabrescente, carpopódio assimétrico, decorrente nas
costelas; páleas do pápus ca. 16, livres, subiguais,
0,3–0,5 mm compr., elípticas.
Material examinado: Barreiras, 11º38S, 45º15W,
5.IV.1978, C.A. Miranda 255 (HRB). Correntina, 13º20’S,
44º38’W, III.1991, L.G. Viollati  et al. 188 (ALCB, SPF).
Formosa do Rio Preto, 10º53’23’’, 45º14’46’’, 28.III.2000,
R.M. Harley et al. 53733 (ALCB,  CEPEC, HRB, HUEFS).
Riachão das Neves, 6.IV.2005, J.G. Carvalho-Sobrinho et

al. 417 (ALCB). São Desidério, 13.IV.2005, L.P. de Queiroz

et al. 10264 (HUEFS).
Material adicional examinado: DISTRITO FEDERAL:
4.IV.1983, J.H. Kirkbride Jr 5147 (US). GOIÁS: Chapada
das Mangabeiras, 30.II.1978, C.A. Miranda 192 (HRB).
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Figura 3 – a-i. Calea microphylla (Gardner) Baker – a. ramo florido; b. folha (face adaxial); c. capítulo radiado; d. flor
do raio; e. flor do disco e pálea do receptáculo; f. receptáculo; g. estilete; h. cipsela; i. pápus de páleas (Harley et al.

53733). j-q. Calea morii H. Rob. – j. ramo florido; k. capítulo discóide; l. flor do disco e pálea do receptáculo; m. flor em
corte longitudinal evidenciando estames e estilete; n. ramos do estilete; o. estames com anteras sinânteras; p. cipsela;
q. brácteas involucrais (Ganev 3579).
Figure 3 – a-i. Calea microphylla (Gardner) Baker – a. flowering shoot; b. daxial leaf; c. radiate head; d. ray floret; e. disc floret and
receptacle pale; f. receptacle; g. style; h. cypselae; i. pappus of pales (Harley et al. 53733). j-q. Calea morii H. Rob. – j. flowering shoot;
k. discoid head; l. disc floret and receptacle pale; m. floret showing stamen and style; n. style branches; o. stamens with synantherous
anthers; p. cypselae; q. involucre bracts (Ganev 3579).

Cristalina, 10.II.1990, G. Hatschbach et al. 53778 (HRB). São
Domingos, 14.IV.2005, E.B. de Souza et al. 1172 (HUEFS).

Baker (1884) cita o material-tipo de Calea

microphylla para Pernambuco (Habitat in prov.

Pernambuco, in udis ad ripas Rio Preto: Gardner

n. 2904!), contudo, acredita-se que o Rio Preto
citado refere-se, na verdade, ao Município Formosa
do Rio Preto, no estado da Bahia (ver comentários
em C. candolleana). As listagens preliminares de

Calea para o Nordeste (Hind & Miranda 2008) e
para o Brasil (Mondin & Bringel 2010) corroboram
que a espécie não estende sua distribuição para o
estado de Pernambuco.

Calea microphylla ocorre em áreas de cerrado,
cerradão, campo rupestre e afloramento rochoso nos
estados da Bahia, Distrito Federal e Goiás.

Calea microphylla, assim como C. villosa, são
características pelas folhas diminutas (0,5–2,0 × 0,3–
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1,3 cm), capítulos com 1–2 série de brácteas folhosas
na base, curto-pedunculados (1–3 cm compr.) e páleas
do receptáculo conduplicadas. Porém, C. microphylla

se caracteriza pela lâmina foliar elíptica, glabrescente
na face adaxial, número reduzido de flores (ca. 15) e
pápus ca. 0,2 mm compr. Diferentemente, C. villosa

apresenta indumento velutino persistente nas folhas
e ramos, lâmina foliar ovada, maior número de flores
por capítulo (ca. 30) e páleas do pápus maiores, ca.
0,5 mm compr. (Fig. 3a-i).

Segundo Mondin & Bringel (2010), Calea

teucriifolia (Gardner) Baker é uma espécie citada para a
Bahia, além dos estados de Mato Grosso, Goiás, Distrito
Federal e Minas Gerais. Contudo, ao analisar materiais
provenientes da região sudeste e os protólogos e
fototipos de C. microphylla e C. teucriifolia,
observou-se a clara sobreposição entre os caracteres
diagnósticos dessas espécies. Acredita-se que estudos
revisivos no gênero possam discutir objetivamente os
limites taxonômicos entre essas espécies.

6. Calea morii H. Rob., Phytologia 44(7): 437. 1979.
Tipo: BRASIL. BAHIA: Rio de Contas, base do
Pico das Almas, 22.VII.1979, King, R.M., S.A. Mori,

T.S. Santos & J.L. Hage 8097 (Isótipo: US!,
CEPEC!; Foto do tipo: HUEFS!). Fig. 3j-q

Arbustos 1,2–2,5 m alt.; ramos pubescentes.
Folhas opostas, discolores, cartáceas, lâmina foliar
3,5–9,5 × 2,5–5,5 cm, largamente elíptica a ovada,
obtusa, denticulada, arredondada, face adaxial
glabrescente, face abaxial vilosa, peciolada, pecíolo
0,5–1 cm compr. Sinflorescência terminal, cimosa,
corimbiforme; capítulos congestos, sésseis a
subsésseis, pedúnculo 3–10 mm compr. Capítulo
discóide, homógamo; invólucro cilíndrico 2,5 × 0,5
cm; brácteas involucrais 4–6 séries, verdes, margem
hialina, ápice viloso, glabrescentes, as mais externas
2–3,5 × 1,5–2 mm, ovadas, obtusas, as mais internas
9–12 × 2–3 mm, lanceoladas a lineares, obtusas;
receptáculo cônico, paleáceo; páleas ca. 1 cm compr.,
lanceoladas, conduplicadas, persistentes. Flores 5,
ca. 1,2 cm compr., corola 6–8 mm compr. (tubo 2mm
compr.), amarela, anteras 2,5–3mm compr., estilete
dilatado na base, ca. 5mm compr. Cipsela 4–costada,
3,5–4 mm compr., estipitada, serícea, carpopódio
decorrente nas costelas; páleas do pápus 15–20, livrs,
subiguais, 2–3 mm compr., lanceoladas.
Material examinado: Abaíra, 13º17’S, 41º53’W,
18.VII.1994, W. Ganev 3579 (ALCB, HUEFS, SPF, US).
Ibicoara, 5.IX.1997, H.P. Bautista et al. 2256 (HRB).
Lençóis, 25.X.1996, D.J.N. Hind & L. Funch PCD 3786

(ALCB, CEPEC, HUEFS, SPF). Mucugê, 29.X.2005, J.G.

Carvalho-Sobrinho et al. 666 (CEPEC, HUEFS).

Palmeiras, 12º25’27"S, 41º28’41"W, 1.V.2003, N. Roque

et al. 656 (ALCB, CEPEC). Piatã, 13º13’S, 41º45’W,
5.IX.1996, R.M. Harley et. al 28282 (CEPEC, HUEFS,
SPF). Ponto Novo, 10º51’, 40º08’, 21.IX.2000, D.S.

Almeida 67 (ALCB). Rio de Contas, 13º52’S, 42º19’W,
25.VIII.1993, W. Ganev 2132 (HUEFS, US).

Urbatsch et al. (1986) considerou Calea morii

H.Rob., espécie até então conhecida apenas do
estado da Bahia, como sinônimo de Calea fruticosa

(Gardner) Urbatsch, Zlotsky & Pruski, uma espécie
cuja distribuição foi ampliada para o Distrito Federal,
Bahia, Goiás e Minas Gerais, e assim reconhecida
por Mondin & Bringel (2010) na lista das espécies
do gênero para o Brasil. Contudo, Pruski &
Urbatsch (1988) reapresentaram as espécies de
Calea sect. Lemmatium e revalidaram Calea morii

da sinonímia de Calea fruticosa, citando a espécie
como endêmica da Bahia.

Nesse trabalho, Calea morii é reconhecida
por ocorrer em vegetação de caatinga, campo
rupestre, cerrado, cerrado de altitude e carrasco no
estado da Bahia.

Calea morii, assim como C. harleyi, C. pinheiroi

e C. purpurea, são as únicas espécies reconhecidas
para a Bahia com capítulso discóides (Fig. 3j-q).
Contudo, Calea morii é facilmente distinta por reter
várias características diagnósticas, entre eles, as folhas
largamente elípticas ou ovadas, inflorescência
corimbosa, pluricéfala, capítulo cilíndrico, receptáculo
paleáceo e páleas do pápus lanceoladas, conduplicadas,
conspícuas (2–3 mm compr.) e persistentes.

7. Calea pilosa Baker, Fl. bras. 6(3): 257. 1884. Tipo:
BRASIL. In campis Brasiliae, Pohl 326 (Tipo: K;
Foto do Tipo: US!) Fig. 4a-i

Subarbusto ereto, ca. 50 cm alt.; ramos
prostrados, pubescentes. Folhas opostas, discolores,
membranáceas, lâmina foliar 4,0–8,0 × 0,8–1,5 cm,
elíptica, obtusa, serrulada a serreada, plana a levemente
revoluta, decorrente, pubescentes, sésseis a
subsésseis, pecíolo até 5 mm compr. Sinflorescência
terminal, cimosa, corimbiforme; capítulos laxos,
pedúnculo 5–12 cm compr. Capítulo radiado,
heterógamo; invólucro campanulado, 1–1,5 × 1–
1,5 cm; brácteas involucrais 4 séries, verdes,
margem hialina, glabrescentes, as mais externas 4–
6 × 2–3 mm, ovadas, arredondadas, as mais internas
8–10 × 3–4 mm, oblongas, arredondadas; receptáculo
cônico, epaleáceo. Flores 45–50, as do raio ca. 10, 1,5–
2,0 cm compr., corola  1–1,2 mm compr. (tubo 2 mm
compr.); flores do disco 8–9 mm compr., corola 3,5–
4,5 mm compr. (tubo 1 mm compr.), amarela, anteras
2mm compr., estilete dilatado na base, 4 mm compr.
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Figura 4 – Calea pilosa Baker – a. ramo; b. capítulo radiado; c. flor do raio; d. flor do disco; e. receptáculo cônico;
f. estame; g. estilete; h. cipsela; i. pápus de páleas (Sant’ana et al. 118).
Figure 4 – Calea pilosa Baker – a. flowering shoot; b. radiate head; c. ray floret; d. disc floret; e; conic receptacle; f. stamen; g. style;
h. cypselae; i. pappus of pales (Sant’ana et al. 118).
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Cipsela 4 costelas, 3–3,5 mm compr., densamente
setulífera a esparsamente estrigosa, carpopódio
assimétrico e decorrente nas costelas; páleas do pápus
13–15, livres, subiguais, 0,8–1 mm compr., elípticas.
Material examinado: Canavieiras, M.L. Guedes et al. 93

(ALCB). Itacaré, 15.VII.1995, J.G. Jardim et al. 644

(ALCB, CEPEC, US). Nova Viçosa, 9.IV.1984, G.

Hatschbach et al. 47762 (CEPEC, US). Porto Seguro,
16º20’S, 39º2’W, 27.VII.1984, G.L. Webster 25071

(CEPEC). Santa Cruz de Cabrália, 13.XII.1991, S.C. de

Sant’ana et al. 118 (HRB, US).
Segundo Hind & Miranda (2008), Calea

pilosa tem sido coletada em áreas de restinga, mata
de encosta e área antrópica no estado da Bahia.
Curiosamente, a espécie não foi incluída por
Mondin & Bringel (2010) na lista da Flora do Brasil,
corroborando a fragilidade entre os limites
taxonômicos ainda pouco explorados da espécie.

É facilmente confundida com C. candolleana,
espécie amplamente distribuída, e desta diferencia-
se basicamente pela lâmina foliar maior (4–8 vs. 1,5–
3cm compr.), elíptica (vs. oblonga ou triangular),
pubescente (vs. glabro a glabescente) e receptáculo
epaleáceo (vs. paleáceo) (Fig. 4a-i).

8. Calea pinheiroi H. Rob., Phytologia 44(4): 272.
1979. Tipo: BRASIL. BAHIA: Delfino, 16l m NW of
Lagoinha (which is 5,5 km SW of Delfino) on side
road to Minas do Mimoso, Serra do Curral Feio,
41º20’W, 10º22’S, 08.III.1974, R.M. Harley, S.A.

Renvoize, C.M. Erskine, C. A. Brighton & R.

Pinheiro 17020 (Holótipo: US!; Isótipo: CEPEC!).
Fig. 5a-b

Arbusto ca. 25 cm alt.; ramos estrigosos.
Folhas opostas, cartáceas, lâmina foliar 1,5–2,5 ×
1–2 cm, ovada, obtusa, crenada, truncada,
estrigosas, subsésseis, pecíolo 3–5 mm compr.
Sinflorescência terminal, cimosa, corimbiforme;
capítulos congestos, pedúnculo até 6 cm compr.
Capítulo discóide, homógamo; invólucro
campanulado, 9–10 × 4–5 mm; brácteas involucrais
4–5 séries, verdes, margem hialina, glabras, as mais
externas 2–3 × 2 mm., ovadas, arredondadas, as
mais internas 5–6 mm × 1mm compr., elípticas,
obtusas; receptáculo cônico, epaleáceo. Flores
do disco 8, corola ca. 3,5 mm compr. (tubo da corola
1,3 mm compr.), amarela, anteras ca. 2mm compr.,
estilete dilatado na base, 4–5mm compr. Cipsela 4
costelas, 2,5–3 mm compr., esparsamente estrigosa,
carpopódio decorrente nas costelas; páleas do pápus
16–18, lives, subiguais, ca. 0,5 mm compr., ovadas.

Calea pinheiroi é uma espécie conhecida apenas
do seu holótipo procedente da caatinga no Recôncavo

Sul, Bahia (Hind & Miranda 2008). Contudo, segundo
Mondin & Bringel (2010), C. pinheiroi ocorre em áreas
de cerrado nos estados de Bahia e Minas Gerais.
Acredita-se que a descrição e ilustração inédita dessa
espécie no presente trabalho, juntamente com estudos
revisivos no gênero, possam reconhecer sua extensão
geográfica mais precisamente.

Dentre as espécies com capítulos discóides,
C. pinheiroi diferencia-se pela lâmina foliar ovada,
crenada, truncada, sinflorescência corimbosa com
mais de três capítulos e carpopódio decorrente nas
costelas  (Fig. 5a-b).

9. Calea purpurea G.M. Barroso, Sellowia 26: 110.
1975. Tipo: BRASIL. BAHIA: Barreiras, Serra do
Espigão Mestre, 06.III.1972, W.R. Anderson, M.

Stieber, J.H. Kirkbride Jr 36632 (Isótipo: CEPEC!).
Fig. 5c-h

Subarbusto 40–50 cm alt.; ramos vilosos. Folhas
opostas, discolores, membranáceas, lâmina foliar 1–2 ×
0,7–1 cm, elíptica, denteada, decorrente, estrigosa,
sésseis a subsésseis, pecíolo até 2 mm compr.
Sinflorescência terminal, cimosa, corimbiforme;
capítulos congestos, pedúnculo 3–5 mm compr.
Capítulo discóide, homógamo; invólucro cilíndrico 6–
8 × 2–3 mm; brácteas involucrais 3-séries, atropurpúreas,
margem hialina, glabras, as mais externas ca. 2 × 2 mm,
ovadas, arredondadas, as mais internas ca. 5 × 2 mm,
elípticas, obtusas; receptáculo levemente cônico,
epaleáceo. Flores 3, corola 3,5–4 mm compr., tubo (1
mm compr.), atropurpúrea, estames ca. 2mm compr.,
estilete dilatado na base, 4–5mm compr. Cipsela 4–
costada, 4,5–5 mm compr., glabra, carpopódio
decorrente nas costelas, páleas do pápus ca. 16, fundidas
na base, subiguais, ca. 0,1 mm compr., escamiformes.
Material examinado: Barreiras, 26.I.2005, J. Paula-

Souza  et al. 4686 (HUEFS). Formosa do Rio Preto,
8.IV.1989, R.C. Mendonça et al. 1365 (US). Luiz Eduardo
Magalhães, 29.XI.2003, B.A. Anjos et al. 183 (ALCB).
Material adicional examinado: GOIÁS. Lizarda, Rio
das Pratas, 25.III.1978, C.A. Miranda 175 (HRB);
10º39’S, 46º54’W, 22.IV.1978, R.P. Orlandi 89 (HRB).

Mondin & Bringel (2010) citaram Calea

purpurea como endêmica do estado da Bahia e esse
trabalho reconhece a espécie com tendo
distribuição centrada em áreas de cerrado e solo
arenoso no extremo oeste da Bahia e Goiás.

Dentre as espécies com capítulos discóides,
Calea purpurea  diferencia-se das demais,
principalmente, pelos capítulos com 3 flores, brácteas
involucrais e flores atropurpúreas e páleas do pápus
fundidas na base e inconspícuas (ca. 0,1 mm compr.)
(Fig. 5c-h).
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Figura 5 – a-b. Calea pinheiroi H. Rob.– a. ramo florido; b. capítulo discóide (Harley et al. 17020). c-h. Calea purpurea

G.M. Barroso – c. ramo florido; d. capítulo discóide; e. flor do disco; f. estame; g. estilete; h. cipsela (Anjos et al. 183).
Figure 5 – a-b. Calea pinheiroi H. Rob. – a. flowering shoot; b. discoid head (Harley et al. 17020). c-h. Calea purpurea G.M. Barroso
– c. flowering shoot; d. disc head; e. disc floret; f. stamen; g. style; h. cypselae (Anjos et al. 183).

10. Calea villosa Sch. Bip. ex Baker, Fl. bras. 6(3):
262. 1884. Síntipo: BRASIL. GOIÁS: “in campis
arenosis inter S. Pedro et Nostra Senhora
d’Abadia”, G. Garden 4243 (Tipo: K) e “praeterea”,
Pohl 450 (Tipo: B; Foto: US!). Fig. 6a-g

Subarbustos ou arbustos, 0,3–1 m alt.; ramos
velutinos. Folhas opostas, discolores, papiráceas,
lâmina foliar 1–2 (2,5) × 0,5–1,3 (1,5) cm, ovada, aguda
a obtusa, serreada, atenuada, velutinas, sésseis a
subsésseis, pecíolo até 5 mm compr. Sinflorescência
terminal, cimosa, umbeliforme; capítulos laxos,
sésseis a pedunculados, pedúnculo até 1,5 cm compr.
Capítulo radiado, heterógamo, com 1–2 séries de
brácteas foliáceas na base, ovadas, obtusas, ca. 5 ×
3 mm, vilosas; invólucro campanulado, 0,8–1 × 0,8–

1 cm; brácteas involucrais 4–séries, verdes, margem
hialina, glabras, as mais externas 3–6 × 2,5–3 mm,
obovadas, arredondadas, pubescentes, as mais
internas 0,7–1 × 0,4–0,5 mm, obovadas a elípticas,
arredondadas; receptáculo levemente côncavo,
paleáceo, páleas 5–7 × 1–2 mm, lanceoladas a
elípticas, aristadas, conduplicadas, persistentes.
Flores do raio ca. 10, 1–1,2 cm compr., corola ca. 7
mm compr. (tubo ca. 2 mm compr.); flores do disco
ca. 20, 7–9 mm compr., corola 4–5 mm compr (tubo
1,0–1,5 mm compr.), amarela, anteras ca. 2 mm compr.,
estilete dilatado na base, ca. 5 mm compr. Cipsela
4–costada, 4,5–4 mm compr., glabra, carpopódio
decorrente nas costelas; páleas do pápus ca. 11,
livres, subiguais, ca. 0,5 mm compr., elípticas.
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Roque, N. & Carvalho, V.C.

Material examinado: Abaíra, 13º19’S, 41º51’W, 25.X.1993,
W. Ganev 2627 (HUEFS, SPF, US). Catolés, 29.XI.1999,
A.S. Conceição et al. 479 (HUEFS). Correntina, 25.IV.1980,
R.M. Harley 21755 (CEPEC). Piatã, 27.II.2009, M.L. Guedes

et al. 14628 (ALCB). Rio de Contas, 29.X.1988, R.M. Harley

et al. 25747 (CEPEC, HUEFS, SPF, US). Seabra, 12º18S,
41º50, 3.IX.1997, H.P. Bautista & J. Oubiña 2248 (HRB).
 Material adicional examinado: MINAS GERAIS.
Grão Mogol, 14.II.2003, F. França et al. 4373 (HUEFS).

Calea villosa ocupa áreas com solos arenosos,
argilosos e afloramentos rochosos em vegetação de
campos rupestres, cerrados de altitude, campos gerais
e carrascos nos estados de Goiás, Bahia e Minas Gerais.

Callea villosa assemelha-se a C. microphylla

pelo tamanho reduzido das folhas e capítulos curto-

pedunculados. No entanto distingue-se pelo
indumento das folhas (face adaxial velutina vs.
glabrescente),  número de flores por capítulo (30 vs.
15) e tamanho do pápus (0,5mm vs. 0,2 mm compr.),
respectivamente (Fig. 6a-g).
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Figura 6 – Calea villosa Sch. Bip. ex Baker – a. ramo florido; b. folha (face adaxial); c. capítulo radiado; d. flor do raio;
e. flor do disco e pálea do receptáculo; f. estame; g. cipsela (Harley et al. 25747).
Figure 6 – Calea villosa Sch. Bip. ex Baker – a. flowering shoot; b. adaxial leaf; c. radiate head; d. Ray floret; e. disc floret and receptacle
pale; f. stamen; g. cypselae (Harley et al. 25747).
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A Floresta Atlântica nordestina estendia-se

originalmente por uma área de 11.960 km2. No
entanto, atualmente, apenas 19,4% desta área
apresentam-se coberta por remanescentes florestais
(Silva & Casteleti 2005). Essas florestas são
encontradas na forma de enclaves espalhados no
interior da savana estépica (Silva & Casteleti 2005)

e são consideradas áreas de refúgio tanto para a
flora como para a fauna por apresentarem clima mais
úmido e frio do que a savana estépica localizada no
seu entorno (Andrade-Lima 1982). Entre essas áreas
de Floresta Atlântica, destaca-se a Serra de Baturité,
no estado do Ceará.

A Serra de Baturité, cuja biota apresenta
elementos tanto da floresta ombrófila densa
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atlântica como da floresta ombrófila densa
amazônica (Araújo et al. 2006), é uma das serras
mais extensas e uma das mais altas e úmidas do
Ceará. Sua vegetação varia de acordo com a
altitude e a vertente (barlavento/sotavento),
sendo considerada uma área de extrema
importância biológica para a conservação (MMA
2000). Apesar de toda diversidade biológica,
poucos estudos foram realizados na Serra de
Baturité com o objetivo de conhecer melhor sua
diversidade. Os únicos estudos florísticos e
fitossociológicos realizados nesta serra foram os
de Figueiredo et al.  (1990), Cavalcante et al.

(2000) e Araújo et al. (2006). Segundo Araújo et

al. (2006), Leguminosae destaca-se como uma
das famílias mais diversas da área.

Leguminosae, ou Fabaceae, é uma das famílias
botânica com maior riqueza de espécies, sendo
superada apenas pelas Orchidaceae e Asteraceae
(Lewis et al. 2005). É importante do ponto de vista
econômico, principalmente para a alimentação,
ficando atrás somente das Poaceae (Doyle &
Luckow 2003). Atualmente são conhecidos cerca
de 727 gêneros e 19.325 espécies que estão
subordinadas às subfamílias Caesalpinioideae,
Mimosoideae e Papilionoideae (Lewis et al. 2005).
A família está entre as de maior riqueza de espécies
no semiárido brasileiro (Queiroz 1999), aparecendo
com destaque em várias fitofisionomias.

Esse trabalho teve como objetivo realizar a
sinopse das espécies da família Leguminosae
ocorrentes na Serra de Baturité, Ceará, com a
elaboração de chaves de identificação dos
gêneros e espécies, comentários com caracteres
diagnósticos, distribuição geográfica das
espécies e ilustrações botânicas de, pelo menos,
uma espécie por gênero.



A Serra de Baturité (4° a 4°30’S e 38°45’ a

39°15’W) situa-se no norte do estado do Ceará,
a 90 km de Fortaleza e possui uma área de 32.690
km 2, constituindo um dos mais expressivos
compartimentos de relevos elevados do nordeste
brasileiro. Desenvolve-se em litologias do
complexo gnáissico-migmatítico, com orientação
NNE-SSW e apresenta uma altitude variando de
500 a 1.115 m (Araújo et al. 2006). A cobertura
florestal varia de acordo com a altitude e/ou

localização à barlavento ou sotavento. Assim,
na escarpa a barlavento é encontrada a floresta
ombrófila densa atlântica, conhecida por mata
úmida serrana e na escarpa a sotavento, a floresta
estacional decídua, abaixo de 600 m e a floresta
estacional semidecídua, acima de 600 m (Araújo
et al. 2006).


Foram coletadas espécies arbóreas,

arbustivas, herbáceas, trepadeiras herbáceas e
lenhosas (lianas) da família Leguminosae em
áreas sob diferentes cotas altitudinais e nas
distintas fitofisionomias. As coletas foram
realizadas entre fevereiro de 2007 e fevereiro de
2009. A lista foi complementada com dados de
Araújo et al.  (2006), cujas as coletas foram
realizadas entre agosto/2002 e junho/2005,
e das coleções dos herbários EAC, IAN, IPA,
R, RB, MG, HUEFS, MCCUFRN, PEUFR e
UFP,  siglas de acordo com Holmgren &
Holmgren (1998).

A terminologia para o hábito das espécies,
que seguiu o sistema de classificação de
Whittaker (1975) com algumas adaptações, foi
a seguinte: árvores (plantas lenhosas com altura
superior a 3 m), arbustos (plantas lenhosas
com a ramificação principal até 50 cm acima do
nível do solo e, em geral, com altura não superior
a 3 m), subarbustos (plantas com caule principal
lenhoso e ramificações secundárias herbáceas,
em geral, com altura inferior a 2 m), ervas
(plantas com caule totalmente herbáceo),
trepadeiras (trepadeiras herbáceas) e lianas
(trepadeiras lenhosas). A classificação em tribo
e genérica está de acordo com Lewis et al.

(2005), exceto para os gêneros Bauhinia L. e
Caesalpinia L., que seguem Wunderlin et al.

(1981) e Polhill & Vidal (1981), respectivamente
O sistema de classificação da vegetação

adotado é o de Veloso et al. (1991), sendo as
seguintes vegetações mencionadas no texto:
floresta ombrófila densa amazônica, floresta
ombrófila densa atlântica, floresta estacional
semidecídua e decídua, savana estépica
(conhecida por caatinga), savana (cerrado) e
savana florestada (cerradão). O conceito de
floresta atlântica (sensu lato) adotado nesse
trabalho é o de Oliveira-Filho & Fontes (2000),
que engloba florestas ombrófilas, semidecíduas
e decíduas.
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Na Serra de Baturité foram encontrados 56

gêneros e 132 espécies da família Leguminosae. A
subfamília Papilionoideae apresentou maior
riqueza de gêneros e espécies (31 e 58,
respectivamente), seguida das subfamílias
Mimosoideae (17 gêneros e 41 espécies) e
Caesalpinioideae (oito gêneros e 33 espécies). Os
gêneros mais diversos em espécies na área foram:
Mimosa L. (15), Senna  Mill. (12), Desmodium Desv.
(sete) e  Chamaecrista Moench, Bauhinia L., Inga

Mill. e Aeschynomene L. (seis cada).
Os táxons arbóreos e arbustivos predominaram

na área representando 54,2% das espécies. A Serra
de Baturité apresentou uma maior riqueza em
espécies arbóreas e arbustivas da família
Leguminosae quando comparado com outros
estudos realizados em diferentes formações
vegetacionais do nordeste brasileiro (Tab. 1). Esta
elevada riqueza específica pode ser o resultado
da grande heterogeneidade ambiental observada
na área e conseqüentemente dos diferentes tipos
vegetacionais ali encontrados. No entanto, cabe
ressaltar que essa maior diversidade também pode
ser resultado do grande esforço amostral, uma vez
que no presente estudo o foco do trabalho foi a

família Leguminosae, enquanto os trabalhos
analisados são, em geral, levantamentos
fitossociólogicos para todas as famílias de
angiospermas em pequenas áreas delimitadas.

As espécies da família Leguminosae na área
apresentam-se bem distribuídas nas diversas
formações vegetacionais do Brasil. De maneira
geral, as espécies que ocorrem na vertente
sotavento são principalmente distribuídas em
áreas de florestas estacionais e savana estépica,
enquanto as espécies que ocorrem na vertente
barlavento são encontradas principalmente em áreas
de florestas ombrófilas (Atlântica e Amazônica).

Embora as duas vertentes estudadas estejam
próximas geograficamente, percebe-se que estas
possuem uma flora bem distinta, ressaltando a
importância das mesmas para a conservação da
diversidade em áreas remanescentes de floresta
atlântica no semiárido brasileiro. Tal resultado
pode ser consequência da marcada diferença
climática entre as duas áreas, resultando em uma
elevada riqueza de espécies e diversidade para a
Serra de Baturité, tanto para flora de angiospermas
(Araújo et al. 2006) como especificamente para a
flora de Leguminosae (Lima et al. dados não
publicados).






Referências Vegetação C M P

Este estudo 23 33 13
Andrade & Rodal (2004) floresta estacional semidecídua 06 03 05

Araújo & Martins (1999) vegetação arbustiva caducifólia não espinhosa 09 02 07

Cardoso & Queiroz (2007) savana estépica 24 18 09
Cestaro & Soares (2004) floresta estacional decídua 06 07 01

Dionísio (2005) floresta estacional semidecídua 07 13 03
Ferraz & Rodal (2006) floresta ombrófila densa 06 10 04

Lima  et al. (2009) floresta estacional semidecídua 07 03 09

Rodal & Nascimento (2002) floresta estacional semidecídua 07 16 10
Rodal & Sales (2007) floresta ombrófila densa 06 15 08

Rodal et al. (2005) floresta ombrófila densa 05 08 09

Souza (2008) savana estépica 16 19 08
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Chave para identificação das subfamílias de Leguminosae da Serra de Baturité

1. Folhas bipinadas, raramente pinadas (Inga); flores actinomorfas, geralmente com corola gamopétala, pré-
floração valvar (imbricada em Parkia), sementes com pleurograma em forma de ‘U’ ..........  Mimosoideae

1’. Folhas bipinadas, pinadas, digitadas, bifolioladas, trifolioladas, unifolioladas ou simples; flores zigomorfas,
raro quase actinomorfas, corola dialipétala, ou apenas as duas abaxiais fundidas apenas no ápice
(Papilionoideae), pré-floração imbricada, sementes sem pleurograma em forma de ‘U’.
2. Folhas bipinadas, pinadas, bifolioladas (Hymenaea) ou unifolioada (Bauhinia); corola com pré-

floração imbricada ascendente, nunca papilionácea, cinco pétalas ou ausentes (Copaifera), sépalas
geralmente livres entre si ......................................................................................  Caesalpiniodeae

2’. Folhas pinadas, trifolioladas, unifolioladas ou simples, nunca bipinadas; corola com pré-floração
imbricada descendente, geralmente papilionácea, cinco petalas, sendo as duas abaxiais fundidas
em forma de quilha, ou apenas uma pétala (Amburana, Ateleia  e Trischidium), sépalas fundidas
entre si ....................................................................................................................  Papilionoideae

Chave para identificação dos gêneros da subfamília Caesalpinioideae da Serra de Baturité

1. Folhas unifolioladas ou bifolioladas.
2. Folhas unifolioladas ......................................................................................................... Bauhinia

2’. Folhas bifolioladas .........................................................................................................  Hymenaea

1’. Folhas pinadas ou bipinadas.
3. Folhas bipinadas.

4. Ramos com espinhos nodais; folha sem pecíolo, folíolos reduzidos; fruto moniliforme ...........
............................................................................................................................ Parkinsonia

4’. Ramos inermes; folha com pecíolo, folíolos desenvolvidos; fruto não moniliforme .................
............................................................................................................................ Caesalpinia

3’. Folhas pinadas.
5. Folíolos com pontuações glandulares translúcidas; pétalas ausentes ...................... Copaifera
5’. Folíolos sem pontuações glandulares translúcidas; pétalas presentes.

6. Filetes dos três estames abaxias sigmoidais, encurvados e muitas vezes maiores que a
antera; nectários extraflorais ausentes ................................................................... Cassia

6’. Filetes de todos os estames retos ou encurvados (nunca sigmoidais); nectários extraflorais
geralmente presentes.
7. Pedicelo sem bractéola; frutos indeiscentes, ou deiscentes, mas com valvas não espiraladas

após a abertura; nectários extraflorais quando presentes, claviformes .................. Senna
7’. Pedicelo com duas bractéolas; frutos deiscentes, com as valvas espiraladas após a

abertura; nectários extraflorais, quando presentes, discóides, raramente planos,
achatados ..........................................................................................Chamaecrista

Bauhinia L., Sp. Pl. 1: 374-375
Bauhinia s.l. possui representantes com

hábito variando de arbóreos e arbustivos à
lianescentes. Caracteriza-se por possuir folhas
unifolioladas, flores pentâmeras, sépalas
concrescidas totalmente ou parcialmente, pétalas
brancas ou róseas e frutos deiscentes. Gênero
pantropical, porém, mais abundante no Neotrópico,
pertencente à tribo Cercideae e com cerca de 300
espécies (Lewis et al.  2005). No Brasil são
registradas cerca de 200 espécies (Vaz & Tozzi
2005) e dessas, 14 são encontradas no Ceará, seis
na Serra de Baturité.

Os estudos mais recentes de filogenia
molecular de Bauhinia s.l. (Hao et al. 2003; Sinou et

al. 2009) mostram que o gênero não é monofilético.
Os autores sugerem a divisão deste gênero em outros
oito, sendo proposto que as espécies neotropicais
lianescentes sejam transferidas para o gênero
Phanera. No entanto, o presente estudo não seguirá
essa proposta porque, além da baixa amostragem de
espécies nas análises filogenéticas, o trabalho de
Sinou et al. (2009) mostra que Phanera, da forma
como é tratado, é polifilético, sendo formado por
dois clados, um com as espécies presentes na Ásia
e outro com as espécies americanas.
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Chave de identificação das espécies de Bauhinia da Serra de Baturité

1. Plantas lianescentes, com gavinhas.
2. Lobos foliares concrescidos em cerca de 1/3 ou menos do comprimento total, ápice acuminado;

duas gavinhas presentes ...........................................................................................B. outimouta

2’. Lobos foliares concrescidos em cerca de 2/3 ou mais do comprimento total, ápice arredondado; uma
gavinha presente............................................................................................................. B. glabra

1’. Plantas arbustivas ou arbóreas, nunca com gavinhas.
3. Ramos aculeados, nectários extraflorais ausentes.

4. Lobos foliares oblongos e fortemente divergentes, concrescidos em cerca de 1/3 do
comprimento total .............................................................................................  B. pentandra

4’. Lobos foliares ovado-oblongos, não divergentes, concrescidos em cerca de 2/3 ou mais do
comprimento total ..................................................................................................B. acreana

3’. Ramos inermes, nectários extraflorais presentes.
5. Folhas com ápice agudo ou longamente acuminado; pétalas linear-lanceoladas ... B. ungulata

5’. Folhas com ápice arredondado; pétalas obovado-oblongas a estreito-obovadas .................
........................................................................................................................... B. aromatica

1.  Bauhinia acreana Harms, Notizbl. Königl. Bot.
Gart. Berlin6: 307. 1915. Fig. 1a-b

Bauhinia acreana é facilmente reconhecida
pela combinação de hábito arbóreo, ramos aculeados,
nectários extraflorais ausentes e flores brancas. A
espécie é encontrada no Peru e no Brasil (RO, AC,
AM, PA, CE e MT). Ocorre na floresta ombrófila
densa amazônica, em formações de mata alta de terra
firme, campo e em capoeiras (Vaz & Tozzi 2005) e em
áreas de floresta ombrófila densa atlântica no Ceará
(Planalto da Ibiapaba e Chapada do Araripe). Na Serra
de Baturité foi encontrada apenas em áreas de
floresta ombrófila, acima de 800 m.
Material selecionado: Guaramiranga, 25.I.2009, fl., J.R.

Lima 731  (EAC, RB).

2.  Bauhinia aromatica Ducke, Anais Acad. Brasil.
Ci. 31(2): 295. 1959.

Espécie arbórea, caracterizada por apresentar
pseudoracemos terminais, flores com sépalas
lineares e pétalas brancas. Diferencia-se das demais
espécies da Serra de Baturité por apresentar as
estípulas semilunares e pétalas obovado-oblongas
a estreito-obovadas. É encontrada apenas no Ceará.
Na Serra de Baturité foi encontrada apenas em áreas
de florestas estacionais.
Material selecionado: Baturité, 2.IV.2000, fr., M. Andrade

(EAC 29198, RB 353382). Capistrano, 27.IV.1994, J.B.L.P.

Medeiros (EAC 21576). Mulungu, 16.IV.2008, fl., J.R. Lima

439 (EAC, RB).

3.  Bauhinia glabra Jacq., Enum. Syst. Pl.: 20. 1760.
Fig. 1c-d

Espécie lianescente, facilmente reconhecida
por apresentar apenas uma gavinha e folhas com

ápice arredondado, o que a diferencia de B. outimouta

(duas gavinhas e folhas com ápice arredondado) e
flores brancas. A espécie é encontrada no Brasil nos
estados de RR, RO, AP, AM, PA, MA, CE e MS. Na
Serra de Baturité é encontrada tanto em áreas da
vertente barlavento como sotavento, principalmente
em bordas das florestas estacionais e ombrófilas.
Material examinado: Baturité, 08.X.1980, E. Nunes 8929

(RB); Guaramiranga, 1.I.1996, fl., A.S.F. Castro (EAC
23535). Palmácia, 8.X.1980, fl., P. Martins (EAC 8929).

4. Bauhinia outimouta Aubl., Hist. Pl. Guiane 1:
375-377, pl. 144. 1775. Fig. 1e

Espécie lianescente, com flores brancas e frutos
deiscentes com valvas recobertas por indumento
ferrugíneo, além de indumento ferrugíneo na face
abaxial. Embora Queiroz (2006a) tenha feito uma nova
combinação para a espécie, transferindo-a para o gênero
Phanera, optamos por continuar utilizando o nome
B. outimouta. Espécie neotropical, ocorrendo desde a
América Central até o leste da América do Sul. Segundo
Vaz (1993) é encontrada no Brasil nos seguintes
estados: TO, CE, PB, PE, SE, BA, GO, MT, MS, DF e
ES. Ocorre em florestas ombrófilas e em áreas de
savana estépica, florestas de galerias e serranas,
principalmente nos estados do Ceará e Paraíba, em
altitudes de ca. 600 m (Queiroz 2006a). Espécie bem
distribuída na Serra de Baturité, sendo encontrada
em áreas de florestas estacionais e ombrófilas.
Material examinado: Aratuba, 31.XII.2000, fr., A.S.F.

Castro 917 (EAC). Baturité, Sítio Caridade, 7.IX.1938,
fl. e fr., J. Eugênio 611 (RB). Guaramiranga, 24.II.1989,
M.A. Figueiredo (EAC 15951). Mulungu, 22.IX.2001,
A.S.F. Castro 1075 (EAC). Pacoti, 28.XII.1999, M.

Andrade 20 (EAC).
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5. Bauhinia pentandra (Bong.) Vogel ex Steud.,
Nomencl. Bot. (ed. 2) 1: 992. 1840.

Espécie arbustiva, facilmente reconhecida por
apresentar folhas concrescidas em até 1/3 do
comprimento, com lobos foliares oblongos e
fortemente divergentes, ramos aculeados e nectários
extraflorais ausentes, além das flores com estames
dimórficos (cinco estames férteis e cinco
estaminódios). No Nordeste do Brasil, a espécie é
observada em áreas de transição entre a savana
estépica e a savana e em florestas estacionais e no
Centro-Oeste sua presença foi relatada em áreas de
savana florestada, mata de galeria e floresta estacional
(Vaz & Tozzi 2005). Na Serra de Baturité foi encontrada
em áreas de florestas estacionais e ombrófilas.
Material selecionado : Aratuba, 9.VI.2000, fl., A.

Fernandes (EAC 29863). Capistrano, 27.VI.1994, fr.,
J.B.L.P. Medeiros (EAC 21578). Redenção, 15.III.1998,
A.S.F. Castro 540 (EAC).

6.  Bauhinia ungulata L., Sp. PL. 1: 374. 1753.
6.1 Bauhinia ungulata L. var. ungulata

Bauhinia ungulata possui hábito variando
de arbóreo a arbustivo, folhas com ápice agudo ou
longamente acuminado, pétalas linear-lanceoladas
e as flores possuem sépalas fendidas, onduladas a
retorcidas e pétalas linear-lanceoladas. Espécie
neotropical. No Nordeste do Brasil habita áreas de
vegetação arbustiva caducifólia não espinhosa
(carrasco), savana estépica, floresta estacional,

savana, savana florestada e vegetação secundária
(Vaz & Tozzi 2005). Na Serra de Baturité foi encontrada
em áreas de florestas estacionais e ombrófilas.
Material selecionado: Baturité, 25.VI.1999, M. Andrade

(EAC 28187). Capistrano, 8.VIII.1994, J.B.L.P. Medeiros et

al. (EAC 21571). Pacoti, 30.VII.1941, P. Bezerra 298 (EAC).

Caesalpinia  L., Sp. Pl. 1: 380-381. 1753.
Gênero com espécies arbóreas e arbustivas,

caracterizado pelas folhas bipinadas sem nectários
extraflorais, flores pentâmeras, amarelas e fruto do
tipo legume deiscente ou indeiscente. Caesalpinia

é um gênero pantropical pertencente à tribo
Caesalpinieae, com cerca de 130 espécies (Lewis
1998), das quais aproximadamente 40 ocorrem na
América do Sul (Ulibarri 1996). Segundo Lewis (1998)
existem quatro centros de diversidade do gênero,
entre eles o semiárido nordestino, principalmente
as áreas de savana estépica. Na Serra de Baturité
foram registrados cinco táxons infraespecificos.

De acordo com Lewis et al. (2005), Caesalpinia

não é monofilético e os autores sugerem a divisão
deste em gêneros menores, que no caso da Serra de
Baturité, corresponderiam à Libidibia (DC.) Schltdl.
e Poincianella Britton & Rose. No entanto, neste
trabalho decidimos considerar todas as espécies
como pertencentes ao gênero Caesalpinia s.l. até
que uma proposta de classificação formal baseada
tantos em estudos filogenéticos como morfológicos
seja publicada.

Chave de identificação das espécies de Caesalpinia da Serra de Baturité

1. Foliólulos alternos com base assimétrica; frutos deiscentes ......................................... C. gardneriana

1’. Foliólulos opostos com base simétrica; frutos indeiscentes ..................................................... C. ferrea

7.  Caesalpinia gardneriana Tul., Arch. Mus. Hist.
Nat. 4: 141. 1844.

Espécie arbórea ou arbustiva, com folhas
bipinadas, foliólulos alternos e frutos do tipo legume
deiscente. A espécie é semelhante à C. bracteosa e C.

pyramidalis, das quais, segundo vários autores (ver
Bentham 1870; Ulibarri 1996; Lewis 1987; Lewis 1998),
se diferenciam principalmente pela posição da
articulação entre o pedicelo e a flor e forma das brácteas,
no entanto, pode se observar várias sobreposições
destes caracteres, o que demonstra a necessidade de
uma revisão do grupo. No Nordeste do Brasil ocorre
em áreas de savana estépica e floresta estacional, do
Piauí até Pernambuco (Lewis 1998). Na Serra de Baturité
foi encontrada somente em áreas de floresta estacional.

Material selecionado: Baturité, 26.IX.1908, fl. e fr., A.
Ducke (MG 1178). Capistrano, 27.IV.1994, fl., J.B.L.P.
Medeiros s.n. (RB 21575). Mulungu, 17.IV.2008, fl.,
J.R. Lima 466  (RB).

8. Caesalpinia ferrea Mart., Arch. Mus. Hist. Nat.
Paris 4: 137. 1844.

Espécie arbórea, com folhas bipinadas, foliólulos
opostos e frutos do tipo legume indeiscentes. Ocorre
no Brasil em áreas de florestas estacionais (Prado
& Gibbs 1993) e em formações de savana estépica e
savana (Ulibarri 1996). Na Serra de Baturité ocorrem
três variedades de C. ferrea. Essas três variedades
apresentam muitos caracteres intermediários, o que
torna a distinção entre elas complexa.
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Chave para as variedades de C. ferrea na Serra de Baturité

1. Pinas 5, foliólulos 8 a 12.
2. Foliólulos pubescentes ................................................................................... C. ferrea var. ferrea

2’. Foliólulos glabros ..................................................................................C. ferrea var. glabrescens

1’. Pinas 11, foliólulos 16 a 30 ................................................................................ C. ferrea  var. parvifolia

8.1 Caesalpinia ferrea Mart. var. ferrea

Caesalpinia ferrea var. ferrea é semelhante
a C. ferrea  var. glabrescens por apresentar
foliólulos em número e tamanho aproximadamente
iguais, no entanto diferencia-se por serem
pubescentes (sendo glabro em C. ferrea var.
glabrescens ). No Nordeste do Brasil ocorre
principalmente em áreas de floresta estacional,
sendo encontrada também em áreas de savana
estépica (Queiroz 2006b). Na Serra de Baturité
foi encontrada em áreas de florestas estacionais
e ombrófilas.
Material examinado: Pacoti, 14.XI.2007, J.R. Lima

399 (EAC, RB).

8.2 Caesalpinia ferrea Mart. glabrescens Benth.,
Martius, Fl. bras. 15(2): 70. 1870.

É semelhante à C. ferrea var. ferrea pelo
tamanho e número de foliólulos, no entanto
diferencia-se pelo fato dos mesmos serem
glabros. Ocorre em todo Nordeste brasileiro,
principalmente em áreas de savana estépica
(Queiroz 2009; Queiroz 2006b). Na Serra de
Baturité foi encontrada em áreas de floresta
estacional decídua.
Material examinado: Baturité, 1.IX.1937, fr., J.E. Leite

612 (RB).

8.3 Caesalpinia ferrea Mart. var. parvifolia Benth.,
Martius, Fl. bras. 15(2): 70. 1870. Fig. 1f-i

Diferencia-se das outras variedades por
apresentar maior número de pinas e de foliólulos por
pina e por serem relativamente menores. É frequente
em áreas de florestas estacionais e savana estépica
no Nordeste do Brasil e estende-se até o Sudeste
(ES e RJ). Na Serra de Baturité foi encontrada em
áreas de floresta estacional semidecídua e também
em áreas de floresta ombrófila.
Material selecionado: Guaramiranga, 15.VII.2008, fr., M.O.T.

Menezes 61  (EAC). Mulungu, 19.IX.2007, fr., J.R. Lima

177 (RB). Pacoti, 13.XI.2007, J.R. Lima 370 (EAC, RB).

Cassia L., Sp. Pl. 1: 376-380.
Gênero arbóreo, facilmente reconhecido pelos

estames abaxiais do tipo sigmoidal, pela presença de
duas bractéolas no pedicelo e ausência de nectários
extraflorais. Gênero pantropical, pertencente à tribo
Cassieae Bronn, subtribo Cassinae Irwin & Barneby,
com cerca de 30 espécies, sendo 12–13 nativas das
Américas (Lewis et al. 2005; Irwin & Barneby 1982).
Os principais centros de diversidade são a floresta
ombrófila densa amazônica e a floresta ombrófila
densa atlântica, sendo encontrada também em áreas
de florestas estacionais, savana estépica e savana.
Na Serra de Baturité foram encontradas duas espécies.

Chave de identificação das espécies de Cassia da Serra de Baturité

1. Brácteas ou bractéolas persistentes; flores amarelas .........................................................C. ferruginea

1’. Brácteas ou bractéolas caducas; flores róseas ...................................................................... C. grandis

9. Cassia ferruginea  (Schrader) Schrader ex DC.,
Prodr. 2: 489. 1825.
9.1 Cassia ferruginea (Schrader) Schrader ex DC.
var. ferruginea. Fig. 1j-k

Cassia ferruginea  var. ferruginea  é
caracterizada pelas estípulas peltadas, folhas
paripinadas e espiraladas. É facilmente reconhecida
pelas inflorescências pendentes com flores amarelas.
Ocorre do Ceará à Minas Gerais, chegando até Goiás.
É encontrada em formações como savana florestada,

florestas estacionais e áreas limites entre essa a
savana estépica. Na Serra de Baturité foi encontrada
em áreas de floresta ombrófila.
Material examinado: Baturité, 1861, fl., F.F. Allemão

& M. Cysneiros 452  (R). Guaramiranga, 24.II.1989, fl.,
A. Fernandes (EAC 15941).

10. Cassia grandis L.f., Suppl. Pl.: 230. 1781.
Cassia grandis diferencia-se de C. ferruginea

var. ferruginea por apresentar flores róseas. Ocorre
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na América Central a América do Sul, sendo
encontrada em florestas de terras baixas, ripárias e
semidecíduas (Irwin & Barneby 1982). Na Serra de
Baturité foi encontrada tanto em áreas a barlavento
como sotavento.
Material examinado : Aratuba, 10.X.1982, fl., M.A.

Figueiredo (EAC 11711). Guaramiranga, 14.XI.1990, A.

Fernandes (EAC 17043).

Chamaecrista  Moench., Methodus: 272. 1794.
As espécies desse gênero podem variar de

ervas (eretas ou prostradas), subarbustos a

arbustos. Possuem folhas paripinadas (um a muitos
pares de folíolos) com bractéolas presentes, flores
pentâmeras, sépalas livres, pétalas amarelas e frutos
deiscentes do tipo legume. É um gênero pantropical
com cerca de 265 espécies, das quais 239 são
nativas do continente americano (Irwin & Barneby
1982). O Brasil possui cerca de 230 espécies (Irwin
& Barneby 1982) e, segundo Lewis (1987), a Bahia
é o centro de radiação do gênero. Na Serra de
Baturité foram encontrados cinco táxons
específicos e dois intraespecíficos principalmente
em áreas de florestas estacionais.

Chave de identificação das espécies de Chamaecrista da Serra de Baturité

1. Inflorescência axilar.
2. Folhas com quatro ou mais folíolos.

3. Subarbusto; folhas com mais de 4 folíolos; nectários foliares presentes ............C. duckeana

3’. Erva prostrada; folhas com exatamente 4 folíolos; nectários foliares ausentes ........  C. absus

2’. Folhas com exatamente 2 folíolos ..........................................................................  C. rotundifolia

1’. Inflorescência terminal.
4. Pecíolo de comprimento semelhante ao dos folíolos proximais...................................... C. belemii

4’. Pecíolo cerca de 1,5 vezes mais longo do que os folíolos proximais ..................C. zygophylloides

11.  Chamaecrista absus (L.) H.S.Irwin & Barneby,
Mem. New York Bot. Gard. 35: 664. 1982.

Dentre as espécies de Chamaecrista  da
Serra de Baturité, C. absus  é facilmente
reconhecida pela combinação do hábito herbáceo
(prostrado), dois pares de folíolos e fruto com
tricomas glandulares. Espécie pantropical,
amplamente distribuída nas Américas (Irwin &
Barneby 1982). Na Serra de Baturité foi encontrada
em áreas de floresta estacional.
Material examinado : Mulungu, 17.VII.2008, fr., J.R.

Lima 680  (RB).

12. Chamaecrista belemii (H.S. Irwin & Barneby)
H.S. Irwin & Barneby, Mem. New York Bot. Gard.
35: 660. 1982.

Espécie arbustiva com dois pares de folíolos
e sem nectários extraflorais. A espécie é
semelhante a C. zygophylloides , no entanto se
diferencia desta por apresentar pecíolo e folíolos
menores. C. belemii é encontrada principalmente
em áreas de savana estépica, sendo neste estudo
encontrada em área de floresta estacional
semidecídua.
Material examinado: Mulungu, 5.VI.2008, fr., J.R. Lima

524 (EAC, RB).

13. Chamaecrista duckeana (Bezerra & Fernandes)
H.S. Irwin & Barneby, Mem. New York Bot. Gard.
35: 861. 1982. Fig. 1l-m

Espécie subarbustiva, caracterizada pelas folhas
com nectário extrafloral estipitado localizado no pecíolo.
Encontrada apenas em áreas úmidas do Ceará (Irwin &
Barneby 1982). Na Serra de Baturité foi encontrada em
áreas de florestas estacionais e ombrófilas.
Material selecionado: Aratuba, 9.VI.2000, A. Fernandes

(EAC 29864). Baturité, 29.IV.1909, fl. e fr., A. Ducke (MG
2065, RB 11347). Capistrano, 30.V.1994, fl., J.B.L.P. Medeiros

et al. 59 (EAC). Guaramiranga, 12.IX.2003, fl., V. Gomes et

al. 754 (EAC). Pacoti, 26.VI.2008, fl., J.R. Lima 564  (RB).

14. Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene,
Pittonia 4 (20D): 31. 1899.
14. 1 Chamaecrista rotundifolia (Pers.) Greene var.
rotundifolia

Espécie facilmente reconhecida na Serra de
Baturité por apresentar o hábito herbáceo (prostrado),
um par de folíolos e flores com pétalas obovadas.
Espécie neotropical encontrada em áreas de savana,
florestas estacionais e florestas alteradas (Irwin &
Barneby 1982). Na Serra de Baturité foi encontrada
em áreas de floresta estacional.
Material selecionado: Baturité, 17.V.1959, fl., A. Fernandes

s.n. (EAC 1871).
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15. Chamaecrista zygophylloides (Taub.) H.S.
Irwin & Barneby,  Mem. New York Bot. Gard. 35:
660. 1982.

Espécie arbustiva, folhas com dois pares de
folíolos, sem nectários extraflorais e inflorescência
terminal com flores amarelas. É semelhante à C.

belemii , no entanto diferencia-se desta por
apresentar o pecíolo maior (1,5 vezes mais longo do
que os folíolos proximais, enquanto em C. belemii o

Chave de identificação das variedades de C. zygophylloides da Serra de Baturité

1. Ovário e fruto gabros ............................................................................C. zygophylloides var. coligans

1’. Ovário e fruto pilosos ................................................................ C. zygophylloides var. zygophylloides

15.1 Chamaecrista zygophylloides var.  colligans

(H.S. Irwin & Barneby) H.S. Irwin & Barneby, Mem.
New York Bot. Gard. 35: 661. 1982. Fig. 1n-o

Diferencia-se de C. zygophylloides var.
zygophylloides por apresentar ovário e frutos
glabros. Ocorre em áreas de savana estépica,
estando principalmente associada às serras do
Ceará até a Bahia (Irwin & Barneby 1982), entre 600
e 900 m de altitude.
Material examinado: Guaramiranga, 18.IV.2008, fl. e
fr., J.R. Lima 509 (EAC, RB).

15.2  Chamaecrista zygophyloides (Taub.)
H.S.Irwin & Barneby var. zygophyloides, Mem. New
York Bot. Gard. 35: 660. 1982. Fig. 1p-q

Diferencia-se de C. zygophylloides var.
colligans por apresentar ovário e frutos pilosos.
Ocorre em áreas de savana estépica, savana e
floresta estacional (Irwin & Barneby 1982). Na Serra
de Baturité é encontra principalmente em áreas de
floresta estacional.
Material selecionado: Mulungu, 16.IV.2008, fl., J.R.

Lima 432  (EAC, RB).

Copaifera L., Sp. Pl. (ed. 2) 1: 557. 1792.
Gênero arbóreo caracterizado pela

combinação de folhas com pontuações glandulares
translúcidas e pétalas ausentes. Apresenta
distribuição pantropical e pertence à tribo Detarieae.
O gênero possui 38 espécies, das quais 33 ocorrem
nas Américas, quatro na África e uma na Malásia
(Costa 2007). O gênero é mais diverso na América
do Sul, onde são encontradas 25 espécies (Lewis
et al . 2005). Na Serra de Baturité foi encontrada
apenas uma espécie.

16. Copaifera duckei Dwyer, Brittonia 7(3): 163-
164. 1951. Fig. 2a-c

A espécie é facilmente reconhecida pelos
folíolos com pontuações glandulares e flores
apétalas e estames brancos. Encontrada em áreas de
florestas ombrófilas no Nordeste do Brasil, Rio de
Janeiro e Tocantins (Costa 2007). Embora ocorra na
região semiárida do Brasil, é apenas encontrada em
florestas ombrófilas localizadas sobre serras dentro
deste domínio (Chapada do Araripe e Ibiapaba) e da
Bahia até o Rio de Janeiro (Costa 2007).
Material selecionado : Baturité, IX.1955, fr., F.
Linhares 8108 (IPA). Guaramiranga, 12.XI.2007, J.R.

Lima 417 (EAC, RB). Pacoti, 12.XI.2007, fl., J.R. Lima

383 (EAC, RB).

Hymenaea L., Sp. Pl. 2: 1192. 1753.
Gênero caracterizado pelo hábito arbóreo, folhas

bifolioladas, sem nectários extraflorais, inflorescências
em panículas, com flores pentâmeras, quatro sépalas e
cinco pétalas e frutos indeiscentes. Hymenaea pertence
à tribo Detarieae com espécies predominantemente
neotropicais, ocorrendo do México ao norte da
Argentina, e uma espécie na costa oriental da África
(Lee & Langenheim 1975). Na Serra de Baturité foi
encontrada apenas uma espécie.

17. Hymenaea courbaril var.  courbaril L., Sp. Pl.
2: 1192. 1753. Fig. 2d-e

A espécie é facilmente reconhecida pela
combinação de folhas bifolioladas e flores com
sépalas obovais, tricomas ferrugíneos na face
externa e amarelos na face interna e pétalas brancas.
Ocorre na América Tropical e Antilhas, desde
florestas ombrófilas até áreas de savana estépica,

pecíolo tem tamanho semelhante ao dos folíolos
proximais). Distribui-se desde o México e América
Central, Guianas e Venezuela e no leste do Brasil, do
Ceará a Minas Gerais (Irwin & Barneby 1982).
Encontrada em áreas de savana estépica, associada
às serras do Ceará até a Bahia (Irwin & Barneby
1982). Na Serra de Baturité foram encontradas duas
variedades localizadas em áreas de floresta
estacional.
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sendo muito comum nas áreas mais secas da floresta
ombrófila densa amazônica (Lee & Langenheim
1975). Na Serra de Baturité foi encontrada em áreas
de floresta ombrófila.
Material selecionado : Pacoti, 10.VII.2008, fr., J.R.

Lima 646  (RB).

Parkinsonia L., Sp. Pl. 1: 375
Gênero com espécies arbustivas ou arvoretas

caracterizado pelos ramos com espinhos nos nós e
frutos moniliformes. Possui cerca de 12 espécies com
distribuição afro-americana (Lewis et al. 2005). Na
Serra de Baturité foi encontrada apenas uma espécie.

18. Parkinsonia aculeata L., Sp. Pl. 1: 375. 1753.
Iconografia: Queiroz (2009)

Parkinsonia aculeata é reconhecida pelos ramos
com espinhos nodais, inflorescência racemiforme,
axilar, flores com sépalas verde-amareladas e pétalas

amarelas, androceu com dez estames, ovário piloso
e fruto moniliforme. P. aculeata é uma espécie
encontrada na América e na África tropicais,
geralmente em áreas secas (Queiroz 2009). Na Serra
de Baturité foi encontrada apenas em áreas de
florestas estacionais.
Material examinado: Baturité, IX.1897, fl. e fr., H.

Huber (MG 69).

Senna Mill., Gard. Dict. Abr. (ed. 4) no. 3. 1754.
Gênero representado por espécies arbustivas,

subarbustivas e herbáceas. É caracterizado pelas
folhas paripinadas, folíolos opostos (dois a muitos
pares), nectários extraflorais presentes ou ausentes,
flores pentâmeras, sépalas livres e pétalas amarelas.
Gênero pantropical com cerca de 300 espécies, mais
diverso nas Américas, porém, bem representado na
África e Austrália, pobremente na Ásia e Oceania.
Na Serra de Baturité foram encontradas 12 espécies.

Chave de identificação das espécies de Senna da Serra de Baturité

1. Folhas sem nectários .........................................................................................................  S. spectabilis

1’. Folhas com nectários.
2. Nectário inserido na base do pecíolo, próximo do ou no pulvino.

3. Caule e folhas hirsutas ............................................................................................  S. hirsuta

3’. Caule e folhas glabros ou glabrescentes......................................................... S. occidentalis

2’. Nectário inserido próximo ou acima da metade do pecíolo, frequentemente entre o primeiro par de
folíolos.
4. Anteras dos 7 estames férteis de tamanho semelhante.........................................  S. uniflora

4’. Anteras dos 7 estames férteis diferenciados em dois conjuntos: 4 medianos mais curtos e
3 abaxiais mais longos.
5. Folhas com mais de dois pares folíolos.

6. Ervas ou subarbustos; folhas com três pares de folíolos, nectário séssil; flores ca.
1,5 cm de diâmetro.............................................................................. S. obtusifolia

6’. Arbustos ou arvoretas; folhas com mais de três pares de folíolos, nectário estipitado;
flores ca. 3–4 cm de diâmetro.
7. Nectário entre os folíolos do primeiro par basal; fruto cilíndrico...  S. pendula

7’. Nectários entre os folíolos de todos os pares; fruto plano-compresso ...........
.................................................................................................... S. trachypus

5’. Folhas com dois pares de folíolos.
8. Um nectário por folha presente entre os folíolos do par basal.

9. Folíolos glabros, base aproximadamente simétrica.
10. Folíolos ovais, nectário estipitado........................................  S. georgica

10’. Folíolos elípticos, nectário séssil ........................................  S. splendida

9’. Folíolos pubescentes, base assimétrica ................................  S. macranthera

8’. Dois nectários por folha, presentes entre os folíolos dos pares basais e distais.
11. Estames férteis distintos em comprimento .....................................  S. pilifera

11’. Estames férteis semelhantes em comprimento ....................  S. quinquagulata
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19. Senna georgica Irwin & Barneby, Mem. New
York Bot. Gard. 35: 193. 1982.
19.1  Senna georgica  Irwin & Barneby var.
georgica. Fig. 2f-h

É semelhante a S. quinquagulata, porém,
diferencia-se vegetativamente desta pela presença
de um único nectário extrafloral entre os folíolos
do primeiro par, além possuir os estames férteis
de tamanho distintos em comprimento e forma.  S.

quinquagulata  possui dois nectários entre os
folíolos dos pares basais e distais e estames férteis
de tamanho semelhante. Segundo Irwin & Barneby
(1982) ocorre nas Guianas, Bolívia, Paraguai e Brasil
(PA, MT, CE e PE). Na Serra de Baturité foi
encontrada tanto em áreas de florestas ombrófilas
e estacionais, principalmente em trilhas e bordas
de fragmentos.
Material selecionado: Aratuba, 30.VIII.1980, M.A.

Figueiredo (EAC 8921). Baturité, Sítio Caridade,
21.IX.1939, fl. e fr., J.E. Leite 619 (RB). Capistrano,
16.X.1979, E. Nunes et al. s.n. (EAC 7101). Guaramiranga,
12.IX.1993, M.R.L.Oliveira (EAC 23017). Mulungu,
9.X.2007, fl., J.R. Lima 252 (EAC, RB). Pacoti,
9.X.1990, E. Nunes et al.  (EAC 16948).

20. Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin & Barneby,
Phytologia 44 (7): 499. 1979.
20.1  Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin & Barneby var.
hirsuta

Das seis variedades da espécie (Irwin &
Barneby 1982), apenas a variedade hirsuta  foi
encontrada na Serra de Baturité, sendo reconhecida
pela combinação de nectário extrafloral na base do
pecíolo e ramos glabros ou glabrescentes. Segundo
Irwin & Barneby (1982), apresenta-se amplamente
distribuída nas Américas, desde os Estados Unidos
até a Argentina. O táxon foi encontrado apenas em
áreas de floresta ombrófila da Serra de Baturité.
Material examinado: Baturité, 21.IV.1986, A.

Fernandes et al.  (EAC 14206).

21. Senna macranthera (Collad.) H.S. Irwin &
Barneby, Mem. New York Bot. Gard. 35: 181. 1982.
21.1 Senna macranthera var. striata (Vogel) H.S.
Irwin & Barneby,  Mem. New York Bot. Gard. 35:
185. 1982.

Árvores ou arvoretas, folhas com dois
pares de folíolos com um nectário extrafloral
entre o primeiro par, flores com pétalas amarelas
e fruto cilíndrico. Ocorre na Venezuela, Equador,
Peru e no Brasil desde o Piauí até São Paulo
(Irwin & Barneby 1982), sendo cultivada de São
Paulo até Rio Grande do Sul. É encontrada desde

borda de florestas ombrófilas até áreas abertas.
Na Serra de Baturité foi encontrada em áreas de
floresta estacional.
Material examinado: Aratuba, 15.V.1980, E. Nunes et

al. (EAC 8602).

22. Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby,
Mem. New York Bot. Gard. 35: 252. 1982.

Espécie herbácea ou subarbustiva. S.

obtusifolia apresenta certa semelhança com S.

uniflora, podendo ser facilmente diferenciada desta
pela ausência de tricomas ferrugíneos nos ramos e
frutos com valvas planas. Segundo Irwin & Barneby
(1982) é provavelmente originária da América, com
ampla distribuição desde o México até a Argentina,
sendo encontrada em regiões tropicais da Ásia e
África. Na Serra de Baturité foi encontrada em áreas
de floresta estacional.
Material examinado: Baturité, 26.VI.1908, fl. e fr., A.

Ducke (MG 1161). Capistrano, Fazenda Araçanga,
14.VII.1994, J.B.L.P. Medeiros 121  (EAC).

23. Senna occidentalis (L.) Link, Handbuch 2: 140.
1831.

Espécie arbustiva ou subarbustiva reconhecida
pela combinação de folhas com quatro a seis pares
de folíolos e nectário extrafloral na base ou próximo
do ou no pulvino. É encontrada em toda a América
tropical e subtropical, bem como na África, Ásia e
Austrália (Irwin & Barneby 1982). No Nordeste
brasileiro ocorre principalmente em áreas
degradadas. Na Serra de Baturité é encontrada em
áreas de floresta ombrófila e estacional.
Material selecionado : Pacoti, 25.IX.1981, F.S.

Cavalcanti et al. (EAC 10856).

24.  Senna pendula (Willd.) H.S. Irwin & Barneby,
Mem. New York Bot. Gard. 35: 378. 1982.

Espécie arbustiva, caracterizada pela folhas
com seis pares de folíolos e nectário extrafloral no
primeiro par (basal) e frutos cilíndricos e pêndulos.
Distribui-se desde o México até a Argentina,
possuindo ampla distribuição no Brasil (Irwin &
Barneby 1982). Na Serra de Baturité foi encontrada
em áreas de floresta ombrófila.
Material selecionado: Aratuba, 15.V.1980, E. Nunes

(EAC 8642). Guaramiranga, 12.VI.1976, A. Fernandes

(EAC 2789).

25. Senna pilifera (Vogel) H.S. Irwin & Barneby,
Mem. New York Bot. Gard. 35: 241. 1982.

Espécie subarbustiva (prostrada ou
decumbente) caracterizada pelas folhas sempre
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com dois  pares  de  fol íolos  e  nectár ios
extraflorais presentes entre cada par de folíolos,
androceu com dez estames férteis distintos em
comprimento e forma e frutos comprimidos.
Distribui-se do México até o Brasil e Uruguai
(Irwin & Barneby 1982). Na Serra de Baturité
foi  encontrada em áreas  de  f lores tas
ombrófilas.
Material selecionado : Guaramiranga, 13.VIII.1976, A.

Fernandes (EAC 2849). Serra de Baturité, 20.VII.1991,
E. Nunes (EAC 17853).

26. Senna quinquangulata (Rich.) H.S. Irwin &
Barneby, Mem. New York Bot. Gard. 35: 153. 1982.
26.1 Senna quinquangulata  (Rich.) H.S. Irwin &
Barneby var.  quinquangulata. Fig. 2i-k

Arbusto caracterizado pelas folhas com
apenas dois pares de folíolos e nectário
extrafloral entre cada par de folíolos e androceu
com sete estames férteis de tamanho
semelhante. É encontrada na floresta ombrófila
densa amazônica e em áreas de floresta ombrófila
densa atlântica. Na Serra de Baturité foi
encontrada em áreas a barlavento,
principalmente nas bordas da floresta.
Material selecionado: Aratuba, 14.V.1980 , E. Nunes

et al.  (EAC 8621). Baturité, 1860, fl., F.F. Allemão & M.

Cisneiros 473  (R). Guaramiranga, 8.IX.2007, fl., J.R.

Lima 167  (EAC, RB). Mulungu, 29.VIII.1995, F.S.

Cavalcanti et al. (EAC 23078). Pacoti, 17.VII.1997, L.W.
Lima-Verde 2411  (EAC).

27.  Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby,
Mem. New York Bot. Gard. 35: 600. 1982.
27. 1  Senna spectabilis var. excelsa (Schrad.) H.S.
Irwin & Barneby, Mem. New York Bot. Gard. 35:
604. 1982. Fig. 2l-n

Espécie arbórea reconhecida pelas folhas
com muitos folíolos (aproximadamente 20) sem
nectários extraflorais, inflorescência do tipo
racemo com flores amarelas e frutos cilíndricos e
pêndulos. Ocorre do México até a Argentina,
sendo amplamente cultivada como ornamental no
Neotrópico (Irwin & Barneby 1982). Na Serra de
Baturité foi encontrada em áreas de floresta
ombrófila.
Material selecionado : Baturité, 10.IV.1909, fl., A.
Ducke (MG 1953). Guaramiranga, 18.IV.2008, fl., J.R.

Lima 511 (RB). Mulungu, 14.XI.2007, J.R. Lima 390

(EAC, RB).

28. Senna splendida (Vogel) H.S. Irwin & Barneby,
Mem. New York Bot. Gard. 35: 190. 1982.
28.1 Senna splendida  var. gloriosa H.S. Irwin &
Barneby, Mem. New York Bot. Gard. 35: 192. 1982.

Fig. 2o-p
Arbusto caracterizado pelas folhas com dois

pares de folíolos e um nectário extrafloral localizado
entre os folíolos do primeiro par, flores com sépalas
verdes e pétalas amarelas e frutos cilíndricos e
carnosos. Distribui-se do Ceará até São Paulo,
ocorrendo a oeste até o Piauí, Minas Gerais e
Paraguai. É encontrada em bordas de floresta
ombrófila densa atlântica e savana estépica. Na
Serra de Baturité foi encontrada principalmente em
áreas de floresta estacional, sendo também
encontrada na floresta ombrófila.
Material selecionado: Aratuba, 15.V.1980, E. Nunes et
al. (EAC 8632). Baturité, 1860, fl. e fr., F.F. Allemão & M.

Cisneiros 455 (R). Guaramiranga, 20.IX.2007, fl., J.R. Lima

210 (EAC, RB). Mulungu, 18.IX.2007, fl., J.R. Lima 161

(EAC, RB). Pacoti, 13.VII.1941, P. Bezerra 313 (EAC).

29. Senna trachypus (Benth.) H.S. Irwin & Barneby,
Mem. New York Bot. Gard. 35: 190. 1982.

Espécie arbustiva ou arvoreta reconhecida
pela combinação de folhas com aproximadamente
dez pares de folíolos, discolores e por apresentar
nectários extraflorais entre todos os pares de folíolos.
É encontrada do Maranhão até a Bahia, em áreas de
savana estépica, floresta estacional e algumas vezes
em áreas de savana. Na Serra de Baturité foi
encontrada em áreas de floresta estacional.
Material examinado : Baturité, 17.V. 1959, A.

Fernandes (EAC 1870).

30. Senna uniflora (Mill.) H.S. Irwin & Barneby,
Mem. New York Bot. Gard. 35: 258. 1982.

Espécie herbácea ou subarbustiva com folhas
com cerca de quatro pares de folíolos e nectário
extrafloral localizado próximo ou acima da metade
do pecíolo, frequentemente entre o primeiro par de
folíolos; os ramos, folhas e eixo da inflorescência
são revestidos por tricomas hirsutos (amarelos a
ferrugíneos). Planta invasora de ambientes
úmidos, distribuindo disjuntamente entre o
México e a América Central e o Nordeste do Brasil
até Minas Gerais e Goiás (Irwin & Barneby 1982).
Na Serra de Baturité foi encontrada em áreas de
floresta estacional.
Material selecionado: Baturité, 11.IV.1909, A. Ducke
1972 (RB).
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Chave de identificação dos gêneros de Mimosoideae da Serra de Baturité

1. Folhas sem nectários extraflorais.
2. Cálice com prefloração valvar; androceu com até 10 estames; fruto craspédio ................  Mimosa

2’. Cálice com prefloração imbricada; androceu com mais de 10 estames; fruto legume ... Calliandra

1’. Folhas com nectários extraflorais.
3. Folhas pinadas .......................................................................................................................  Inga

3’. Folhas bipinadas.
4. Flores em espiga.

5. Folíolos alternos ................................................................................. Stryphnodendron

5’. Folíolos opostos ou subopostos.
6. Plantas armadas....................................................................................  Piptadenia

6’. Plantas inermes...................................................................................  Pityrocarpa

4’. Flores em glomérulos ou umbelas.
7. Cálice com prefloração imbricada ........................................................................  Parkia

7’. Cálice com prefloração valvar.
8. Androceu com até 10 estames.

9. Árvores; fruto folículo; sementes com margem alada ...........  Anadenanthera

9’. Subarbustos; fruto legume; sementes não aladas ......................  Desmanthus

8’. Androceu com mais de 10 estames.
10. Estames livres ou fundidos apenas na base.

11. Frutos indeiscentes .................................................................  Vachellia

11’. Frutos deiscentes ...................................................................  Senegalia

10’. Estames unidos formando um tubo.
12. Frutos indeiscentes.

13. Plantas inermes.
14. Flores pediceladas com estames bicolores (branco e vermelho

ou rosa), fruto reto, oblongo-linear .......................... Samanea

14’. Flores sésseis com estames unicolores (brancos), fruto
auriculiforme .....................................................  Enterolobium

13’. Plantas armadas ....................................................... Chloroleucon

12’. Frutos deiscentes.
15. Deiscência elástica, valvas arqueadas quando abertas ..  Zapoteca

15’. Deiscência passiva, valvas espiraladas ou retas quando abertas 16
16. Frutos lenhosos, vermelhos internamente e válvas que enrolam

após deiscência .........................................................Abarema

16’. Frutos não lenhosos, não vermelhos internamente, valvas retas
após deiscência ............................................................Albizia

Abarema Pittier, Arb. Legum.: 56. 1927.
Gênero com plantas arbóreas ou arbustivas,

inermes, caracterizado pelas folhas bipinadas, frutos
com endocarpo vermelho e sementes bicolores.
Possui distribuição neotropical com 49 espécies,
30 para o Brasil (Iganci & Morin 2009; Lewis &
Rico Arce 2005) sendo a floresta ombrófila densa
Amazônica e Atlântica consideradas centros de
diversidade para o gênero (Barneby & Grimes 1996).
Na Serra de Baturité foi encontrado apenas um
táxon: Abarema jupunba var. jupunba.

31. Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip,

Ann. New York Acad. Sci. 35(3): 126. 1936.
31.1 Abarema jupunba (Willd.) Britton & Killip
var. jupunba Fig. 3a-e

Árvore reconhecida por apresentar frutos com
valvas espiraladas, margem ondulada e endocarpo
vermelho. É encontrada nas Antilhas, Bolívia,
Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana,
Peru, Suriname, Venezuela e Brasil (AP, AM, MA,
MG, PA, RR e do CE ao ES). Ocorre em áreas de
floresta ombrófila densa amazônica e atlântica e
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savana (Barneby & Grimes 1996). Na Serra de
Baturité foi encontrada em áreas de floresta
ombrófila acima de 600 m.
Material examinado: Aratuba, 14.V.1980, P. Martins

& E. Nunes (RB 462052). Guaramiranga, 16.X.1993,
M.R. Oliveira (EAC 20917). Mulungu, 13.XI.2007, fl.,
J.R. Lima 385  (EAC, RB). Pacoti, 12.II.1981, A.

Fernandes (EAC 9652).

Albizia Durazz., Mag. Tosc. 3(4): 13-14. 1772.
Gênero caracterizado pelas espécies

arbóreas, inermes, folhas bipinadas com nectários
extraflorais, inflorescência do tipo glomérulo,
flores pentâmeras, androceu polistêmone e
monadelfo e frutos do tipo legume. Gênero
pantropical com cerca de 120-140 espécies (Lewis
et al. 2005). Na América do Sul são encontradas
14 espécies, a maior parte ocorrendo em florestas
ombrófilas. Na Serra de Baturité é encontrada
apenas uma espécie.

32.  Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record,
Trop. Woods 63: 6. 1940. Fig. 3f-j

Espécie arbórea, inerme, folhas com até sete
pinas cada uma com aproximadamente 20
foliólulos, nectário extrafloral discóide e séssil,
inflorescência glomeruliforme com flores brancas
e os frutos do tipo legume. No Nordeste do Brasil
é encontrada principalmente em áreas de savana
estépica e florestas estacionais, sendo observada
também em restingas no sul da Bahia e do Rio de
Janeiro (Barneby & Grimes 1996). Na Serra de
Baturité foi encontrada em áreas de floresta
ombrófila e estacional.
Material examinado : Baturité, 26.XII.1997, A.S.F.

Castro(EAC 26004). Guaramiranga, 14.XI.2007, J.R.

Lima 405 (EAC, RB); Mulungu, Sitio Jardim, 19.I.2003,
fl., A. P. Silveira 633 (EAC); Pacoti, 13.XI.2007, J.R.

Lima 353  (EAC, RB).

Anadenanthera Speg, Physis (Buenos Aires) 6: 313.
1923.

Gênero arbóreo reconhecido pela combinação
de folhas bipinadas, pinas e folíolos opostos,
nectário extrafloral alongado, inflorescência
glomeruliforme, flores pentâmeras, brancas,
androceu com dez estames, anteras, em geral, com
glândulas apicais e frutos do tipo folículo. Gênero
neotropical com apenas duas espécies, que ocorrem
predominantemente em florestas estacionais e matas
ciliares, sendo também encontrado em áreas de
savana (Lewis et al. 2005). Na Serra de Baturité foi
encontrada apenas uma espécie.

33. Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan, Kew
Bull. 10: 182. 1955.
33.1 Anadenathera colubrina (Vell.) Brenan var.
colubrina. Fig. 3k-o

O táxon é facilmente reconhecido pelo
folículo plano, com margens irregularmente
contraídas entre as sementes. É encontrado na
América do Sul, no nordeste da Argentina, na
Bolívia até o sul do Equador e no Brasil, de
Minas  Gerais  ao Maranhão,  ocorrendo
principalmente  em áreas  de  f lores tas
estacionais (Queiroz 2009). Na Serra de Baturité
foi registrada em áreas de floresta ombrófila e
estacional.
Material selecionado: Baturité, 22.I.2009, fl. e fr., J.R.

Lima 700  (RB). Capistrano, 3.VIII.1993, J.B.L.P.

Medeiros et al. (EAC 21600).

Calliandra Benth., J. Bot. (Hooker) 2(11): 138-141.
1840.

Gênero arbustivo caracterizado pelas
folhas  bipinadas sem nectários extraflorais,
inflorescência do tipo glomérulo ou umbela e
frutos com deiscência elástica e margens
espessadas. Diferencia-se de Zapoteca , no
entanto diferencia-se deste por apresentar
glomérulos não globosos ou umbelas e folíolos
cartáceos. Calliandra possui 132 espécies com
distribuição neotropical (Barneby 1998), sendo
encontrado principalmente em áreas de floresta
estacional, savana estépica e campo rupestre
(Lewis et al. 2005). Na Serra de Baturité foi
encontrada apenas uma espécie.

34. Calliandra parvifolia (Hook. & Arn.) Speg.,
Revista Argent. Agron. 1: 193. 1926. Fig. 3p-q

Espécie arbustiva facilmente reconhecida
entre as espécies da Serra de Baturité por
apresentar folhas sem nectários extraflorais,
androceu polistêmone, monadelfo, estames com
filetes com base branca e ápice avermelhado (até
12 estames por flor) e frutos com deiscência
longitudinal elástica a partir do ápice. Na Serra de
Baturité foi registrada em áreas de floresta
ombrófila e estacional.
Material examinado: Aratuba, 14.V.1980, P. Martins

& E. Nunes (EAC 8620). Pacoti, 21.IX.2007, J.R. Lima

228 (EAC, RB).
Material adicional: MARANHÃO: 16.V.1979, fr., A.

Fernandes & P. Bezerra (RB 462059).
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Chloroleucon (Benth.) Britton & Rose, Trop.
Woods 10: 24. 1927.

Gênero arbóreo ou arbustivo caracterizado
por apresentar folhas bipinadas com nectários
extraflorais próximo ao pecíolo, inflorescência
glomeruliforme (homomórfica ou heteromórfica).

Chave de identificação das espécies de Chloroleucon  da Serra de Baturité

1. Folhas com 3 a 5 pares de pinas; foliólulos de 2–3 mm de largura, glomérulo homomórfico..................
............................................................................................................................................  C. dumosum

1’. Folhas com 5 a 7 pares de pinas; foliólulos com até 1,5 mm de largura, glomérulo heteromórfico .........
.........................................................................................................................................  C. acacioides

35. Chloroleucon acacioides (Ducke) Barneby &
J.W. Grimes, Mem. New York Bot. Gard. 74(1): 141.
1996. Fig. 3r-s

Espécie arbustiva facilmente reconhecida pela
presença de espinhos, em geral, pareados nos nós.
Diferencia-se de C. dumosum por apresentar folíolos
com até 1,5 mm e glomérulo heteromórfico. Espécie
encontrada no Nordeste do Brasil e Guiana Francesa
(Barneby & Grimes 1996). A espécie ocorre
principalmente em áreas de savana estépica e floresta
estacional (Queiroz 2009). Na Serra de Baturité foi
registrada em áreas de floresta estacional.
Material examinado: Baturité, 29.X.1939, fr., J.E. Leite

600 (RB). Pacoti, 20.IX.2007, fr., J.R. Lima 218 (EAC, RB).

36. Chloroleucon dumosum (Benth.) G.P. Lewis,
Legumes Bahia: 165. 1987.

Espécie arbórea com três a cinco pinas por
folha e nectários extraflorais sésseis próximos ao
pecíolo, podendo ser encontrados também entre
as pinas distais e glomérulo homomórfico.
Espécie distribuída do Ceará ao Rio Grande do
Norte e Bahia e Minas Gerais, em áreas de savana
estépica e florestal estacional (Barneby & Grimes
1996). Na Serra de Baturité foi registrada em áreas
de floresta estacional.
Material examinado: Baturité, 11.IX.1908, A. Ducke (MG
1622). Guaramiranga, 20.VII.2004, A. P. Silveira (EAC
34297). Palmácia, 8.X.1980, fl., P. Martins et al. (EAC 8938).

Desmanthus Willd., Sp. Pl. 4(2): 1044. 1806.
Gênero herbáceo e arbustivo caracterizado

pelos glomérulos heteromórficos, flores com estames
brancos e frutos do tipo legume. Desmanthus tem
distribuição dos Estados Unidos até o México e
América Central, América do Sul (Lewis et al. 2005)

com cerca de 24 espécies. Ocorre principalmente em
florestas estacionais tropicais e subtropicais. Na
Serra de Baturité foi encontrada apenas uma espécie.

37. Desmanthus virgatus (L.) Willd., Sp. Pl. 4(2):
1047. 1806. Fig. 3t-v

Espécie reconhecida pela combinação de
hábito arbustivo, glomérulo com flores brancas e
legume séssil, linear e compresso. Espécie
neotropical. Na Serra de Baturité foi registrada em
áreas de floresta estacional.
Material examinado: Baturité, 17.V.1959, A. Fernandes

(EAC 1878). Capistrano, 13.V.1980, fl., P. Martins et
al. (EAC 8570). Mulungu, 19.IX.2007, J.R. Lima 178

(EAC, RB).

Enterolobium Mart., Flora 20(2): Beibl. 117. 1837.
Gênero arbóreo com folhas bipinadas, com

nectários localizados próximos ao pecíolo,
inflorescência glomeruliforme homomórfica, sendo
facilmente reconhecido pelos frutos indeiscentes e
auriculiformes. Enterolobium é um gênero
neotropical com 11 espécies, distribuído do sul do
México e Grandes Antilhas até o leste da Bolívia e
Paraguai, norte da Argentina e Uruguai (Lewis et

al. 2005). Na Serra de Baturité foi encontrada apenas
uma espécie.

38. Enterolobium timbouva Mart. , Flora 20 II.
Beibl.: 128. 1837. Fig. 4a-d

Espécie arbórea (até 20 m de altura) reconhecida
pela combinação de folhas com até quatro pares de
pinas (oito a doze foliólulos), glomérulos (axilares)
com flores sésseis e frutos indeiscentes e
auriculiformes. Ocorre do Maranhão até São Paulo,
sendo encontrada também no Mato Grosso do Sul

Gênero exclusivo das Américas, com dez espécies
distribuídas do México e Antilhas até o sul do
Brasil e norte da Argentina, ocorrendo em
vegetações secas como a savana estépica e o
chaco (Lewis et al. 2005). Na Serra de Baturité
foram encontradas duas espécies.
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e Paraguai, em áreas como savana estépica
(Mesquista 1990). Na Serra de Baturité foi registrada
em áreas de floresta estacional.
Material examinado: Baturité, 18.XI.1939, J.E. Leite

602 (RB).
Material adicional:  PARAÍBA: Souza, 14.XI.1994,
fl., P.C. Gadelha-Neto 140  (RB).

Inga Mill., Gard. Dict. Abr. (ed. 4): no. 2. 1754.
Gênero arbóreo caracterizado pelas folhas

pinadas com nectário extrafloral entre os folíolos

de todos os pares, botões florais com prefloração
valvar e androceu com muitos estames unidos
em tubo. Inga é um gênero neotropical
pertencente à tribo Ingeae, com cerca de 400
espécies das quais 140 são encontradas no Brasil,
ocorrendo principalmente na floresta ombrófila
densa amazônica, que é considerada o centro de
diversidade do gênero, e na floresta ombrófila
densa atlântica (Pennington 1997). Na Serra de
Baturité foram encontradas sete espécies.

Chave de identificação das espécies de Inga da Serra de Baturité

1. Legume cilíndrico, ou quase, com faixas longitudinais expandidas.
2. Nectários foliares transversalmente comprimidos.............................................................. I. edulis

2’. Nectários foliares circulares a triangulares.
3. Botões florais alongados .............................................................................................  I. vera

3’. Botões florais arredondados .................................................................................. I. ingoides

1’. Legume lateralmente comprimido sem faixas longitudinais expandidas.
4. Folhas exatamente com 2 pares de folíolos.

5. Raque foliar alada; estípula caduca ..................................................................... I. marginata

5’. Raque foliar cilíndrica; estípula persistente .............................................................I. laurina

4’. Folhas com mais de 3 pares de folíolos ........................................................................ I. bollandii

39. Inga bollandii Sprague & Sandwith, Bull. Misc.
Inform. Kew 1926: 241-242. 1926. Fig. 4e-g

Arvoreta caracterizada pelas folhas, em geral,
com mais de três pares de folíolos, o par terminal
elíptico e par basal ovado, inflorescência axilar,
racemo congesto, cálice e corola verdes, androceu
com até 60 estames brancos e frutos comprimidos
lateralmente sem faixas longitudinais expandidas.
Espécie encontrada apenas no Ceará e Sergipe,
em áreas de floresta ombrófila densa atlântica
acima de 800 m de altitude (Pennington 1997). Na
Serra de Baturité foi registrada apenas em áreas
de floresta ombrófila.
Material selecionado: Aratuba, 15.V.1980, fl., E. Nunes

et al. (EAC 8636). Guaramiranga, 20.VII.2003, fr., V.

Gomes et al. 474  (EAC). Mulungu, 29.VIII.1995, F.S.

Cavalcanti (EAC 23079). Pacoti, 10.VIII.1978, M.A.

Figueiredo  (EAC 4408). Serra de Baturité, 12.VIII.1908,
fl. e fr., A. Ducke (RB16741).

40.  Inga edulis Mart., Flora 20 (2): Beibl. 113-114.
1837.

Espécie arbórea reconhecida pelos frutos
cilíndricos, nectários foliares sésseis comprimidos
transversalmente e frutos com faixas longitudinais

expandidas. Encontrada em toda região tropical da
América do Sul, exceto em áreas áridas do Nordeste
e Planalto Central do Brasil (Pennington 1997),
ocorrendo no Brasil do Ceará a até Santa Catarina.
Na Serra de Baturité foi registrada apenas em áreas
de floresta ombrófila.
Material examinado: Aratuba, 9.IX.2007, J.R. Lima

250 (EAC, RB). Guaramiranga, 13.XI.2007, J.R. Lima

131 (EAC, RB).

41. Inga ingoides (Rich.) Willd., Sp. Pl. Editio quarta
4(2): 1012. 1806. Fig. 4 h-j

Espécie arbórea (até 20 m de altura) reconhecida
pela combinação de legume cilíndrico com faixas
longitudinais expandidas, nectários foliares circulares
a triangulares e botões florais arredondados. Espécie
ocorre nas Antilhas Menores e região tropical da
América do Sul (Pennington 1997), no Brasil ocorre
em todo Nordeste e Minas Gerais (Garcia 1998). Na
Serra de Baturité foi registrada tanto em áreas de
floresta ombrófila como de floresta estacional.
Material examinado: Baturité, 26.XII.1997, A.S.F.

Castro 494 (EAC). Guaramiranga, 28.XII.2007, fl., J.R.
Lima 164 (EAC, RB). Mulungu, 12.IX.2007, J.R. Lima

189 (EAC, RB).
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42.  Inga laurina (Sw.) Willd., Sp. Pl. Editio quarta
4(2): 1018. 1806.

Espécie arbórea semelhante a I. marginata,
mas se diferencia desta por apresentar raque foliar
cilíndrica e estípula persistente. I. laurina  é
amplamente distribuída no Neotrópico
(Pennington 1997), sendo encontrada em quase
todos os estados do Brasil, tendo seu limite sul
no Paraná e alcançando a Argentina e Paraguai
(Garcia 1998). Na Serra de Baturité foi registrada
apenas em áreas de floresta ombrófila.
Material selecionado: Baturité, 10.IX.1908, fl., A.

Ducke (MG 1618). Guaramiranga, 13.XI.2007, V. Gomes

1001 (EAC).

43. Inga marginata Willd., Sp. Pl. 4(2): 1015. 1806.
Espécie arbórea semelhante a I. laurina,

mas diferencia-se desta por apresentar raque
foliar alada e estípula caduca. I. marginata ocorre
do Sul do México até extremo sul do Brasil e norte
da Argentina (Pennington 1997). Na Serra de
Baturité foi registrada em áreas de floresta
ombrófila.
Material selecionado: Guaramiranga, Pico Alto,
8.X.2007, J.R. Lima 246 (EAC, RB).

44. Inga vera Willd., Sp. Pl. 4(2): 1010-1011. 1806.
44.1 Inga vera subsp. affinis  (DC.) T.D. Penn., Gen.
Inga: Bot.: 7161997

Árvore semelhante a I. ingoides, mas diferencia-
se pelos botões florais alongados e não arredondados
como em I. ingoides. Distribuída na América do Sul
tropical da Colômbia ao Uruguai (Pennington 1997).
Na Serra de Baturité foi registrada tanto em áreas de
floresta ombrófila como de floresta estacional.
Material examinado: Guaramiranga, 23.VII.2008,
M.O.T. Menezes 98 (EAC). Baturité, X.1937, fl., J.E.

Leite (RB 44715).

Mimosa L., Sp. Pl. 1: 516-523. 1753.
Mimosa possui espécies com hábito arbóreo,

arbustivo, subarbustivo e herbáceo com inflorescência
espiciforme ou glomeruliforme, androceu com até dez
estames e fruto do tipo craspédio. Gênero pantropical,
porém predominante no Neotrópico, com cerca de 490-
510 espécies, das quais 350 são endêmicas da América
do Sul. São encontradas em áreas de florestas tropicais
e subtropicais, savana estépica, savana e desertos
(Barneby 1991; Lewis et al. 2005). Mimosa é o gênero
de Leguminosae mais diverso da Serra de Baturité
com 15 espécies (Lima et al. dados não publicados).

Chave de identificação das espécies de Mimosa da Serra de Baturité

1. Flores em espigas.
2. Flores róseas, pentâmeras...............................................................................................  M. invisa

2’. Flores brancas, tetrâmeras ou trímeras.
3. Folíolos lineares, flores tetrâmeras.

4. Ramos com glândulas resinosa e face abaxial dos folíolos com pontuações .................
................................................................................................................... M. tenuiflora

4’. Ramos eglandulares e face abaxial dos folíolos sem pontuações.
5. Folíolos com nervuras secundárias conspícuas ...........................  M. acustistipula

5’. Folíolos sem nervuras secundárias ou inconspícuas ...........................  M. arenosa

3’. Folíolos obovais, flores trímeras .............................................................. M. caesalpiniifolia

1’. Flores em glomérulos.
6. Flores róseas.

7. Flores diplostêmones.
8. Tricomas glandulares presentes nos ramos e folhas ................................... M. somnians

8’. Tricomas glandulares ausentes nos ramos e folhas.
9. Folhas com mais de 8 pares de folíolos.

10. Artículos do fruto com superfície glabra ..................................  M. paraibana

10’. Artículos do fruto com superfície híspida ........................................  M. pigra

9’. Folhas com até 3 pares de folíolos ...................................................  M. camporum

7’. Flores isostêmones.
11. Pinas com mais de 3 pares de pina; craspédio com replo contínuo......  M. quadrivalvis

11’. Pinas com 2 pares de pina; craspédio com replo não contínuo.
12. Acúleos formando séries longitudinais nas costas dos ramos ...........  M. sensitiva

12’. Acúleos sem esse padrão........................................................................  M. ursina
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6’. Flores brancas.
13. Folíolos lineares ....................................................................................................M. bimucronata

13’. Folíolos oblongos.
14. Replo com acúleos; folíolos craspedódromas ...................................................  M. ceratonia

14’. Replo sem acúleos; folíolos broquidódromas ..................................................... M. laticifera

45. Mimosa acustistipula (Mart.) Benth., J. Bot.
(Hooker) 4(31): 391. 1841.
45.1  Mimosa acutistipula (Mart.) Benth. var.
acutistipula

Arbusto (até 4 m de altura) semelhante a M.

arenosa, porém diferencia se desta por apresentar
folíolos com nervuras secundárias inconspícuas (M.

arenosa possui nervuras secundárias conspícuas).
Táxon encontrado do Ceará a Bahia, principalmente em
áreas de savana estépica (Barneby 1991). Na Serra de
Baturité foi encontrada em áreas de floresta estacional.
Material selecionado: Baturité, 1937, fl. e fr., J.E.

Leite 580  (RB).

46.  Mimosa arenosa (Willd.), Encycl., Suppl. 1(1):
66. 1810.
46.1 Mimosa arenosa (Willd.) Poir. var. arenosa

Arbusto apresentando ramos normalmente com
acúleos nos internós, folhas sem nectários extraflorais
e inflorescência espiciforme com flores brancas. Espécie
distribuída do Ceará a Minas Gerais e em áreas secas
da costa da Venezuela (Barneby 1991). Na Serra de
Baturité foi encontrada em áreas de floresta estacional.
Material selecionado: Capistrano, 5.VIII.1993, J.B.L.P.

Medeiros et al. (EAC 21597). Mulungu, 19.IX.2007,
J.R. Lima 192  (EAC, RB).

47. Mimosa bimucronata (DC) Kuntze, Revis. Gen.
Pl. 1: 198. 1891.
47.1  Mimosa bimucronata (DC.) Kuntze var.
bimucronata

Arbusto ou arvoreta reconhecida pela
combinação de inflorescência glomeruliforme com
flores brancas e folíolos lineares. No Brasil ocorre
no Ceará, de Alagoas ao Rio Grande do Sul, e da
Bahia a Brasília e de maneira disjunta no Paraguai
(Barneby 1991). Na Serra de Baturité foi encontrada
em áreas de floresta ombrófila.
Material examinado: Guaramiranga, 4.X.1990, E.

Nunes et al. (EAC 17140). Pacoti, 20.VII.1991, E. Nunes

et al. (EAC 17854).

48.  Mimosa caesalpiniifolia  Benth., J. Bot.
(Hooker) 4(31): 392. 1841. Fig. 4k-o

Espécie arbórea facilmente diferenciada das
outras espécies de Mimosa da serra pela combinação

de hábito arbóreo, folíolos largos, obovais e
nervação craspedódroma. Distribuída do Maranhão
a Pernambuco (Barneby 1991). Na Serra de Baturité
foi encontrada em áreas de floresta estacional.
Material selecionado: Baturité, 19.III.2008, fl., J.R. Lima

423 (RB). Capistrano, Fazenda Araçanga, 8.VIII.1994,
J.B.L.P. Medeiros (EAC 21590). Mulungu, 12.II.2004,
fr., V. Gomes et al. (EAC 42352).

49. Mimosa camporum Benth., J. Bot. (Hooker)
2(11): 130. 1840.

Mimosa camporum é uma espécie herbácea
reconhecida pela combinação de inflorescência
glomeruliforme com flores róseas e folhas com até 3 pares
de folíolos. Espécie neotropical amplamente distribuída
em várias formações vegetacionais. Na Serra de Baturité
foi encontrada em áreas de floresta estacional.
Material examinado: Baturité, 5.V.1939, fl. e fr., J.E.
Leite 597  (RB).

50.  Mimosa ceratonia L., Sp. Pl. 1: 523. 1753.
50.1 Mimosa ceratonia var. pseudo-ovata (Taub.)
Barneby

Subarbusto reconhecido pela combinação de
inflorescência glomeruliforme com flores brancas e
replo com acúleos. Segundo Barneby (1991), a espécie
encontrada no Brasil do Ceará a Santa Catarina, em
áreas de restingas e matas úmidas. Na Serra de Baturité
foi encontrada em áreas de floresta ombrófila.
Material examinado: Baturité, 10.IX.1993, M.R.L.

Oliveira (EAC 23523). Guaramiranga,  18.VII.1908, fl.,
A. Ducke  (MG 1338).

51.  Mimosa invisa Mart. ex Colla, Herb. Pedem. 2:
255. 1834.
51.1 Mimosa invisa Mart. ex Colla var. invisa

Mimosa invisa é facilmente reconhecida por
apresentar inflorescências espiciformes com flores
róseas, androceu com cinco estames, além dos ramos
armados com séries longitudinais de acúleos,
localizados sobre costelas discolores. Espécie
invasora bem distribuída na América do Sul, da
Venezuela até o Paraguai (Barneby 1991). Na Serra de
Baturité foi encontrada em áreas de floresta ombrófila.
Material examinado: Aratuba, 14.V.1980, P. Martins
et al. (EAC 8611).
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52. Mimosa laticifera Rizzini & A. Mattos, Arch.
Jard. Bot. Rio de Janeiro 18: 73. 1965.

Espécie arbórea ou arbustiva reconhecida
pela combinação de folhas broquidódromas, folíolos
oblongos, inflorescência glomeruliforme com flores
brancas e replo sem acúleos. Segundo Barneby
(1991), M. laticifera era encontrada no Brasil apenas
no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais
e São Paulo, em áreas de Savanas e Savanas
florestadas (Barneby 1991), tendo sido registrada
no Ceará pela primeira vez. Na Serra de Baturité foi
encontrada em áreas de floresta estacional.
Material examinado : Baturité, 16.III.1928, fr., J.E. Leite

582 (RB).

53. Mimosa paraibana Barneby, Mem. New York
Bot. Gard. 65: 171. 1991.

Mimosa paraibana é uma espécie arbustiva
com ramos com acúleos recurvados e flores
tetrâmeras róseas. É semelhante à M. pigra, no
entanto M. paraibana apresenta os artículos do
fruto com superfície glabra e não híspida como em
M. pigra . É endêmica do Nordeste, ocorrendo do
Maranhão até Pernambuco, principalmente em áreas
de florestas estacionais e savana estépica (Barneby
1991). Na Serra de Baturité foi encontrada em áreas
de floresta estacional.
Material examinado: Guaramiranga, 4.X.1990, A.V.
Custódio & M.A. Oliveira  (EAC 17139).

54.  Mimosa pigra L., Cent. Pl. I: 13-14. 1755.
Espécie arbustiva facilmente reconhecida por

apresentar inflorescência glomeruliforme com flores
róseas e ramos, folhas e frutos cobertos por
indumento híspido. M. pigra tem distribuição
pantropical sendo encontrada em áreas de floresta
ombrófila densa atlântica (Barneby 1991). Na Serra de
Baturité foi encontrada em áreas de floresta estacional.
Material examinado : Guaramiranga, 7.I.1995, M.A.

Figueiredo (EAC 23002).

55.  Mimosa quadrivalvis L., Sp. Pl. 1: 522. 1753.
55.1 Mimosa quadrivalvis var. leptocarpa  (DC.)
Barneby, Mem. New York Bot. Gard. 65: 298. 1991.

Mimosa quadrivalvis possui hábito
subarbustivo, inflorescência glomeruliforme com
flores pentâmeras e róseas e diferencia-se de todas as
outras espécies de Mimosa por apresentar as valvas
do fruto inteiras, não se dividindo em artículos
monospérmicos. Táxon bem distribuído na América
tropical e subtropical (Barneby 1991). Na Serra de
Baturité foi encontrada em áreas de floresta estacional.
Material examinado: Baturité, IX.1937, J.E. Leite 594 (RB).

56. Mimosa sensitiva L., Sp. Pl. 1: 518. 1753.
56.1 Mimosa sensitiva L. var. sensitiva

Fig. 4. p-q
Subarbusto facilmente reconhecido por

apresentar apenas dois pares de folíolos por pina,
sendo os mais internos atrofiados, inflorescência
glomeruliforme com flores tetrâmeras róseas e o
craspédio hirsuto. Amplamente distribuído do
Nordeste do Brasil até o Pará e Mato Grosso do Sul
e no planalto das Guinas e Venezuela, sendo comum
em várias formações vegetacionais (Barneby 1991).
Na Serra de Baturité foi encontrada tanto em áreas
de floresta estacional como de floresta ombrófila.
Material examinado: Baturité, VII.1937, fr., J.E. Leite

595 (RB). Pacoti, 10.VII.2008, fl. e fr., J.R. Lima 649 (RB).

57. Mimosa somnians Humb. & Bonpl. ex Willd.,
Sp. Pl. 4(2): 1036. 1806.
57.1 Mimosa somnians  Humb. & Bonpl. ex Willd.
subsp. somnians

Subarbusto reconhecido pela combinação de
ramos e folhas (três a cinco pinas) com tricomas
glandulares e inflorescência glomeruliforme com
flores tetrâmeras róseas. Amplamente distribuído
na América tropical e subtropical, ocorrendo do sul
do México até o norte da Argentina, encontrada com
frequência em ambientes degradados e em beira de
estradas (Barneby 1991). Na Serra de Baturité foi
encontrada em áreas de Floresta Estacional.
Material examinado: Baturité, 9.IX.1939, fr., J.E. Leite

591 (RB).

58. Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir., Encycl.
(Lamarck), Suppl. 1: 82. 1811.

Espécie arbustiva apresentando inflorescência
espiciforme com flores tetrâmeras brancas e androceu
com oito estames. Entre as espécies de Mimosa com
inflorescência branca, M. tenuiflora é facilmente
reconhecida por apresentar ramos e folhas novas
com resinosa e pontuações glandulares escuras na
face abaxial dos folíolos. M. tenuiflora é encontrada
no Nordeste do Brasil, norte da Venezuela e Colômbia
e sul do México, Honduras e El Salvador (Barneby
1991). Na Serra de Baturité foi encontrada em áreas
de floresta estacional.
Material examinado: Baturité, 19.X.1979, A.J. Castro

et al . (EAC 7166). Capistrano, 27.X.1994, J.B.L.P.

Medeiros et al. (EAC 28539). Guaramiranga, 14.XI.2007,
J.R. Lima 396  (EAC, RB).

59. Mimosa ursina Mart., Flora 21: 56. 1838.
Espécie herbácea facilmente reconhecida por

apresentar apenas um par de folíolos e craspédios
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com artículos dilatados com acúleos na parte
central. Espécie encontrada em áreas antropizadas
no Nordeste do Brasil e na América Central
(Barneby 1991). Na Serra de Baturité foi encontrada
em áreas de floresta estacional.
Material examinado: Mulungu, 18.IV.2008, fr., J.R.

Lima 542  (RB).

Parkia R. Br., Narr. Travels Africa: 234. 1826.
Árvores inermes, com folhas bipinadas, opostas

ou alternas e flores com prefloração do cálice imbricada.
Gênero pantropical com 34 espécies, sendo a floresta
ombrófila densa amazônica considerada um centro de
diversidade para o gênero (Ducke & Black 1953). É
encontrado em florestas ombrófilas, estacionais,
savanas e restingas (Lewis et al. 2005). Na Serra de
Baturité foi encontrada apenas uma espécie.

60. Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp.,
Repert. Bot. Syst. 5(4): 577. 1846. Fig. 4r-v

Árvore de grande porte (até 40 m de altura) com
copa larga e aplainada. A inflorescência é um capítulo
com pedúnculo longo e pêndulo. Os folículos produzem
uma grande quantidade de resina que retém as sementes

maduras, após a abertura das valvas (Hopkins &
Hopkins 1983). É encontrada na América Central e
América do Sul (Hopkins 1986), ocorrendo em mata de
terra firme na região floresta ombrófila densa amazônica
e na floresta ombrófila densa atlântica, sendo
considerada a espécie de mais ampla distribuição do
gênero. Na Serra de Baturité foi encontrada apenas
em áreas a barlavento acima de 600 m.
Material examinado: Guaramiranga, 5.XI.2002, A.P.

Silveira et al. 379 (EAC). Pacoti, 10.X.2007, J.R. Lima

289 (EAC, RB). Serra de Baturité, 1.VI.1972, D. Andrade-
Lima 4432 (IPA).

Piptadenia Benth., J. Bot. (Hooker) 2(11): 135. 1840.
Gênero arbóreo, arbustivo ou lianescente,

com folhas bipinadas, nectários foliares, em geral,
peciolar, inflorescência espiciforme, flores
pentâmeras, androceu com até 10 estames e fruto
do tipo legume. Piptadenia tem cerca de 25 espécies
com distribuição neotropical (Jobson & Luckow
2007; Lewis et al. 2005). É encontrado em Floresta
ombrófila densa atlântica, florestas estacionais
tropicais e subtropicais e savana estépica. Na Serra
de Baturité foram encontradas duas espécies.

Chave de identificação das espécies de Piptadenia da Serra de Baturité

1. Ramos com acúleos internodais, pecíolo com nectário oblongo........................................  P. stipulacea

1’. Ramos com acúleos nodais, pecíolo com nectário discóide ...............................................  P. viridiflora

61. Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke, Arq.
Jard. Bot. Rio de Janeiro 5: 126. 1930. Fig. 5a-d

Espécie arbórea caracterizada pela presença de
acúleos internodais, inflorescência axilar, flores
pentâmeras com aproximadamente 5 mm de comprimento,
estames amarelados e fruto do tipo legume. Espécie
encontrada no Nordeste do Brasil (Ceará à Bahia),
considerada endêmica da savana estépica (Queiroz
2009), no entanto, na Serra de Baturité foi encontrada
em áreas de florestas estacionais e ombrófilas.
Material examinado: Baturité, 10.IV.1909, fl., A. Ducke

(MG 1950). Capistrano, 8.VIII.1994, fl., J.B.L.P. Medeiros

et al. 138 (EAC). Mulungu, 12.XI.2007, J.R. Lima 343 (EAC,
RB). Pacoti, 9.X.1980, fl. e fr., E. Nunes et al. (EAC 8976).

62. Piptadenia viridiflora (Kunth) Benth., J. Bot.
(Hooker) 4(31): 337. 1841.

Espécie arbórea, facilmente reconhecida pela
presença de estípulas nodais pareadas modificadas
em espinhos, ramos revestidos por lenticelas brancas
e nectários extraflorais discóides e inflorescência com

flores com ca. de 10 mm. Espécie ocorrente no
Nordeste Brasileiro e Argentina e Paraguai em áreas
de savana estépica e florestas estacionais (Prado &
Gibbs 1993). Na Serra de Baturité foi encontrada em
áreas de floresta estacional.
Material examinado : Aratuba, 9.X.2007, fl., J.R. Lima

255  (EAC, RB). Capistrano, 27.X.1994, J.B.L.P.
Medeiros (EAC 45061). Mulungu, 19.IX.2007, J.R. Lima

172 (EAC, RB).

Pityrocarpa  (Benth.) Britton & Rose, N. Amer. Fl.
23(3): 190. 1928.

Árvores inermes, em geral, com estípulas
persistentes e flores com pétalas recurvadas.
Pityrocarpa  é um gênero neotropical, segregado de
Piptadenia, com três espécies (Jobson & Luckow
2007). Estes autores encontraram evidências de que
Piptadenia é um gênero polifilético e sugeriram sua
divisão em três gêneros diferentes. Propondo a
transferência das espécies do clado Pityrocarpa para
o gênero Pityrocarpa.
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63. Pityrocarpa moniliformis (Benth.) Luckow
& R.W. Jobson, Syst. Bot. 32(3): 573. 2007.

Fig. 5e-g
Espécie arbórea, inerme, nectário extrafloral

presente no pecíolo, inflorescência axilar do tipo
espiciforme (isoladas ou pareadas), flores
pentâmeras e estames com coloração esverdeada.
P. moniliformis é facilmente reconhecida pelo
folículo moniliforme, regularmente constrito entre
as sementes. É encontrada no Nordeste do Brasil,
sendo comum em áreas sobre embasamento
sedimentar, ocorrendo ocasionalmente em áreas
cristalinas, sendo encontrada também na Venezuela
(Queiroz 2006b). Na Serra de Baturité foi encontrada
em áreas de florestas ombrófilas.
Material selecionado : Baturité, 19.III.2008, fl., J.R.

Lima 424  (RB).
Material adicional: BAHIA: Chapada Diamantina,
11.IX.1990, fl. e fr., H.C. Lima et al. 3957 (RB).

Samanea (Benth.) Merr., J. Wash. Acad. Sci. 6(2):
46. 1916.

Gênero arbóreo, inerme, caracterizado
pelas folhas bipinadas, nectários extraflorais
próximos à base do pecíolo, inflorescência
umbeliforme, heteromórfica, flores pediceladas,
androceu com mais dez estames bicolores
unidos entre si e fruto indeiscente com pericarpo
espessado e lenhoso. Gênero neotropical com
apenas três espécies ocorrendo em florestas
tropicais estacionais e ombrófilas (Barneby &
Grimes 1996).  Na Serra de Baturi té foi
encontrada apenas uma espécie.

64. Samanea saman (Jacq.) Merr., J. Wash. Acad.
Sci. 6(2): 47. 1916. Fig. 5h-j

Espécie reconhecida pela combinação dos
caracteres ramos inermes, folhas bipinadas,
inflorescência umbeliforme (heteromórfica), flores
pediceladas e estames bicolores (branco e
vermelho ou rosa). É uma espécie neotropical
distribuída desde o México até a Bolívia, sendo
comum em florestas estacionais (Barneby & Grimes
1996). Na Serra de Baturité foi encontrada em áreas
de florestas ombrófilas.
Material examinado: Pacoti, 12.XI.2007, J.R. Lima

368 (RB).
Material adicional : MATO GROSSO DO SUL:
Miranda, 15.X.1988, fl., CAC/2361 (RB 351138).

Senegalia Raf., Sylva Tellur.: 119. 1838.
Gênero arbóreo, arbustivo ou lianescente

caracterizado pelos ramos, em geral, com acúleos,
folhas bipinadas com nectários extraflorais,
inflorescência espiciforme ou glomeruliforme,
flores pentâmeras, polistêmones, estames livres e
fruto do tipo legume. Senegalia  tem distribuição
pantropical, com aproximadamente 203 espécies.
Nas Américas é encontrado em florestas
estacionais e ombrófilas. Senegalia é um gênero
segregado de Acacia s.l. que, segundo sua
circunscrição atual (Orchard & Maslin 2003), este
último não apresenta representantes nas Américas,
porém Rico-Arce (2007) não concorda com tal
posicionamento e adota o nome Acacia para as
espécies neotropicais. Na Serra de Baturité foram
encontradas quatro espécies.

Chave de identificação das espécies de Senegalia da Serra de Baturité

1. Arbusto escandente; acúleos em quatro séries longitudinais nos ramos .......................  S. martiusiana

1’. Arbusto ou arvoreta; acúleos dispersos ao longo dos ramos.
2. Folhas com 10 a 15 pares de pinas; nectário séssil, glomérulos < 6 mm diâmetro.

3. Folhas com 12 a 15 pares de pinas; corola glabra ...............................................  S. tenuifolia

3’. Folhas com 9 a 10 pares de pinas; corola pubescente.......................................  S. polyphylla

2’. Folhas com 3 a 8 pares de pinas; nectário peltado, glomérulos > 6 mm diâmetro ...........  S. riparia

65. Senegalia martiusiana  (Steud.) Seigler &
Ebinger, Nomencl. Bot. 2 (9): 148. 1841.

Espécie arbustiva escandente, facilmente
reconhecida por apresentar ramos angulosos com
os acúleos distribuídos em quatro séries, enquanto
que as demais espécies de Senegalia da Serra de
Baturité possuem acúleos dispersos ao longo dos

ramos. Segundo Bocage (2005), a espécie é
encontrada de Pernambuco ao norte de Minas
Gerais, sendo primeiro registro para o Ceará. Na
Serra de Baturité foi encontrada em áreas de
florestas ombrófilas.
Material examinado: Guaramiranga, 18.IX.2007, J.R.

Lima 166  (RB).
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66. Senegalia polyphylla (DC.) Britton & Rose,
Ann. New York Acad. Sci. 35(3): 142. 1936.

Fig. 5k-r
Espécie representada por arbustos ou

arvoretas. É semelhante a S. tenuifolia, porém
diferencia-se por apresentar folhas menores (9 a 10
pares de pinas) e corola pubescente. S. polyphylla

é distribuída na América Central e América do Sul,
da Venezuela, Brasil, Paraguai até Argentina
(Bocage 2005). Na Serra de Baturité foi encontrada
em áreas de florestas estacionais e ombrófilas.
Material examinado: Baturité, 9.IV.1909, fl. e fr.,
A.  Ducke (MG 1941). Guaramiranga, 23.I.2009, fl.,
J.R. Lima 712  (RB). Pacoti, 20.IX.2007, J.R. Lima 206

(EAC, RB).
Material adicional: MINAS GERAIS: Unaí, 31.VIII.1990,
fr., B.A.S. Pereira & E.C. Lopes (RB 351195).

67. Senegalia riparia (Kunth) Britton & Rose, Ann.
New York Acad. Sci. 35(3): 144. 1936.

Espécie arbustiva que se diferencia das outras
espécies de Senegalia da área por apresentar folhas
com pequeno número de pinas (3 a 8 pares), nectário
peltado, inflorescência glomeruliforme, flores com
estames brancos e ovário pubescente e fruto do
tipo legume. Ocorre na América do Sul e, no Brasil,
é encontrada no Amazonas, Bahia, Piauí, Ceará e
Minas Gerais (Bocage 2005). No semiárido
brasileiro é encontrada em áreas de savana
estépica, vegetação arbustiva caducifólia não
espinhosa e floresta estacional (Bocage 2005).
Na Serra de Baturité é encontrada em áreas de
florestas estacionais.
Material examinado : Guaramiranga, 9.VIII.1993,
M.R.L. Oliveira (EAC 23013).

68. Senegalia tenuifolia (L.) Britton & Rose, N.
Amer. Fl. 23(2): 118. 1928.

Espécie arbustiva semelhante a S. polyphylla,

no entanto, se diferencia por apresentar folhas
maiores (12 a 15 pares de pinas) e corola glabra.
Espécie distribuída da América Central (México,
Costa Rica e Panamá) até América do Sul (Peru e
Brasil) e ainda no Caribe (Rico-Arce 2007). No
semiárido brasileiro é encontrada principalmente em
áreas de savana estépica, vegetação arbustiva
caducifólia não espinhosa, floresta ombrófila densa
atlântica e floresta estacional (Bocage 2005). Na
Serra de Baturité foi encontrada em áreas de florestas
estacionais e ombrófilas.
Material selecionado : Aratuba, 23.IX.2001, A.S.F.

Castro 1077 (EAC); Baturité, 1.V.2001, fl., A.S.F. Castro
963 (EAC); Pacoti, 3.V.1998, A.S.F. Castro 573 (EAC).

Stryphnodendron Mart., Flora 20(2): Beibl. 117.
1837.

Gênero arbóreo ou arbustivo, inerme,
caracterizado pelas folhas bipinadas com
foliólulos alternos, inflorescência espiciforme,
flores pentâmeras, diplostêmones, estames livres
ou unidos próximo a base, anteras com glândulas
caducas e frutos do tipo legume nucóide ou
folículo. Stryphnodendron tem ampla distribuição
no Neotrópico, sendo predominante na América
do Sul, com cerca de 36 espécies, dos quais 18 são
encontradas no Brasil, principalmente na floresta
ombrófila densa amazônica, savana estépica,
savana e floresta ombrófila densa atlântica (Scalon
2007). Na Serra de Baturité foi encontrada apenas
uma espécie.

69. Stryphnodendron guianense (Aubl.) Benth.,
Trans. Linn. Soc. London 30(3): 374. 1875.

Fig. 6a-d
Espécie arbórea, facilmente reconhecida na

Serra de Baturité pela combinação de folhas
bipinadas com foliólulos alternos, nectários
extraflorais nos pecíolos, flores em espigas e
androceu com até 10 estames. Segundo Scalon
(2007), S. guianense possui distribuição disjunta
entre a Amazônia e o Nordeste (Ceará e Maranhão).
Na Serra de Baturité foi encontrada apenas em áreas
a barlavento acima de 600 m.
Material examinado: Guaramiranga, 18.12.1988, A.

Fernandes et al. (EAC 15701). Pacoti, 1.XI.1998, fl., L.

W. Lima-Verde 2400 (EAC).

Vachellia Wight & Arn., Prodr. Fl. Ind. Orient. 1:
272. 1834.

Gênero arbustivo facilmente reconhecido pela
combinação de espinhos nodais, inflorescência
glomeruliforme axilar e frutos indeiscentes.
Vachellia  tem distribuição pantropical com cerca
de 160 espécies distribuídas nas Américas, África,
Ásia, Austrália e ilhas do Pacífico associada à
ambientes secos (Orchard & Maslin 2003). Na Serra
de Baturité foi encontrada apenas uma espécie.

70. Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn., Prodr.
Fl. Ind. Orient. 1: 272. 1834. Fig. 6e-i

Espécie facilmente reconhecida pela
combinação de espinhos nodais, inflorescência
glomeruliforme axilar com flores amarelas e frutos
indeiscentes. É uma espécie de ampla distribuição
em áreas tropicais e subtropicais. No Brasil
ocorre desde a Amazônia até a Região Sul,
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sendo encontrada em florestas estacionais e
pastagens. No semiárido brasileiro é encontrada
principalmente em áreas de savana estépica e
floresta estacional (Bocage 2005). Na Serra de
Baturité foi encontrada apenas em áreas a
sotavento.
Material examinado: Pacoti, 20.IX.2007, J.R. Lima
200 (EAC, RB).
Material adicional: PARAÍBA: Santa Rita, 14.IX.1954,
fr., J.I.A. Falcão et al. 1093 (RB).

Zapoteca H. M. Hern., Ann. Missouri Bot. Gard.
73(4): 757. 1986 [1987].

Arbustos inermes caracterizado pelos folíolos
membranáceos, inflorescência glomeruliforme,
homomórfica, flores pentâmeras, sésseis, políades
com 16 grãos de pólen e fruto do tipo legume com
valvas rompendo da base para o ápice. Gênero
distribuído nas Américas com cerca de 17 espécies
(Hernandéz 1989). Ocorre em florestas estacionais,
em regiões áridas e semiáridas, e na floresta
ombrófila densa amazônica.

71. Zapoteca portoricensis (Jacq.) H.M. Hern.,
Ann. Missouri Bot. Gard. 73(4): 758. 1986 [1987].

Fig. 6j-l
Zapoteca portoricensis  pode ser

confundida com as espécies de Calliandra por
apresentarem frutos com deiscência elástica e as
valvas arqueadas quando abertas. No entanto, Z.

portoricensis  tem folíolos membranáceos e
inflorescência globosa enquanto as espécies de
Calliandra  possuem folíolos cartáceos e
inflorescência não globosa. É uma espécie de
ampla distribuição nas Américas. No Brasil é
encontrada nos estados do Pará, Ceará,
Pernambuco, Goiás e Mato Grosso (Hernandéz
1989). Na Serra de Baturité foi encontrada em áreas
de floresta ombrófila.
Material examinado: Aratuba, 14.V.1980, fl., E. Nunes

& P. Martins (RB 462057). Guaramiranga, 2.VI.2004,
fr., V. Gomes et al. 206 (EAC). Pacoti, 4.VI.1983, A.

Fernandes et al. (EAC 12057).
Material adicional: PARAÍBA: Teixeira, 30.VI.1979,
fr., A. Fernandes & Matos (RB 462060).

Chave de identificação dos gêneros de Papilionoideae da Serra de Baturité

1. Árvores.
2. Folhas simples ................................................................................................................  Zollernia

2. Folhas tri a multifolioladas.
3. Fruto legume ou folículo.

4. Folhas trifolioladas .........................................................................................  Erythrina

4’. Folhas com 5 ou mais folíolos.
5. Corola com 5 pétalas, papilonácea, estames concrescidos.

6. Hipanto ausente; ovário piloso ...............................................  Lonchocarpus

6’. Hipanto presente; ovário glabro ....................................................  Gliricidia

5’. Corola com uma pétala, não papilionácea; estames livres ...................  Trischidium

3’. Fruto sâmara.
7. Folhas opostas .........................................................................................  Platymiscium

7’. Folhas alternas.
8. Estames livres.

9. Flores com 5 pétalas; folíolos com listras e pontos translúcidos ..  Myroxylon

9’. Flores com 1 pétala; folíolos sem essas características.
10. Fruto com sementes distais ...................................................  Amburana

10’. Fruto com sementes centrais .......................................................  Ateleia

8’. Estames concrescidos.
11. Sâmaras com sementes basais; estípulas espinescentes............ Machaerium

11’. Sâmaras com sementes centrais; estípulas não espinescente ........ Dalbergia

1’. Outros hábitos.
12. Trepadeiras herbaceas e lenhosas.

13. Fruto lomento, folhas com 5 folíolos ..................................................................  Chaetocalyx

13’. Fruto legume, folhas trifolioladas.
14. Flores ressupinadas.
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15. Fruto com uma ala estreita próximo à margem superior; flores em pseudoracemos nodosos;
cálice 2-laciniado; pétalas róseas a lilases .............................................................. Canavalia

15’. Fruto não alado; flores isoladas, fasciculadas ou em inflorescências cimosas; cálice 5-laciniado;
pétalas vermelhas ................................................................................................... Periandra

14’. Flores não ressupinadas.
16. Flores com pétalas amarelas.

17. Trepadeira lenhosa. Estandarte menor que as outras pétalas; anteras distintamente
dimórficas; gineceu com mais de 5 óvulos ........................................................  Mucuna

17’. Trepadeira herbacea. Estandarte maior que as outras pétalas; anteras uniformes; gineceu
com 2 óvulos ...............................................................................................  Rhynchosia

16’. Flores com pétalas de outras cores.
18. Flores assimétricas.

19. Flores com alas quase do mesmo tamanho que o estandarte ........................  Vigna

19’. Flores com alas maiores que o estandarte........................................  Macroptilium

18’. Flores zigomorfas.
20. Trepadeiras herbáceas.

21. Cálice com lacínias lineares, pétalas azuladas ........................  Calopogonium

21’. Cálice com lacínias ovais a lanceoladas, pétalas lilases a roxas ........ Galactia

20’. Trepadeiras lenhosas.
22. Estandarte glabro na face exterior .....................................................  Dioclea

22’. Estandarte pubescente (pelo menos próximo ao ápice) na face exterior ..........
.......................................................................................................... Cratylia

12’. Ervas, arbustos e subarbustos.
23. Folhas com até 4 folíolos.

24. Folhas uni ou trifolioladas.
25. Fruto legume.

26. Folhas uni ou trifolioladas; flores amarelas, anteras dimórficas mais longas basifixas
e mais curtas dorsifixas..........................................................................  Crotalaria

26’. Folhas sempre trifolioladas; flores lilases a roxas, anteras uniformes .  Centrosema

25’. Fruto lomento.
27. Flores amarelas ................................................................................... Stylosanthes

27’. Flores róseas .......................................................................................  Desmodium

24’. Folhas com 2 ou 4 folíolos.
28. Folhas com 2 folíolos; flores em espigas; fruto lomento ...................................... Zornia

28’. Folhas com 4 folíolos; flores solitárias; fruto geocárpico, não se dividindo em segmentos
monospérmicos ................................................................................................... Arachis

23’. Folhas com 5 ou mais folíolos.
29. Folhas imparipinadas; flores com corolas róseas a avermelhadas ......................... Indigofera

29’. Folhas paripinadas; flores com corolas amarelas.
30. Ervas ou subarbustos; fruto lomento ...................................................... Aeschynomene

30’. Arbustos; fruto legume.................................................................................... Sesbania

Aeschynomene L., Sp. Pl. 2: 713-714. 1753.
Gênero herbáceo,  subarbustivo ou

arbustivo caracterizado pelas folhas alternas
(pinadas) e folíolos alternos ou opostos, sem
pontuações translúcidas,  inflorescência
racemiforme com flores amarelas, androceu com
dez estames (diadelfos) e fruto do tipo lomento.

Aeschynomene  é um gênero pantropical com
cerca de 180 espécies (Lewis et al. 2005).
Destas, 84 são encontradas no Neotrópico, das
quais cerca de 50 ocorrem no Brasil (Fernandes
1996). É um dos gêneros com maior número de
espécies da subfamília na Serra de Baturité
(seis espécies).





593     

Chave de identificação das espécies de Aeschynomene da Serra de Baturité

1. Estípulas peltadas.
2. Folíolos com duas ou mais nervuras basais divergentes; estípulas persistentes ....  A. americana

2’. Folíolos com uma nervura principal; estípulas caducas.
3. Frutos e partes vegetativas enegrecidos ao secarem ...........................................  A. sensitiva

3’. Frutos e partes vegetativas castanhos, verdes ou amarelados ao secarem.
4. Estipe do fruto menor que 10 mm de comprimento.

5. Folhas com até 4 cm de comprimento, estípula até 10 mm; estipe até 4 mm ..........
................................................................................................................  A. evenia

5’. Folhas maior que 4 cm de comprimento, estípula maior que 12 mm; estipe maior
que 4 mm ....................................................................................................  A. rudis

4’. Estipe do fruto maior que 10 mm de comprimento............................................ A. scabra

1’. Estípulas não peltadas .......................................................................................................  A. benthamii

72. Aeschynomene americana L., Sp. Pl. 2: 713-
714. 1753.
72.1  Aeschynomene americana L. var. americana

Espécie subarbustiva, caracterizada pelos
folíolos com duas ou mais nervuras basais
divergentes e estípulas persistentes, o que a
diferencia das outras espécies da Serra de Baturité.
É encontrada na América Central e do Sul, tendo
preferência por áreas úmidas, como por exemplo,
alagados e baixios (Fernandes 1996). Na Serra de
Baturité foi encontrada em áreas de floresta ombrófila.
Material examinado : Baturité, 1939, fr., J.E. Leite 686

(RB).

73.  Aeschynomene benthamii (Rudd) A.
Fernandes Fig. 7a-b

Espécie subarbustiva caracterizada pelos
ramos com tricomas glandulares, folíolos com uma
nervura principal, estípulas não peltadas, caducas,
lanceoladas; inflorescência racemiforme axilar e
fruto com até três artículos. Espécie distribuída do
Ceará à Bahia, sendo citada para o Rio de Janeiro
(Fernandes 1996). É encontrada em borda de mata e
áreas de savana estépica. Na Serra de Baturité é
encontrada em áreas de florestas estacionais.
Material examinado: Baturité, 26.V.1996, A.S.F.

Castro (EAC 24007).
Material adicional: BAHIA: Parque Nacional de Monte
Pascoal, 12.I.1977, fl. e fr., R.M. Harley 17879 (RB).

74. Aeschynomene evenia C. Wright ex Sauvalle,
Anales Acad. Ci. Med. Habana 5: 334-335.
74.1 Aeschynomene evenia var.  serrulata Rudd.,
Contr. U.S. Natl. Herb. 32(1): 61-62. 1955.

Subarbusto caracterizado pelos folíolos com
uma nervura principal, frutos com margem reta e

artículos aproximadamente quadrados. É semelhante
à A. rudis, no entanto, se diferencia desta por
apresentar folhas, estípulas e estipe menores.
Espécie distribuída pelas Américas, sendo
considerada invasora de áreas alteradas (Fernandes
1996). Na Serra de Baturité é encontrada em áreas
de florestas estacionais.
Material examinado: Baturité, 10.VIII.1939, fr., J.E.
Leite 641 (RB). Capistrano, 13.V.1980, fl., E. Nunes et

al. (EAC 8565). Pacoti, 4.VI.1983, fl., A. Fernandes et

al. (EAC 12056).

75. Aeschynomene rudis Benth., Pl. Hartw. 116.
1843.

Espécie subarbustiva semelhante à A. evenia

por apresentarem frutos e partes vegetativas
castanhos, verdes ou amareladas ao secarem e os
artículos dos frutos aproximadamente quadrados,
no entanto, diferencia desta por apresentar estipe
menor e sem curvatura (Fernandes 1996). Distribui-
se desde a Argentina até os Estados Unidos e no
Brasil é encontrada apenas nos estados do AM,
PA e CE (Fernandes 1996). Na Serra de Baturité é
encontrada em áreas de floresta estacionai.
Material examinado: Palmácia, 10.IV.1990, fl.,
A.S.F.Castro 546  (EAC).

76. Aeschynomene scabra G. Don, Gen. Hist. 2:
284. 1832.

Espécie subarbustiva diferenciada das outras
espécies da série Indicae  encontradas na Serra de
Baturité por apresentar a estipe maior que 10 mm.
Espécie encontrada na América Central e do Sul,
sendo registrada no Brasil no Ceará e em Pernambuco
(Fernandes 1996).
Material examinado: Baturité, 30.V.1939, fr., J.E. Leite

(RB 44738).
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79. Arachis pusilla  Benth., Trans. Linn. Soc.
London 18(2): 159. 1841. Fig. 7f

Erva anual facilmente reconhecida pela
combinação de folhas tetrafolioladas, inflorescência
em espiga curta, flores amarelas, estandarte com
detalhes vermelhos, androceu com dez estames
(monadelfo) e frutos geocárpicos com dois
artículos. Distribui-se do Piauí até Minas Gerais,
sendo considerada endêmica da Savana Estépica
(Queiroz 2009). Na Serra de Baturité foi encontrada
apenas na vertente a sotavento.
Material examinado: Baturité, 11.IV.1909, fl., A. Ducke

(RB 12177).
Material adicional : MATO GROSSO: Fazendo do
Poço, 30. XI.1944, fl., A. Macêdo 598 (RB).

Ateleia (DC.) Benth., Comm. Legum. Gen. 27, 37.
1837.

Gênero arbóreo ou arbustivo caracterizado
pelas folhas compostas alternas, flores com
apenas uma pétala e frutos do tipo sâmara.
Ateleia é um gênero neotropical (México, América
Central e do Sul), com cerca de 20 espécies,
ocorrendo em florestas estacionais tropicais,
subtropicais, arbustarias e savana estépica
(Lewis et al. 2005). Na Serra de Baturité foi
encontrada apenas uma espécie.

80. Ateleia ovata Mohlembr., Webbia 17(1): 176, f.
1, 14. 1962.  Fig. 7g-h

Espécie arbórea reconhecida pela combinação
de flores com uma única pétala, estames livres
e  sâmaras com sementes centrais. Ocorre
principalmente em áreas de floresta ombrófila
densa atlântica. Na Serra de Baturité foi encontrada
em áreas de florestas estacionais e ombrófilas.
Material examinado: Pacoti, 14.VI.1957, fl., T. Guedes
(IPA 8468, RB 100407).

Calopogonium Desv., Ann. Sci. Nat. (Paris) 9: 423.
1826.

Gênero com espécies trepadeiras,
herbáceas ou arbustos escandentes facilmente
reconhecido pela combinação de folhas
trifolioladas, inflorescência pseudoracemosa e
frutos do tipo legume septados internamente.
Calopogonium  é um gênero neotropical com
cinco ou seis espécies (Lewis et al. 2005)
encontradas em florestas estacionais tropicais
e subtropicais, frequentemente próximos a rios
ou pântanos,  arbustarias e em áreas
perturbadas. Na Serra de Baturité foi encontrada
apenas uma espécie.

77. Aeschynomene sensitiva Sw., Prodr. 107. 1788.
77.1 Aeschynomene sensitiva Sw. var. sensitiva

A espécie varia de herbácea a subarbustiva
facilmente reconhecida por apresentar folíolos com
uma nervura principal, os frutos e as partes
vegetativas enegrecidos ao secarem e ovário com
margem glabra. É amplamente distribuída na
América Central e do Sul (Fernandes 1996). Na Serra
de Baturité foi encontrada em áreas de florestas
estacionais e ombrófilas.
Material examinado: Aratuba, 14.VII.1980, fl., A.

Fernandes et al. (EAC 8868). Baturité, VII.1937, fr.,
J.E. Leite 640 (RB). Mulungu, 12.XI.2007, J.R. Lima

342 (EAC, RB).

Amburana Schwacke & Taub., Nat. Pflanzenfam.
3(3): 387. 1894.

Gênero arbóreo caracterizado pelas folhas
imparipinadas e flores com apenas uma pétala.
Amburana  é um gênero da América do Sul
representado por apenas três espécies (Lewis et

al. 2005). É encontrado em florestas estacionais e
savana estépica. Na Serra de Baturité foi encontrada
apenas uma espécie.

78. Amburana cearensis (Allemao) A.C. Sm., Trop.
Woods 62: 30. 1940. Fig. 7c-e

Espécie arbórea reconhecida pela combinação
de folhas imparipinadas, folíolos alternos,
inflorescência paniculada, flores brancas com uma
única pétala, estames livres e frutos do tipo sâmara
com semente distal e ala proximal. A espécie é bem
distribuída pelas florestas estacionais da América
do Sul, sendo encontrada também em áreas de savana
estépica (Prado & Gibbs 1993). Na Serra de Baturité
foi encontrada em áreas na vertente a sotavento.
Material examinado: Capistrano, 9.III.1994, J.B.L.P.
Medeiros et al. (EAC 21564).
Material adicional: RIO DE JANEIRO: Rio de Janeiro,
4.V.2007, fl., N.L. Nunes 19 & R.D. Ribeiro (RB 469962).
TOCANTINS: Aurora do Tocantins, 16.VIII.1995, fr.,
B.A.S. Pereira & D. Alvarenga 2870  (RB).

Arachis L., Sp. Pl. 2: 741. 1753.
Gênero herbáceo com folhas pinadas, dois

pares de folíolos, estípulas unidas ao pecíolo, flores
solítárias amarelas, hipanto alongado e filiforme,
androceu com dez estames (monadelfo) e fruto
indeiscente e subterrâneo. Arachis é um gênero
neotropical com 69 espécies (Lewis et al. 2005),
comum em florestas estacionais tropicais e
subtropicais e savana estépica. Na Serra de Baturité
foi encontrada apenas uma espécie.
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81. Calopogonium caeruleum (Benth.) Sauvalle,

Anales Acad. Ci. Med. Habana 5: 337. 1868 [1869].
Fig. 7i-k

Espécie trepadeira com folhas trifolioladas
e flores com cálice piloso, pétalas azuladas e
glabras. Esta espécie é aparentemente semelhante
a G. striata, devido à cor das flores. Mas,
distingue-se perfeitamente pelas características
morfológicas da inflorescência e da flor. Espécie
de distribuição neotropical. Na Serra de Baturité
foi encontrada em áreas de florestas estacionais
e ombrófilas.
Material examinado: Aratuba, 30.VIII.1979, fr., S.J.

Filho 93  (IPA). Baturité, 1859, fl., F.F. Allemão (R
65155). Mulungu, 19.X.1979, A.S.J. Castro et al. (EAC
7158). Pacoti, 20.IX.2007, J.R. Lima 201 (EAC, RB).
Material adicional: GOIÁS: Monte Alegre, 16.IV.2003,
fl., C.W. Fagg & N. Oliveira (RB 477922).

Canavalia DC., Prodr. 2: 403-404. 1825.
Gênero com espécies de hábito trepador

(herbáceo e lenhoso), folhas trifolioladas e flores
ressupinadas com pétalas variando de róseas a
lilases. Canavalia é um gênero pantropical com
cerca de 60 espécies, das quais 33 ocorrem no
Neotrópico. São encontradas em florestas
inundáveis, florestas estacionais e savana
estépica. Na Serra de Baturité foi encontrada
apenas uma espécie.

82. Canavalia parviflora Benth., Fl. Bras. 15(1B):
177. 1862. Fig. 7l-o

A espécie é facilmente reconhecida na Serra
de Baturité pela combinação de hábito trepador,
flores em pseudoracemos nodosos, flores com
pétalas róseas a lilases, frutos com uma ala estreita
próximo à margem superior e elasticamente
deiscente. Ocorre no Peru e no Brasil, sendo
encontrada em áreas de floresta ombrófila densa e
florestas estacionais. Na Serra de Baturité foi
encontrada em áreas de florestas ombrófilas.
Material examinado: Guaramiranga, 12.IX.1993, fl.,
M.R.L. Oliveira (EAC 22053).
Material adicional : RIO DE JANEIRO:  Paraty,
11.IV.1991, fl., L.C. Giordano 1035 (RB).

Centrosema (DC.) Benth., Comm. Legum. Gen. 53-
54. 1837.

Trepadeiras lenhosas ou herbáceas
caracterizadas pela inflorescência racemosa, axilar,
flores ressupinadas, lilases a roxas, anteras
uniformes e frutos do tipo legume com deiscência
elástica. Centrosema é um gênero neotropical com
cerca de 36 espécies (Lewis et al. 2005) encontradas
em formações arbustivas, florestas estacionais,
floresta ombrófila densa atlântica, vegetação
arbustiva caducifólia não espinhosa e savana
florestada. Na Serra de Baturité foram encontradas
cinco espécies.

Chave de identificação das espécies de Centrosema da Serra de Baturité

1. Folhas unifolioladas e sagitadas; pecíolo alado .............................................................  C. sargittatum

1’. Folhas trifolioladas e não sagitadas; pecíolo não alado.
2. Plantas enegrecidas ou marrom-escuras quando herborizadas; pecíolo maior que 5 cm de

comprimento; folíolos terminais ± rombóides .............................................................  C. plumieri

2’. Plantas verdes quando herborizadas; pecíolo menor que 3,5 cm de comprimento; folíolos terminais
nunca rombóides.
3. Folíolos linear-lanceolados ..............................................................................  C. pascuorum

3’. Folíolos ovados a lanceolados.
4. Lacínias do cálice de comprimentos semelhantes ..................................  C. virginianum

4’. Lacínias do cálice de comprimentos desiguais.......................................  C. brasilianum

83. Centrosema brasilianum (L) Benth., Comm.
Legum. Gen. 54. 1837

Espécie herbácea semelhante à C.

pascuorum e C.  virginianum por apresentarem
coloração verde quando herborizadas. No
entanto, diferencia-se de C. virginianum por
apresentar lacínias do cálice de comprimentos
desiguais e de C. pascuorum por apresentar os

folíolos ovados-lanceolados. Espécie neotropical
considerada invasora, sendo comum em locais
antropizados (Williams & Clements 1990). Na
Serra de Baturité é encontrada em áreas de floresta
estacional.
Material examinado: Baturité, 1937, fl., J.E. Leite

669 (RB). Capistrano, 14.VII.1994, J.B.L.P. Medeiros

et al. 125 (EAC).
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84. Centrosema pascuorum Mart. ex Benth., Comm.
Legum. Gen. 56. 1837. Fig. 7p-r

Espécie trepadeira herbácea reconhecida
vegetativamente pelas folhas trifolioladas com folíolos
estreitos, linear-lanceolados (aproximadamente 10
vezes mais longos do que largos). Segundo Williams
& Clements (1990), a espécie é neotropical, sendo
encontrada na América Central (Costa Rica,
México e Panamá) e América do Sul (Bolívia,
Brasil e Equador). Na Serra de Baturité é
encontrada tanto em áreas de florestas
estacionais quanto ombrófilas.
Material examinado: Guaramiranga, 18.IV.2008, fl.,
J.R. Lima 513  (EAC, RB). Palmácia, 20.IV.1998, A.S F.

Castro (EAC 26556).

85.  Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth.,
Comm. Legum. Gen. 54. 1837.

Espécie trepadeira facilmente reconhecida por
apresentar coloração enegrecida ou marrom-escura
quando herborizada, inflorescência axilar e flores
com pétalas brancas com parte central roxa. Espécie
neotropical, introduzida na África tropical (Fantz
2001). Na Serra de Baturité é encontrada em áreas
de floresta ombrófila.
Material examinado: Baturité, 1860, fl., F.F. Allemão

& M. Cisneiros 377  (R). Pacoti, 30.VII.1941, P. Bezerra
305 (EAC).

86.  Centrosema sagittatum (Willd.) L. Riley, Bull.
Misc. Inform. Kew 1923(9): 344. 1923.

Espécie trepadeira facilmente vegetativamente
por apresentar folhas unifolioladas, em forma de seta
e pecíolo alado, além das pétalas obovais e bicolores.
Distribui-se pelas vegetações secundárias da
América do Sul (Fantz 2001). Na Serra de Baturité é
encontrada em áreas de florestas estacionais.
Material examinado: Aratuba, 14.V.1980, P. Martins

et al. (EAC 8604). Capistrano, Serra do Vicente,
13.V.1980, E. Nunes et al. (EAC 8567).

87. Centrosema virginianum (L.) Benth., Comm.
Legum. Gen.: 56. 1837.

Espécie trepadeira semelhante à C.

brasilianum, porém as lacínias do cálice em C.

virginianum são de comprimentos semelhantes,
enquanto que em C. brasilianum as lacínias são de
comprimentos desiguais. Espécie amplamente
distribuída no Neotrópico (Williams & Clements
1990). Na Serra de Baturité é encontrada em áreas
de floresta ombrófila.
Material examinado : Baturité, 16.VI,1989, fl., M.A.
Figueiredo et al.  (EAC 16716).

Chaetocalyx DC., Prodr. 2: 243. 1825.
Gênero com espécies trepadeiras,

caracterizado pelas folhas imparipinadas,
inflorescência racemosa, flores com pétalas
amarelas, as alas e carena aproximadamente do
mesmo tamanho e fruto do tipo lomento.
Chaetocalyx  é um gênero neotropical com 13
espécies (Rudd 1958; 1972). Ocorrem em florestas
estacionais e florestas temperadas, arbustarias e
savana estépica. Na Serra de Baturité foi encontrada
apenas uma espécie.

88. Chaetocalyx scandens var. pubescens (DC.)
Rudd, U.S. Nat. Herb. 32: 236. 1958. Fig. 7. s-s’

Espécie trepadeira reconhecida pelas folhas
imparipinadas com cinco folíolos, pecíolo
pubescente, inflorescência racemosa, cálice
formando um tubo, cinco lacínias lanceoladas
do mesmo tamanho, pétalas amarelas e fruto do
tipo lomento. Distribuída na América do Sul,
Bolívia, Venezuela e Brasil, principalmente em
áreas de savana estépica (Queiroz 2006b). Na
Na Serra de Baturité é encontrada em áreas de
floresta ombrófila.
Material examinado : Guaramiranga, 17.V.1959, fl., A.

Fernandes (EAC 1876).
Material adicional : PERNAMBUCO: Mirandiba,
14.VI.2007, fl. e fr., E. Córdula et al. 274 (HUEFS, RB).

Cratylia Mart. ex Benth., Comm. Legum. Gen. 67. 1837.
Gênero arbustivo ou trepadeiras lenhosas

caracterizado pelas folhas trifolioladas, inflorescência
pseudoracemosa nodosa, flores com pétalas
variando de lilases a roxas e fruto do tipo legume.
Cratylia é um gênero neotropical presente no Brasil,
Bolívia, Peru e Norte da Argentina com cerca de
sete espécies (Queiroz 2006b). Encontrado em áreas
de florestas estacionais e ombrófilas e na savana
estépica. Na Serra de Baturité foi encontrada apenas
uma espécie.

89. Cratylia argentea (Desv.) Kuntze, Revis. Gen.
Pl. 3 (3): 58. 1898. Fig. 7t-u’

Espécie lianescente facilmente reconhecida
pela presença de um indumento argênteo na face
abaxial dos folíolos. C. argentea tem ampla
distribuição na América do Sul em florestas
estacionais, savanas e floresta ombrófila densa
amazônica, sendo encontrada ainda na savana
estépica (Queiroz & Coradin 1996). Na Serra de
Baturité é encontrada tanto em áreas de floresta
ombrófila quanto estacional.
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Material examinado : Baturité, 14.X.1957, fl., A.

Fernandes (EAC 2592). Capistrano, 14.V.1980, fl., E. Nunes

et al. (EAC 8583). Guaramiranga, 20.IX.2007, fl., J.R. Lima

193 (EAC, RB). Pacoti, 30.VI.1941, P. Bezerra 303 (EAC).
Palmácia, 8.X.1980, fl., E. Nunes et al. (EAC 8932).

Crotalaria L., Sp. Pl. 2: 714-716. 1753.
Gênero arbustivo ou subarbustivo caracterizado

pelas folhas com um ou três folíolos, inflorescência

racemosa, flores com pétalas amarelas, androceu com
dez estames monadelfos, anteras dimórficas e fruto
do tipo legume (inflado). Crotalaria é um gênero
pantropical com cerca de 690 espécies, dais quais 35
ocorrem na América do Sul (Lewis et al. 2005). Ocorrem
em florestas estacionais tropicais e subtropicais,
savana estépica e em áreas perturbadas. Na Serra de
Baturité foram encontradas três espécies.

Chave de identificação das espécies de Crotalaria da Serra de Baturité

1. Folhas unifolioladas ..................................................................................................................C. retusa

1’. Folhas trifolioladas.
2. Folíolos obovais a suborbiculares, mais curtos do que o pecíolo; racemos laxos ..........C. incana

2’. Folíolos elípticos, mais longos do que o pecíolo; racemos congestos .........................  C. pallida

90. Crotalaria incana L., Sp. Pl. 2: 716. 1753.
Espécie subarbustiva ou arbustiva

diagnosticada pelas folhas trifolioladas, folíolos
mais curtos que os pecíolos e inflorescência
racemosa. Espécie pantropical, considerada
invasora. Na Serra de Baturité é encontrada em áreas
de floresta estacional.
Material examinado : Capistrano, 23.VII.1995, fl.,
A.S.F. Castro (EAC 23131).

91. Crotalaria pallida Blanco, Fl. Filip. 1: 570. 1837.
Espécie subarbustiva semelhante a C.

incana por apresentar folhas trifolioladas, no
entanto se diferencia desta pelos folíolos maiores
e mais longos que o pecíolo. C. pallida é uma
espécie pantropical, considerada invasora (Polhill
1982). Na Serra de Baturité é encontrada em áreas
de floresta estacional.
Material examinado : Mulungu, 11.VII.2008, fr., J.R.

Lima 665  (RB).

92.  Crotalaria retusa  L., Sp. Pl. 2: 715. 1753.
Fig. 7v-w

Espécie subarbustiva facilmente reconhecida
pelas folhas unifolioladas. Provavelmente nativa
da Ásia e introduzida no resto do mundo (Polhill
1982). Na Serra de Baturité é encontrada em áreas
de floresta estacional.
Material examinado: Baturité, 14.XI.1990, fl., A.

Fernandes et al. (EAC 17045). Mulungu, 31.X.2007, fl.,
J.R. Lima 308 (EAC, RB). Pacoti, 21.VI.2004, W.M.

Bezerra (EAC 34302). Palmácia, 8.X.1980, fl., P. Martins

et al. (EAC 8933).

Dalbergia L. f., Suppl. Pl. 52, 316. 1781 [1782].
Gênero arbóreo, arbustivo ou escandente

caracterizado pelas folhas alternas com cinco a sete
folíolos, inflorescência do tipo cimeira, flores
pequenas, pétalas de brancas a creme, androceu com
nove estames (monadelfos) e frutos do tipo sâmara.
Dalbergia é um gênero pantropical com cerca de
250 espécies, 38 ocorrendo no Brasil (Carvalho 1997).
É encontrado em florestas ombrófilas, florestas
estacionais tropicais e subtropicais e em áreas de
savana estépica (Lewis et al. 2005). Na Serra de
Baturité foi encontrada apenas uma espécie.

93. Dalbergia cearensis Ducke, Arch. Jard. Bot.
Rio de Janeiro 4: 73. 1925. Fig. 8a-d

Espécie arbórea reconhecida pela combinação de
folhas e folíolos alternos, flores muito pequenas (< 5 mm)
reunidas em uma cimeira congesta, pétalas creme e
sâmaras com sementes centrais. Dalbergia cearensis
é considerada endêmica da savana estépica do Piauí
até a Bahia (Carvalho 1997). Na Serra de Baturité é
encontrada em áreas de floresta estacional.
Material examinado: Baturité, 10.IV.1909, fr., A.

Ducke (RB 11587, MG 1952). Capistrano, 3.VIII.1993,
J.B.L.P. Medeiros et al (EAC 21713). Pacoti, 15.XI.2007,
J.R. Lima 412  (EAC, RB).
Material adicional: BAHIA: Tanque Novo, fr.,
14.III.1981, S.B. Silva 208 (RB). Pernambuco, 16.I.2001,
fl., L.M. Nascimento 481 et al. (RB, PEUFR).

Desmodium Desv., J. Bot. Agric. 1: 122, pl. 5, f. 15. 1813.
Gênero subarbustivo, arbustivo ou herbáceo

caracterizado pelas folhas imparipinadas (um ou
três folíolos), inflorescência do tipo racemosa
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ou pseudoracemosa, flores com pétalas de róseas
a roxas, androceu com dez estames (monadelfos)
e fruto do tipo lomento. Desmodium é um gênero
pantropical com cerca de 275 espécies (Lewis et

al. 2005). Para o Brasil são citadas 40 espécies,
sendo considerado um dos centros de diversidade

Chave de identificação das espécies de Desmodium da Serra de Baturité

1. Lomento com sutura superior reta ou pouco sinuosa, ístmo marginal ou excêntrico.
2. Racemos curtos e densos, ca. 20–30 mm...................................................................  D. barbatum

2’. Racemos mais longos e laxos ou panícula pouco ramosa.
3. Inflorescência composta por um a dois racemos terminais.

4. Estípulas livres entre si; pétalas brancas ..........................................................  D. affine

4’. Estípulas unidas entre si, ao menos quando jovem; pétalas róseas a roxas ...  D. incanum

3’. Inflorescência paniculada terminal ou axilar.
5. Inflorescência com flores apenas a partir da metade superior; lomento com artículo

reniforme .......................................................................................................  D. axillare

5’. Inflorescência com flores desde a base; lomento com artículos não reniformes ............
.................................................................................................................. D. uncinatum

1’. Lomento com ambas as suturas sinuosas, istmo central ou subcentral.
6. Artículos do lomento retos ........................................................................................  D. distortum

6’. Artículos do lomento tortuosos ..................................................................................  D. glabrum

94.  Desmodium affine Schlecht., Linnaea 12: 312-
313. 1838.

Espécie herbácea semelhante à D. incanum,
porém diferencia desta por apresentar flores com
pétalas brancas (róseas a roxas em D. incanum) e
estípulas livres (unidas em D. incanum). D. affine é
distribuída desde o México até a Argentina (Vanni
2001). No Brasil é encontrada no MA, CE, BA, MG,
RJ, SP, PR, SC e RS, principalmente em áreas de
floresta ombrófila, savana, campo, campo rupestre
e pastagem (Azevedo 1981). Na Serra de Baturité é
encontrada em áreas de florestas estacionais.
Material examinado: Baturité, fl. e fr., J.E. Leite 645 (RB).

95. Desmodium axillare (Sw.) DC., Prodr. 2: 333.
1825.

Espécie herbácea (prostrada) caracterizada
pelas folhas com pecíolo longo, estípulas soldadas,
inflorescência racemosa axilar, sem flores na parte
basal, flores com corola geralmente rósea e lomento
geralmente com dois artículos. É semelhante à D.

affine , mas diferencia-se por apresentar
inflorescência axilar e não terminal. Distribuída no
Peru, Colômbia, Guiana, Américas Central e do Sul
(Bentham 1859-1862). No Brasil é encontrada nos

estados de RR, AM, AP, PA, MT, MS, MA, CE, BA,
ES, RJ e SP, ocorrendo em matas e bordas de matas,
capoeira e pastagens (Azevedo 1981). Na Serra de
Baturité é encontrada em áreas de floresta ombrófila.
Material examinado : Guaramiranga, 12.II.1981, fl., A.

Fernandes et al. (EAC 16335). Pacoti, 10.X.2007, fl.,
J.R. Lima 280  (EAC, RB).

96. Desmodium barbatum (L.) Benth., Pl. Jungh. 2:
224. 1852.

Espécie herbácea ou subarbustiva
reconhecida por apresentar estípulas livres entre
si, racemos terminais, curtos e densos, pétalas
róseas, lilases ou azuladas e lomento com sutura
superior reta ou pouco sinuosa, não estipitado,
enegrecido quando seco. Espécie da América
tropical e subtropical, sendo encontrada em áreas
de Savana, campos, campinas, restinga, pantanal e
floresta atlântica (Azevedo 1981). Possui
características de plantas invasoras e pioneiras
sendo frequentes em áreas cultivadas ou
abandonadas (Azevedo 1981). Na Serra de Baturité
é encontrada em áreas de floresta ombrófila.
Material examinado: Baturité, 9.XI.1937, fl. e fr., J.E.

Leite 648 (RB). Guaramiranga, 20.VII.1991, E. Nunes
(EAC 17857).

da América do Sul (Azevedo 1981). É encontrado
em florestas estacionais e ombrófilas, florestas
temperadas, arbustarias, savana estépica e locais
alterados. é o gênero com maior riqueza de
espécies (sete) da subfamília Papilionoideae na
Serra de Baturité.
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97. Desmodium distortum (Aubl.) J.F. Macbr.,
Publ. Field Columbian Mus., Bot. Ser. 8(2): 101. 1930.

Espécie arbustiva ou subarbustiva
caracterizada pelas folhas trifolioladas (inferiores
menores e mais largas que as superiores), estípulas
triangulares livres com base auriculada quase
envolvendo o caule, inflorescência paniculada, laxa
e lomento com ambas as suturas sinuosas e artículos
retos. É encontrada no México, Guatemala e Peru. No
Brasil é encontrada nos estados de AL, AM, BA, CE,
DF, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PE, PI, RJ e SP,
principalmente em áreas de savana, florestas, campos
e beira de estrada (Azevedo 1981). Na Serra de Baturité
é encontrada em áreas de floresta estacional.
Material examinado: Baturité, 23.V.1940, fl. e fr., D.R.

Silva s.n. (RB 42375, UEC 8157).

98. Desmodium glabrum (Mill.) DC., Prodr. 2: 338.
1825.

Espécie herbácea ou subarbustiva com
inflorescência racemosa, flores com pétalas
vermelhas, facilmente reconhecida pelo fruto com
o artículo distal muito maior do que os outros. Espécie
neotropical. No Brasil ocorre na região Nordeste e
nos estados do MT, MG e RJ (Azevedo 1981). Na
Serra de Baturité é encontrada tanto em áreas de
floresta ombrófila como de floresta estacional.
Material examinado: Baturité, 29.VII.1938, fl. e fr.,
J.E. Leite 2955 (RB). Palmácia, 20.IV.1998, A.S.F. Castro

555 (EAC).

99.  Desmodium incanum DC., Prodr. 2: 332. 1825.
Fig. 8e-f

Espécie herbácea ou subarbustiva caracterizada
pelas estípulas unidas na base, inflorescência
pseudoracemosa, flores com pétalas de róseas a roxas
e frutos com margem superior reta e inferior sinuosa.
D. incanum é semelhante a D. affine, porém diferencia-
se dela por apresentar estípulas unidas e flores com
pétalas de rosa a roxa. É distribuída por todo Brasil em
áreas de savana, restinga, dunas, beira de estrada,

pastagem e áreas cultivadas (Azevedo 1981). Na Serra
de Baturité é encontrada em áreas de florestas
estacional e ombrófila.
Material examinado: Guaramiranga, 14.XI.1990, A.

Fernandes et al. (EAC 17038). Mulungu, 31.X.2007, fl.,
J.R. Lima 307  (EAC, RB).

100. Desmodium uncinatum (Jacq.) DC., Prodr. 2:
331. 1825.

Espécie herbácea com folhas trifolioladas,
estípulas livres, lanceoladas e lomento com cerca de
seis artículos. É semelhante a D. axillare, mas
diferencia se desta por apresentar inflorescência
florífera a partir da base e lomento com artículo
triangulares. Ocorre desde a América Central até a
Argentina (Vanni 2001). No Brasil é encontrada no
CE, BA, MG, RJ, SP, PR, SC e RS. D. uncinatum é
considerada invasora e ruderal, ocorrendo em áreas
de savana, campo rupestre, matas, pastagens
(Azevedo 1981). Na Serra de Baturité é encontrada
em áreas de florestas estacional e ombrófila.
Material examinado: Baturité, 12.VI.1976, A.

Fernandes (EAC 2787). Capistrano, 13.V.1980, fl., P.
Martins et al. (EAC 8566). Guaramiranga, 29.VII.1941,
P. Bezerra et al. 277 (EAC). Pacoti, Serrinha, 4.VI.1983,
A. Fernandes et al. (EAC 12028).

Dioclea Kunth, Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 6: 437.
1823 [1824].

Gênero lianescente caracterizado pelas folhas
trifolioladas, inflorescências racemosas ou
pseudoracemosas nodosas, axilares, eretas, pétalas
lilases ou roxas com estandarte glabro na face
exterior e fruto do tipo legume. Gênero pantropical
com cerca de 40 espécies, 35 ocorrendo na América
do Sul, principalmente no Brasil, com poucas
espécies na África e no sudeste da Ásia (Lewis et

al. 2005). Encontrado em florestas pluviais de terras
baixas, florestas estacionais tropicais e subtropicais
e savana estépica. Na Serra de Baturité foram
encontradas quatro espécies.

Chave de identificação das espécies de Dioclea da Serra de Baturité

1. Estípulas caducas; carena curva para cima; semente circular com hilo envolvendo 2/3 da circunferência.
2. Brácteas caducas.

3. Folíolos grabros; fruto glabro; semente escura, quase negra ........................  D. sclerocarpa

3’. Folíolo velutino na face abaxial; fruto piloso canescente; semente castanha a avermelhada
........................................................................................................................  D. grandiflora

2’. Brácteas persistentes ..............................................................................................  D. megacarpa

1’. Estípulas persistentes; carena reta; semente oblonga com hilo envolvendo cerca de 1/2 da circunferência
...............................................................................................................................................  D. virgata



602



 

101. Dioclea grandiflora Mart. ex Benth., Comm.
Legum. Gen. 68-69. 1837.

Espécie reconhecida pela combinação de
inflorescência pseudoracemosa, flores com pétalas
roxas, androceu com anteras dimórficas, frutos
pilosos canescentes e sementes castanhas a
avermelhadas. Endêmica da Savana Estépica sendo
encontrada em todo semiárido brasileiro (Queiroz
2006b). Na Serra de Baturité é encontrada em áreas
de floresta estacional.
Material examinado : Capistrano, 27.IV.1994, fl.,
J.B.L.P. Medeiros et al. (EAC 21565).

102. Dioclea megacarpa Rolfe, Bull. Misc. Inform.
Kew 1901: 139. 1901.

Espécie com inflorescência racemosa, flores
roxas com grandes brácteas persistentes. É distinta
das outras espécies de Dioclea da Serra de Baturité
por apresentar estípulas caducas e brácteas
persistentes. Na Serra de Baturité é encontrada em
áreas de floresta estacional.
Material examinado : Baturité, Sítio B. Inácio de
Azevedo, 1937, J.E. Leite 627 (RB).

103. Dioclea sclerocarpa Ducke, Arch. Jard. Bot.
Rio de Janeiro 3: 169-170. 1922.

Espécie com folíolos glabros, inflorescência
racemosa, flores roxas e fruto glabro. É
semelhante à D. grandiflora , mas se diferencia
desta por apresentar fruto glabro e semente
quase negra (D. grandiflora possui fruto piloso
e semente castanha a avermelhada). Na Serra de
Baturité é encontrada em áreas de florestas
estacional e ombrófila.
Material examinado : Capistrano, 13.V.1980, fl., P.
Martins et al. (EAC 8572). Pacoti, 4.VI.1983, A.

Fernandes et al.  (EAC 12030).

104.  Dioclea virgata  (Rich.) Amshoff, Meded. Bot.
Mus. Herb. Rijks Univ. Utrecht 52: 69. 1939.

Fig. 8g-j
Espécie facilmente reconhecida pelos folíolos

com ápice acuminado, pubescentes na face abaxial,
estípulas persistentes, inflorescência racemosa,
flores com pétalas vermelhas a arroxeadas e frutos
com tricomas ferrugíneos. D. virgata é uma espécie
neotropical. Na Serra de Baturité é encontrada em
áreas de florestas estacionais e ombrófilas.
Material examinado: Aratuba, 18.X.1979, fl., A.J.

Castro et al.  (EAC 7130). Guaramiranga, 5.X.1990, fl.,
F.S. Cavalcanti et al.  (EAC 16949). Mulungu,
22.IX.2001, fl., A.S.F. Castro 1070 (EAC). Pacoti,
10.X.2007, fl. e fr., J.R. Lima 278 (EAC, RB).

Erythrina L., Sp. Pl. 2: 706-707. 1753.
Gênero arbóreo ou arbustivo caracterizado

pelas folhas trifolioladas, folhas vermelhas a
vermelho-alaranjadas e sementes vermelhas.
Erythrina é um gênero pantropical com cerca de 120
espécies, das quais 70 ocorrem no Neotrópico, sendo
20 na América do Sul. É encontrado em áreas de
florestas estacionais tropicais, arbustarias e savana
estépica (Lewis et al. 2005). Na Serra de Baturité foram
encontradas três espécies (E. crista-galli L., E. fusca

Lour e E. velutina Willd), no entanto apenas a ultima
é nativa e tratada no presente estudo.

105.  Erythrina velutina  Willd., Ges. Naturf.
Freunde Berlin Neue Schriften 3: 426. 1801.

Fig. 8k-l
Espécie arbórea facilmente reconhecida por

apresentar hábito arbóreo, tronco aculeado, folhas
trifolioladas, inflorescência pseudoracemosa, flores
com pétalas vermelho-alaranjadas, alas e carenas
menores que o estandarte, androceu com dez estames
(diadelfo) e fruto de tipo legume com sementes
vermelhas. E. velutina é comum em áreas secas da
América do Sul, sendo encontrada na Savana
Estépica do Ceará até Minas Gerais e em brejos de
altitudes (Queiroz 2006b). Na Serra de Baturité é
encontrada em áreas de floresta ombrófila.
Material examinado: Guaramiranga, 21.IX.2007, J.R.

Lima 236 (EAC, RB). Pacoti, 18.IV.2003, G.S.B. Viana
(EAC 32431).
Material adicional: BAHIA: Poções, 5.IV.1988, fr.,
L.A. Mattos Silva et al. 2337 (RB).

Galactia P. Browne, Civ. Nat. Hist. Jamaica 298. 1756.
Gênero herbáceo, subarbustivo ou trepador

caracterizado pelas folhas trifolioladas, inflorescência
pseudoracemosa, flores com pétalas lilases, androceu
diadelfo, anteras uniformes e fruto do tipo legume.
Galactia é um gênero pantropical com cerca de 60
espécies, sendo que 30 delas são nativas da América
do Sul (Lewis et al. 2005). ocorre em florestas estacionais
tropicais, subtropicais e em áreas de savana estépica.
Na Serra de Baturité foi encontrada apenas uma espécie.

106. Galactia striata (Jacq.) Urb., Symb. Antill. 2
(2): 320. 1900. Fig. 8m-n

Espécie trepadeira caracterizada pelas estípulas
triangulares, inflorescência pseudoracemosa, flores
com cálice pubescente, corola glabra, pétalas lilases
a roxas, androceu diadelfo e fruto do tipo legume.
Espécie semelhante à Calopogonium caeruleum, no
entanto esta espécie apresenta pétalas azuis.
Amplamente distribuída na América do Sul desde
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o sudeste dos Estados Unidos até a Argentina
(Burkart 1971). Na Serra de Baturité foi encontrada
em áreas a sotavento.
Material examinado : Baturité, 07.V.1959, fl., A.

Fernandes (EAC 1874). Capistrano, 25.VI.1994, J.B.L.P.

Medeiros et al. (EAC 21563).
Material adicional: RIO DE JANEIRO: Itaipuaçú,
14.I.1982, fl. e fr., R.H.P. Andreata 366 (RB).

Gliricidia Kunth, Nov. Gen. Sp. (folio ed.) 6: 309. 1824.
Gênero arbóreo com folhas alternas,

imparipinadas; inflorescências do tipo racemos;
flores com pétalas lilases e estandarte com a porção
central creme. O gênero possui cinco espécies que
são encontradas na América Central e do Sul (Lewis
et al. 2005). Na serra de Baturité foi encontrada
apenas uma espécie.

107. Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp.
Fig. 8o-r

Espécie arbórea ou arbustiva que compartilha
com Lonchocarpus as folhas com 5 ou mais folíolos,
flores papilionáceas (5 pétalas) e estames concrescidos,
no entanto diferencia-se deste por apresentar

hipanto e ovário glabro (enquanto em Lonchocarpus

o hipanto é ausente e o ovário é piloso). É uma
espécie amplamente introduzida em áreas tropicais,
inclusive na Serra de Baturité. É encontrada em
florestas estacionais e savana estépica (Lewis et

al. 2005). Na Serra de Baturité é encontrada em áreas
de florestas ombrófilas.
Material examinado: Mulungu, 9.IX.1990, fl., F.S.

Cavalcanti & S. Simões (EAC 16995).
Material adicional : RIO DE JANEIRO: Búzios,
29.VIII.2004, fl. e fr., R.D. Ribeiro 324 (RB).

Indigofera L., Sp. Pl. 2: 751. 1753.
Gênero arbustivo, subarbustivo ou herbáceo

caracterizado pelas folhas imparipinadas,
inflorescência racemosa, flores com pétalas
variando de róseas a avermelhadas, androceu com
dez estames (diadelfos) e fruto do tipo legume.
Indigofera é um gênero pantropical com cerca de
700 espécies, sendo 15 nativas da América do Sul.
É encontrado em florestas estacionais, florestas
temperadas, savana estépica, áreas perturbadas e
em bordas de florestas (Lewis et al. 2005). Na Serra
de Baturité foram encontradas três espécies.

Chave de identificação das espécies de Indigofera da Serra de Baturité

1. Folíolos com até 5 mm de largura e com glândulas amarelas na face abaxial ....................  I. microcarpa

1’. Folíolos com mais de 10 mm de largura e sem glândulas.
2. Racemos aproximadamente 2 vezes maior que as folhas; frutos retos ..................  I. blanchetiana

2’. Racemos quase sempre menores que as folhas; frutos arqueados ...........................I. suffruticosa

108. Indigofera blanchetiana Benth., Fl. bras.
15(1A): 40. 1859.

Espécie subarbustiva ou arbustiva, folhas com
aproximadamente 12 folíolos, inflorescência racemosa,
flores com pétalas róseas, estandarte oboval e fruto
do tipo legume. A espécie apresenta tricomas
malpighiáceos com braços de tamanhos desiguais ao
longo do eixo foliar e da inflorescência. É encontrada
nos estados do Piauí, Ceará, Bahia e Minas Gerais. Na
Serra de Baturité foi encontrada em áreas a sotavento.
Material examinado: Baturité, 10.IV.1909, fl. e fr., A.
Ducke (RB 12214).

109. Indigofera microcarpa Desv., J. Bot. Agric.
3: 79. 1814.

Espécie herbácea prostrada caracterizada pelas
folhas com sete a nove folíolos obovais, ápice
arredondado e face abaxial com glândulas amarelas,
inflorescência racemosa, flores com pétalas róseas e
fruto do tipo legume (menor que 1 cm de comprimento).

Espécie pantropical. Na Serra de Baturité foi
encontrada em áreas a sotavento.
Material examinado: Baturité, 20.X.1979, fl. e fr., E.

Nunes et al.  (EAC 7176).

110. Indigofera suffruticosa Mill., Gard. Dict. (ed.
8) no. 2. 1768. Fig. 8s-u

Espécie subarbustiva ou arbustiva caracterizada
pelas folhas pinadas com mais de dez folíolos com
face adaxial glabra, inflorescência racemosa, flores
vermelhas e fruto do tipo legume. É encontrada em
áreas antropizadas da América tropical e subtropical,
sendo amplamente distribuída no Brasil (Moreira &
Tozzi 1997). Na Serra de Baturité é encontrada em
áreas de florestas estacionais e ombrófilas.
Material examinado: Aratuba, 14.V.1980, P. Martins

et al. (EAC 8576). Baturité, 14.X.1995, L.W. Lima-Verde

(EAC 25278). Capistrano, 16.X.1979, fl., E. Nunes et al.

(EAC 7084). Mulungu, 19.IX.2007, J.R. Lima 183 (EAC,
RB). Pacoti, 9.II.2007, fr., J.R. Lima 126 (EAC, RB).
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Lonchocarpus Kunth, Nov. Gen. Sp. (folio ed.) 6:
300. 1824.

Gênero arbóreo caracterizado pelas folhas
imparipinadas com número de folíolos variando de
cinco a nove, inflorescência pseudoracemosa,
pétalas brancas, lilases ou roxas e androceu com
dez estames soldados em tubo, pseudomonadelfos,

Chave de identificação das espécies de Lonchocarpus da Serra de Baturité

1. Folíolos com 10–11 pares de nervuras secundárias; fruto com margem superior estreitamente alada ...
..............................................................................................................................................  L. sericeus

1’. Folíolos com 4 a 7 pares de nervuras secundárias; fruto sem ala marginal .......................L. araripensis

111. Lonchocarpus araripensis Benth., J. Linn.
Soc., Bot. 4 (Suppl.): 96. 1860.

Espécie arbórea de até 15 m de altura caracteriza
pelas folhas com folíolos glabros (sete a nove),
inflorescência paniculada, flores com pétalas lilases
e fruto do legume. L. araripensis é encontrada apenas
no Nordeste, sendo considerada endêmica de savana
estépica (Cardoso & Queiroz 2007). Na Serra de
Baturité foi encontrada em área de floresta estacional.
Material examinado: Mulungu, 14.VII.2007, J.R. Lima

684 (EAC, RB).

112. Lonchocarpus sericeus (Poir.) DC., Prodr. 2:
260. 1825.  Fig. 9a-e

Espécie arbórea de até 15 m de altura, folhas
com folíolos glabros na face adaxial e pubescente na
abaxial, inflorescência pseudoracemosa, axilar, flores
com pétalas lilases, estandarte seríceo na face externa
e legume, densamente velutino, com margem superior
estreitamente alada. L. sericeus é reconhecida pela
combinação de hábito arbóreo e inflorescência axilar
congesta e flores com pétalas lilases. Espécie

pantropical bem distribuída no Neotrópico (Azevedo-
Tozzi 1989). Na Serra de Baturité é encontrada em
áreas de florestas estacional e ombrófila.
Material examinado: Baturité, 20.X.1979, fl., A.J. Castro

et al. (EAC 7177). Guaramiranga, 9.X.2007, fl., E. Silveira

et al. (EAC 41638). Mulungu, 24.I.2009, fl., J.R. Lima
717 (RB). Pacoti, 18.IX.2007, J.R. Lima 170 (EAC, RB).
Palmácia, 8.X.1980, E. Nunes et al. (EAC 8940).

Machaerium Pers., Syn. Pl. 2(2): 276. 1807.
Gênero arbóreo, arbustivo ou escandente

caracterizado pelas folhas imparipinadas, folíolos
alternos, estípulas espinescentes, flores com pétalas,
em geral, lilases, externamente pubescentes,
androceu monadelfos, dez estames e fruto do tipo
sâmara com semente basal e ala distal. Machaerium

é um gênero pantropical com cerca de 130 espécies
(Lewis et al. 2005). Ocorre em florestas pluviais
inundáveis e não inundáveis, florestas estacionais,
vegetação sobre dunas, vegetação arbustivas e
savana estépica. na Serra de Baturité foram
encontradas duas espécies.

com duas aberturas na base e frutos indeiscentes.
Lonchocarpus é um gênero neotropical com cerca
de 120 espécies, sendo que L. sericeus é encontrada
também na África. É observado em Florestas
Estacionais e Ombrófilas e em áreas de Savana
Estépica (Azevedo-Tozzi 1989). Na Serra de Baturité
foram encontradas apenas duas espécies.

Chave de identificação das espécies de Machaerium da Serra de Baturité

1. Arbórea; estípulas espinescentes retilíneas; folha com mais de 30 folíolos ..........................  M. hirtum

1’. Escandente; estípulas espinescentes recurvadas; folha com menos de 20 folíolos ............  M. amplum

113. Machaerium amplum Benth., Comm. Legum.
Gen. 33. 1837. Fig. 9f-j

Espécie reconhecida pelo hábito escandente,
folíolos elípticos ou oblongos com base
arredondada e ápice retuso, estípulas espinescentes
recurvadas e flores com pétalas roxas. Distribui-se
da Amazônia até o estado de São Paulo (Sartori &

Tozzi 1998). Na Serra de Baturité é encontrada em
áreas de florestas estacionais e ombrófilas.
Material examinado : Aratuba, 9.X.2007, fl., J.R. Lima

(EAC 42112). Baturité, 27.VII.1908, fl., A. Ducke 1456

(RB). Pacoti, 10.VII.2008, fl., J.R. Lima 641 (RB).
Material adicional: GOIÁS: Goiânia, 13.VII.1964, fr.,
A.E. Mattos 415 (RB).
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114. Machaerium hirtum (Vell.) Stellfeld, Tribuna
Farm. 14 (12):246. 1946.

Espécie arbórea facilmente reconhecida
vegetativamente pelas  estípulas espinescentes
retilíneas, folíolos estreito-oblongos e ápice obtuso.
Espécie amplamente distribuída na América do Sul.
Na Serra de Baturité é encontrada em áreas de
florestas estacional e ombrófila.
Material examinado: Guaramiranga, 2.XI.1998, A.S.F.

Castro (EAC 27206). Mulungu, 19.IX.2007, fl., J.R. Lima

187 (EAC, RB). Pacoti, 23.VI.1990, M.A. Figueiredo
s.n. (EAC 17453).

Macroptilium (Benth.) Urb., Symb. Antill. 9(4):
457. 1928.

Gênero herbáceo ou subarbustivo
caracterizado pelas folhas trifolioladas, inflorescência
pseudoracemosa nodosa, flores com alas maiores
que as outras pétalas e carena retorcida, androceu
com dez estames (diadelfos) e fruto do tipo legume.
Macroptilium é um gênero neotropical com cerca de
17 espécies, concentradas principalmente na América
do Sul tropical, ocorrendo em florestas tropicais e
subtropicais, savana estépica, áreas perturbadas e
de pastagens (Lewis et al. 2005). Na Serra de Baturité
foi encontrada apenas uma espécie.

115. Macroptilium lathyroides (L.) Urban, Symb.
Antill. 9(4): 457. 1928. Fig. 9k-m

Espécie herbácea ou subarbustiva
reconhecida pela combinação de folhas trifolioladas,
inflorescência pseudoracemosa com as brácteas
ausentes na base, porém persistentes no ápice e
flores com as alas maiores que as outras pétalas e
carena retorcida. Espécie neotropical considerada
invasora. Na Serra de Baturité foi encontrada em
áreas a sotavento.
Material examinado: Baturité, 1937, fl., J.E. Leite 666 (RB).
Material adicional: BAHIA: Livramento do Brumado,
19.III.1984, fl., L.C.O. Filho & J.C.A. Lima 105 (RB).

Mucuna Adans., Fam. Pl. 2: 325, 579. 1763.
Gênero lianescente reconhecido pelas folhas

trifolioladas, flores com estandarte mais curto que
as carenas e frutos do tipo legume com tricomas
urticantes. Mucuna é um gênero pantropical com
cerca de 105 espécies, 12–13 espécies no Neotrópico
(Lewis et al. 2005) e cinco no Brasil (Tozzi et al.

2005). frequentemente encontrado em áreas de
floresta ombrófila densa atlântica e floresta
estacional. na Serra de Baturité foi encontrada
apenas uma espécie.

116. Mucuna sloanei Fawc. & Rendle, J. Bot.
55(650): 36. 1917. Fig. 9n-p

M. sloanei é facilmente reconhecida pela
combinação de folhas trifolioladas pubescente
na face abaxial, flores amarelas com estandarte
menor que as outras pétalas, fruto ornamentado
e recoberto por tr icomas urt icantes.  É
encontrada na África, Caribe e nas Américas.
Na América do Sul é observada na Argentina,
Brasil, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Peru
e Suriname (Tozzi et al.  2005). Na Serra de
Baturité foi encontrada em áreas antropizadas
próximas a floresta ombrófila.
Material examinado: Mulungu, 11.VII.2008, fl., J.R.

Lima 666  (EAC, RB).

Myroxylon L. f., Suppl. Pl. 34, 233. 1781 [1782].
Gênero arbóreo caracterizado pelas folhas

pinadas alternas com folíolos com listras e
pontos translúcidos, inflorescência racemosa,
flores com cinco pétalas e androceu com estames
livres. Gênero neotropical com três espécies
(Sartori 2000), ocorrendo em floresta ombrófila
de terras baixas e floresta estacional (Lewis et

al . 2005). Na Serra de Baturité foi encontrada
uma espécie.

117. Myroxylon peruiferum  L. f., Suppl. Pl. 233.
1781 [1782]. Fig. 9q-s

Myroxylon peruiferum é facilmente reconhecida
na Serra de Baturité pela combinação de pontos e
listras translúcidas nos folíolos e fruto do tipo sâmara
com semente distal e asa proximal. É encontrada no
México, Honduras, Colômbia, Peru, Bolívia, Argentina,
Brasil e Equador, em áreas de savana estépica, savana,
floresta ombrófila densa amazônica e atlântica (Sartori
2000). Na Serra de Baturité é encontrada em áreas
de floresta ombrófila.
Material examinado : Guaramiranga, 03.XI.2001, A.S.F.
Castro (EAC 31135).
Material adicional: RIO DE JANEIRO: Quissamã,
7.V.2006, fl., R.D. Ribeiro 661 et al. (RB). Rio de Janeiro,
20.IX.1922, fr., J.G. Kulmamm s.n. (RB 16564).

Periandra Mart. ex Benth., Comm. Legum. Gen. 56.
1837.

Gênero com espécies arbustivas, subarbustivas,
herbáceas e trepadeiras caracterizadas pela inflorescência
racemosa ou cimosa, flores com cálice campanulado,
com pétalas azuis ou vermelhas e fruto do tipo
legume. Gênero sul-americano com seis espécies
(Funch & Barroso 1999). Na Serra de Baturité foi
encontrada uma espécie.
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118. Periandra coccinea (Schrad.) Benth., Comm.
Legum. Gen. 58. 1837. Fig. 9t-u

Periandra coccinea  é reconhecida pela
combinação de hábito escandente, folhas
trifolioladas, inflorescência cimosa, axilar, flores
ressupinadas com pétalas vermelhas, estandarte
suborbiculado e alas estreitas. Ocorre na BA,
CE, GO, MA, MT, MG, PA, PE, PI, RR, TO e DF
(Funch & Barroso 1999). É encontrada em
campo rupestre e Savana, frequentemente em
ambientes perturbados (Funch & Barroso 1999).
Na Serra de Baturité é encontrada em áreas de
floresta ombrófila.
Material examinado : Guaramiranga, 17.V.1959, fl., A.

Fernandes (EAC 1877). Pacoti, 10.VII.2008, fl., J.R.

Lima 653  (EAC, RB).

Platymiscium Vogel, Linnaea 11: 198-199. 1837.
Gênero arbóreo com folhas imparipinadas,

opostas, inflorescência racemosa, flores com
pétalas amarelas e fruto do tipo sâmara com semente
em posição central. Platymiscium é um gênero
neotropical com 19 espécies distribuídas desde o
México até o Sul do Brasil, ocorrendo nas florestas
ombrófila, estacional, savana e savana estépica
(Lewis et al. 2005). Na Serra de Baturité foi
encontrada uma espécie.

119. Platymiscium floribundum Vogel, Linnaea

11: 199. 1837
119.1 Platymiscium floribundum  var. nitens

(Vogel) Klitgaard, Kew Bull. 54(4): 971. 1999.
Fig. 9v-x

Árvore reconhecida pela presença de folhas
opostas, folíolos glabros, inflorescência racemosa
com flores amarelas e sâmara com semente central.
É encontrada no Nordeste, principalmente nas
floresta ombrófila e estacional (Klitgaard 1995).
Na Serra de Baturité é encontrada em áreas de
floresta estacional.
Material examinado: Baturité, fr., F.F. Allemão s.n. (R
64412). Guaramiranga, 21.IX.2007, fl., J.R. Lima 234 (EAC,
RB). Mulungu, 19.IX.2007, J.R. Lima 171 (EAC, RB).
Pacoti, 5.X.1990, fl., F.S. Cavalcanti et al. (EAC 16929).

Rhynchosia Lour., Fl. Cochinch. 425, 460. 1790.

Gênero com espécies herbáceas,
subarbustivas e trepadeiras caracterizadas pelas
folhas trifolioladas, folíolos com pontuações
glandulares amarelas na face abaxial, inflorescência
racemosa axilar, flores com pétalas amarelas e fruto
do tipo legume. Rhynchosia é um gênero pantropical
com cerca de 230 espécies, cerca de 55 endêmicas
da América (Lewis et al. 2005). Na Serra de Baturité
foram encontradas duas espécies.

Chave de identificação das espécies de Rhynchosia da Serra de Baturité

1. Folíolos < 4 cm de comprimento; frutos compressos; sementes marrom-esverdeadas ..........  R. minima

1’. Folíolos > 4 cm de comprimento; frutos não compressos; sementes vermelhas e pretas ......................
......................................................................................................................................  R. phaseoloides

120. Rhynchosia minima (L.) DC., Prodr. 2: 385. 1825.
Espécie trepadeira caracterizada pelos

folíolos pequenos (< 4 cm), fruto pubescente não
constrito entre as sementes e sementes de
coloração uniforme marrom-esverdeadas. R.

minima é uma espécie pantropical considerada
invasora em lugares antropizados (Grear 1978).
Na Serra de Baturité é encontrada em áreas de
floresta estacional.
Material examinado : Baturité, 14.X.1975, A.

Fernandes (EAC 2600).

121. Rhynchosia phaseoloides  (Sw) DC., Prodr. 2:
385. 1825. Fig. 10a-c

Espécie trepadeira facilmente reconhecida
por apresentar frutos não compressos, constrito

entre as sementes vermelhas e pretas. É encontrada
na América Central e América do Sul. Na Serra de
Baturité é encontrada em áreas de floresta
estacional e ombrófila.
Material examinado: Aratuba, 15.V.1980, P. Martins

et al.  (EAC 8627). Pacoti, 13.XI.2007, fl., J.R. Lima 372

(EAC, RB).

Sesbania Scop., Intr. Hist. Nat. 308-309. 1777.
Gênero arbóreo, arbustivo e herbáceo

com folhas paripinadas (mais de 20 pares) e
legume estreitamente linear, aproximadamente
cilíndrico. Sesbania é um gênero pantropical
com cerca de 60 espécies, oito ocorrendo no
Brasil (Monteiro 1994). Na Serra de Baturité foi
encontrada uma espécie.
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122. Sesbania exasperata Kunth, Nov. Gen. Sp.
(quarto ed.) 6: 534-535. 1823 [1824]. Fig. 10d-f

Sesbania exasperata  é reconhecida pela
combinação do hábito arbustivo, folhas
paripinadas, flores amarelas e legume estreitamente
linear, aproximadamente cilíndrico. É encontrada na
América Central (Nicarágua e Panamá) e América
do Sul. Na Serra de Baturité é encontrada em áreas
de floresta ombrófila.
Material examinado : Baturité, 10.V.2001, fl., A.
Fernandes (EAC 25252).
Material adicional : PERNAMBUCO: Mirandiba,
20.VI.2007, fl. e fr., E. Córdula 291 (RB, HUEFS, UFP).

Chave de identificação das espécies de Stylosanthes da Serra de Baturité

1. Folíolos elípticos. Inflorescência séssil ...................................................................................  S. scabra

1’. Folíolos oblongos a estreitamente elípticos. Inflorescência pedunculada.
2. Artículo superior do lomento maior que 3 mm................................................................  S. humilis

2’. Artículo superior do lomento menor que 3 mm ......................................................... S. guianensis

123. Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw., Kongl.
Vetensk. Acad. Nya Handl. 10: 301-302. 1789.

Espécie arbustiva e subarbustiva com
caracteres que a aproxima de S. humilis, no
entanto, se diferencia desta por apresentar o
artículo superior do lomento menor que 3 mm. S.

guianensis é a que possui distribuição mais ampla
e também a maior variabilidade no gênero (Costa
2006). No Brasil é encontrada no CE, PB, PE, BA,
DF, GO, MG, RJ, SP e PR (Ferreira & Costa 1979).
Na Serra de Baturité é encontrada em áreas de
floresta estacional.
Material examinado: Baturité, 4.IX.1939, fl., J.E. Leite

689 (RB 44732).

124. Stylosanthes humilis Kunth, Nov. Gen. Sp.
(quarto ed.) 6: 506, pl. 594. 1823 [1824]. Fig. 10g-i

Espécie herbácea ou subarbustiva, folhas
trifolioladas, folíolos oblongos, inflorescência
espiciforme curta, pedunculada, flores amarelas,
fruto do tipo lomento com o rostro (resquício do
estilete) recurvado e mais longo que o artículo
terminal. S. humilis  é uma espécie neotropical
encontrada em áreas de floresta estacional, savana
estépica e savana (Costa 2006). Na Serra de Baturité
é encontrada em áreas de florestas estacionais.
Material examinado : Baturité, 17.V.1959, A.

Fernandes (EAC 1872). Mulungu, 18.IV.2008, fl., J.R.

Lima 535  (RB).

125. Stylosanthes scabra Vogel, Linnaea 12: 69-
70. 1838.

Espécie subarbustiva reconhecida pelas
folhas trifolioladas, folíolos elípticos, inflorescência
espiciforme séssil, flores amarelas e fruto do tipo
lomento com rostro recurvado mais curto que o
artículo distal. S. scabra é encontrada na América
do Sul, amplamente distribuída no Brasil (Ferreira
& Costa 1979). Na Serra de Baturité é encontrada
em áreas de floresta estacional.
Material examinado: Baturité, fl., J.E. Leite s.n. (RB
112864). Mulungu, 19.IX.2007, J.R. Lima 180 (EAC, RB).

Trischidium Tul., Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 2, 20:
141. 1843.

Gênero arbóreo ou arbustivo caracterizado
pelas folhas imparipinadas, folíolos (mais de cinco)
alternos, flores com uma pétala, androceu com mais
de dez estames livres e fruto do tipo legume, elíptico
e inflado. Trischidium é um gênero sul-americano
com cinco espécies (Lewis et al. 2005). Na Serra de
Baturité foi encontrada apenas uma espécie.

126. Trischidium molle (Benth.) H. Ireland, Kew
Bull. 62 (2): 336. 2007. Fig. 10j-k

Espécie arbórea reconhecida pela combinação
de folhas imparipinadas com o número de folíolos
variando de 5 a 9, inflorescência racemosa, flores
com uma pétala branca, androceu polistêmone,

Stylosanthes Sw., Prodr. 7, 108. 1788.
Gênero herbáceo e subarbustivo reconhecido

pela combinação de folhas trifolioladas, estípulas
adnatas ao pecíolo, flores sésseis com pétalas
amarelas, glabras, alas e carena aproximadamente
do mesmo comprimento, hipanto alongado,
androceu com dez estames (monadelfo), cinco
estames férteis alternando com cinco estaminódios
e fruto do tipo lomento. Stylosanthes é um gênero
pantropical com cerca de 25 espécies (Ferreira &
Costa 1979; Mohlenbrock 1957). Na Serra de
Baturité foram encontradas três espécies.





609     


 



 


 
   

l

m

o

n q
p

r

k

j

h

e

f

a

c

b

g

d

i

2
 c

m

2
 c

m 2
 m

m

5
 m

m
5

 m
m

2
 m

m
5

 m
m 1
 c

m

2
 m

m

2
 m

m

5
 m

m

1
 m

m

5
 c

m

2
 c

m

2
 c

m

5
 m

m

2
 m

m

1
 c

m



610



 

anteras uniformes e frutos elipsóides. Espécie
considerada endêmica da Savana Estépica
(Cardoso & Queiroz 2007), encontrada no Ceará,
Pernambuco, Bahia e norte de Minas Gerais
(Ireland 2007). Na Serra de Baturité é encontrada
em áreas de floresta estacional.
Material examinado: Baturité, 12.IV.1909, fr., A. Ducke

(MG 1980). Capistrano, 9.III.1994, J.B.L.P. Medeiros

et al. (EAC 21573).
Material adicional: BAHIA: Canudos, 12.VIII.1985,
fr., L.P. Gonzaga 50 (RB).

Vigna Savi, Nuovo Giorn. Lett. 8: 113. 1824.
Gênero com espécies trepadeiras, folhas

trifolioladas, folíolos laterais assimétricos,
inflorescência pseudoracemosa nodosa, flores, em
geral, com pétalas lilases, estandarte oboval, carena
ligeiramente falcada a espiraladamente torcida,
androceu com dez estames (diadelfo), anteras
uniformes e fruto do tipo legume. Vigna é um gênero
pantropical com cerca de 104 espécies, encontrado
em áreas de floresta estacional e savana estépica
(Lewis et al. 2005). Na Serra de Baturité foi
encontrada uma espécie.

127. Vigna vexillata (L.) A.Rich., Hist. Fis. Cuba,
Bot. 10: 191. 1845. Fig. 10l-m

Espécie trepadeira reconhecida pela
inflorescência pseudoracemosa nodosa, flores
com alas não retorcidas aproximadamente do
mesmo tamanho que o estandarte e carena
retorcida. É encontrada na Bahia, Minas Gerais,
Rio de Janeiro e São Paulo, sendo registrada pela
primeira vez para o Ceará no presente estudo. Na
Serra de Baturité é encontrada nas áreas de
florestas estacional e ombrófila.
Material examinado: Baturité, 1937, J.E. Leite 667

(RB). Pacoti, 13.XI.2007, fl., J.R. Lima 384  (EAC, RB).
Material adicional: BAHIA: Salvador, 27.10.1983, fl.
e fr., G.C. Pinto 332/83 (RB).

Zollernia Wied-Neuw. & Nees, Nova Acta Phys.-
Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 13(2): Praef
13-14. 1826.

Gênero arbóreo e arbustivo caracterizado pelas
folhas simples, flores, em geral, com cálice inteiro no
botão floral, corola com cinco pétalas subiguais e
estames com filetes menores que as anteras. Zollernia

é um gênero sul-americano com 10 espécies (Mansano
et al. 2004). É encontrado em áreas de floresta
ombrófila densa amazônica e atlântica, floresta
estacional, savana, savana estépica e restinga. Na Serra
de Baturité foi encontrada uma espécie.

128. Zollernia paraensis  Huber, Bol. Mus.
Paraense Hist. Nat. 6: 81. 1910. Fig. 10n-o

Espécie arbórea facilmente reconhecida pelas
folhas simples, estípulas caducas, flores róseas, não
papilionáceas e legume nucóide. É frequentemente
encontrada na floresta ombrófila densa amazônica
(mata de terra firme), sendo também encontrada
no Maranhão e no Ceará (Mansano et al. 2004).
Na Serra de Baturité é encontrada em áreas de
floresta estacional.
Material examinado : Baturité, Sítio Caridade,
7.IX.1938, fl., J.E. Leite 1179 (RB).
Material adicional : AMAPÁ: Rio Jarí, fl., 25.VI.1961,
W.A. Egler & H.S. Irwin (RB 128740).

Zornia J.F. Gmel., Syst. Nat. 2 (2): 1076, 1096. 1791
[1792].

Gênero herbáceo ou subarbustivo
caracterizado pela folhas com um ou dois pares de
folíolos opostos, inflorescências espiciformes ou
flores isoladas, flores sésseis com pétalas amarelas,
androceu com dez estames e frutos do tipo lomento.
Gênero pantropical com cerca de 75 espécies, sendo
41 delas nativas das Américas das quais 27 ocorrem
no Brasil (Mohlenbrock 1961). Na Serra de Baturité
foi encontrada uma espécie.

129.  Zornia latifolia Sm Cycl. 39: no. 4. 1819.
Fig. 10p-r

Espécie subarbustiva reconhecida pela
combinação de folhas bifolioladas, inflorescências
espiciformes, congestas, flores amarelas e fruto
do tipo lomento com artículos pubescentes.
Espécie de ampla distribuição na América do Sul,
desde a Venezuela até o Uruguai e Argentina e
oeste da África (Mohlenbrock 1961). Na Serra de
Baturité é encontrada em áreas de florestas
estacional e ombrófila.
Material examinado: Guaramiranga, 12.II.1981, A.
Fernandes et al. (EAC 9660). Mulungu, 18.IV.2008, fl.
e fr., J.R. Lima 546 (EAC, RB).
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Resumo

Stylosanthes Sw. possui 48 espécies com distribuição pantropical. O gênero é membro do informal clado
Pterocarpus – Dalbergióide. Este trabalho apresenta um estudo taxonômico do gênero Stylosanthes para o
estado de São Paulo e foi realizado através de consulta de literatura especializada e exsicatas oriundas de
herbários nacionais. Foram reconhecidas nove espécies: S. acuminata M.B. Ferreira & Sousa Costa, S.

bracteata Vogel, S. capitata Vogel, S. humilis Kunth, S. gracilis Kunth, S. grandiflora M.B. Ferreira & Sousa
Costa, S guianensis (Aubl.) Sw., S. scabra Vogel e S. viscosa Sw., diferenciadas principalmente pelo hábito,
forma da inflorescência, número de artículos por lomento, aspecto do rostro nos lomentos e da semente.
Descrições, ilustrações, comentários sobre afinidades entre as espécies, baseadas em morfologia e distribuição
geográfica, e uma chave para o reconhecimento dos táxons são fornecidos.
Palavras-chave: flora, Stylosanthes, taxonomia, diversidade.

Abstract

Stylosanthes Sw. comprises 48 species with a pantropical distribution. The genus is a member of the informal
Pterocarpus – Dalbergioid clade. This work presents a taxonomic study of the genus Stylosanthes for São Paulo
state, through analysis of specialized literature and material from national herbaria. Nine species were recognized:
S. acuminata M.B. Ferreira & Sousa Costa, S. bracteata Vogel, S. capitata Vogel, S. humilis Kunth, S. gracilis

Kunth, S. grandiflora M.B. Ferreira & Sousa Costa, S guianensis (Aubl.) Sw., S. scabra Vogel and S. viscosa Sw.,
differing mainly in habit, inflorescence form, number of articles per loment, aspect of the rostrum in the loments
and seed aspect. Descriptions, illustrations, comments on affinities between species based on morphology, geographic
distribution and a key for the recognition of the taxa are provided.
Key words: flora, Stylosanthes, taxonomy, diversity.
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Introdução
Stylosanthes Sw. com 48 espécies é um dos

principais gêneros herbáceo–arbustivos de
Papilionoideae, disperso através do globo, mas com
principal centro de diversificação na região central
brasileira (Costa 2006). Sistematicamente, o gênero
está incluído no informal clado Pterocarpus da tribo
Dalbergieae sensu Klitgaard & Lavin (2005), e
possui Arachis L. e Chapmannia Torr. & A.Gray
como os gêneros mais próximos. Esta tribo é
compreendida pelo clado dalbergióide sensu Lavin
et al. (2001), e nele estão incluídos os clados
Adesmia, Dalbergia e Pterocarpus.

Morfologicamente, Stylosanthes é facilmente
caracterizado e distinto dos demais gêneros da
tribo Dalbergieae por incluir espécies perenes
ou anuais, dotadas ou não de xilopódios, com
folhas 3–folioladas, estípulas 2–dentadas com
bainha amplexicaule,  f lores em espigas,
apresentando ou não um eixo rudimentar, e
lomento uni- a bi-articulado. Sua taxonomia tem
sido estudada por diversos autores, como
Taubert (1890), Mohlenbrock (1958, 1960, 1963)
e Costa (2006).  No Brasil ,  os trabalhos
taxonômicos de maior importância são os de
Bentham (1859) e Ferreira & Costa (1979), além
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das floras regionais elaboradas por Ferreira &
Costa (1982), Lewis (1987), Costa et al. (2008),
Queiroz (2009), entre outros.

Apesar das contribuições acima, a taxonomia
de Stylosanthes ainda é incipiente, tendo em vista
a confusa delimitação de muitas de suas espécies,
que pode ser explicada pelo elevado nível de
simpatria e homogeneidade de caracteres
morfológicos exibido pelas mesmas (Stace &
Cameron 1984; Costa 2006).

Neste sentido, este estudo tem como objetivo
reconhecer e delimitar as espécies de Stylosanthes

ocorrentes no estado de São Paulo.

Material e Métodos

Este estudo baseou-se, principalmente, no
levantamento de espécimes depositados nos
herbários ESA, IAC, PMSP, SP, SPF e UEC -
siglas de acordo com Holmgren et al. (1990), em
revisão bibliográfica e ainda coletas e
observações de populações nas diferentes
fitofisionomias do estado de São Paulo. As
espécies coletadas foram identificadas, descritas,
ilustradas no laboratório de Taxonomia Vegetal
da Universidade Estadual  de Campinas,
seguindo métodos usuais em taxonomia vegetal
e seus materiais testemunha encontram-se
depositados no herbário UEC da Universidade
Estadual de Campinas. A identificação dos táxons
baseou-se principalmente em Mohlenbrock
(1958), Ferreira & Costa (1979) e Costa (2006).
Brummitt & Powell (1992) e Stafleu & Cowan
(1988) foram adotados para abreviações dos
nomes dos autores e grafia das espécies,
respectivamente. As informações contidas nas
etiquetas das exsicatas serviram de auxílio para
as descrições e comentários sobre a distribuição
das espécies.

Resultados e Discussão

Stylosanthes Sw., Prod. Veg. Ind. Occ. 108. 1788.
Ervas, subarbustos ou raramente arbustos

eretos ou prostrados, perenes ou anuais,
xilopodíferos ou não, glabros ou indumentados e,
neste caso, puberulentos a setoso-viscosos. Folhas
trifolioladas, alternas e espiraladas; estípulas
bidentadas, bainha amplexicaule; pecíolo articulado
com a bainha e folíolos laterais; nervação
eucamptodódroma, nervuras livres ou
anastomosadas. Inflorescências espiciformes,
simples ou compostas, com aspectos globosos
(capituliformes, capitadas ou cônicas), axilares ou
terminais e pedunculadas. Bráctea da inflorescência
externa em relação à flor, uni ou trifoliolada, bráctea
da flor em geral unifoliolada, brácteolas duas ou três,
uma sempre externa e uma ou duas internas. Flores
pediceladas, amareladas, alaranjadas a cremes com
guias nectaríferos azuis ou violáceos; cálice
subcampanulado, glabro ou mais raramente
indumentado, lobos carenais 3, sendo o central em
geral maior que os laterais, lobos vexilares 2, unidos
e com ápices emarginados a obtusos; estandarte oval
a oboval; alas em geral obovadas, ungüiculadas e
com esporão extrorso, infletido basalmente, além de
um apêndice rígido disposto perpendicularmente em
relação à lâmina; pétalas da quilha falcadas, menores
que as alas, auriculadas e com esporão extrorso e
infletido basalmente; androceu monadelfo com 10
estames dimorfos, anteras dorsifixas e suborbiculares
nos cinco estames menores, basifixas e oblongoides
nos cinco maiores, rimosas verticalmente; ovário
biovulado, estilete filiforme, dilatado, estigma obtuso
a papiloso-viscoso. Lomento uni ou biarticulado,
séssil; artículos rostrados, glabros ou indumentados,
compressos lateralmente ou não; sementes
obovoides, ovoides, arredondadas a elipsoides em
vista lateral, negras, castanhas, amareladas,
avermelhadas, mosqueadas ou não.

Chave para as espécies de Stylosanthes no estado de São Paulo

1. Plantas xilopodíferas ........................................................................................................ 2. S. bracteata

1’. Plantas não xilopodíferas.
2. Caule e ramos escabrosos; folíolos elípticos a oblongo–elípticos; inflorescências elipsoides a

obovoides; lomento biarticulado com rostro uncinado ............................................... 8. S. scabra

2’. Caule e ramos pubescentes a setosos; folíolos oblongos, lanceolados, oblanceolados a obovais;
inflorescências elipsoides a oblongoides; lomento uni a raramente biarticulado com rostro
ligeiramente inclinado ............................................................................................... 3. S. capitata

3. Plantas prostradas; inflorescências compostas por uma, raro duas a três espigas.
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4. Caule e ramos densamente recobertos por tricomas setoso-viscosos; inflorescências ovoides a
elipsoides com 2 ou 3 conjuntos espiciformes, raro uma espiga; frutos com dois artículos férteis;
rostro (ca. 0,3 mm compr.), uncinado; sementes amarelo-claras .................................. 9. S. viscosa

4’. Caule e ramos glabros a pubescentes, às vezes, ligeiramente viscosos; inflorescências obovoides
com uma única espiga; frutos em geral com um, raro dois artículos e neste caso apenas um fértil;
rostro até 4,5 mm, ereto; sementes negras ................................................................... 7. S. humilis

3’. Plantas eretas com haste única, raro prostradas ou decumbentes; inflorescências compostas por até
sete espigas.
5. Lomento elipsoide com apenas um artículo; inflorescências com até três conjuntos de espigas ...

.............................................................................................................................. 6. S. guianensis

5’. Lomento ovoide ou globoso com dois artículos; inflorescências com 3–7 espigas.
6. Caule com entrenós alongados (8,5–18 cm compr.); lomento com rostro uncinado; sementes

ovoides a elipsoides ............................................................................................ 4. S. gracilis

6’. Caule com entrenós curtos (2,5–8 cm compr.); lomento com rostro patente ou curvo; sementes
elipsoides, subelipsoides a obovoides.
7. Ramos do caule glabrescentes a seríceos; folíolos 15–35 × 4–5 mm; artículo obovóide

com rostro curvo .................................................................................... 1. S. acuminata

7’. Ramos do caule híspido-setosos; folíolos 40–50 × 5–10 mm; artículo subgloboide com
rostro patentre ....................................................................................... 5. S. grandifolia

1. Stylosanthes acuminata M.B. Ferreira & Sousa
Costa, Nov. Gen. et Sp. 507: 596. 1823. Stylosanthes

guianensis var. marginata Hass., in Fedde Rep.
Sp. Nov. 16. 222. 1919. Fig. 1a-d

Subarbusto 45–60 cm alt. Caule ereto, seríceo
a glabrescente com entrenós curtos (2,5–5 cm
compr.). Estípulas 6–14 × 5–9 mm, pubescentes, 5–
7 pares de nervuras, cerdas esparsas; pecíolo 2–5
mm compr., geralmente pubescente; peciólulos 1–
1,5 mm compr.; folíolos 15–35 × 4–5 mm, elíptico-
oblongos, mucronados, glabros a pubescentes, 7–
10 pares de nervuras. Inflorescência simples ou
composta por dois a três conjuntos de espigas com
7–11 flores cada, ovoide a globosa; bráctea externa
frequentemente trifoliolada, peciolada, bainha 5–9
× 4–5 mm, glabra na face interna; bráctea da flor,
unifoliolada, bainha 5–9 × 3–5 mm, elíptica,
pubescente externa e internamente, 5–9 pares de
nervuras conspícuas; dentes 4–5 mm compr., ápice
acuminado, base triangular; folíolo das brácteas
oblongo, acuminado, pubescente; bractéolas 2,
hialinas, ápice ciliado; eixo rudimentar ausente.
Cálice 3–8 mm compr.; 5–lobado, lobos 1,5–3 mm
compr., ciliados. Estandarte 4–6 × 3–5 mm,
suborbicular, ápice retuso; alas 3–4 × 2–2,5 mm,
obovadas; pétalas da quilha 3–4 × 2–2,5 mm.
Lomento 1–articulado; artículo 2,5–3,5 × 2–2,5 mm,
obovoide, papilado, pubescente; rostro curvo.
Sementes 2,8–3 × 2–3 mm, elipsoides, amareladas
ou negras.

Material selecionado: Buritizal, 5.V.1995, fl. e fr.,
W . Marcondes–Ferreira et  al .  1171  (UEC).
Campinas, 19.II.1995, fl., P.R.P. Andrade & R.M.

Chagas 1183 (UEC). Herculândia, 7.VI.1976, fl. e
fr., H.F. Leitão Filho et al. 2022 (UEC). Itirapina,
28.IV.1998, fl. e fr., M.A. Assis et al. 1179 (UEC).
Moji Mirim, 28.IV.1977, fl. e fr., P.R.P.O. et al.

(UEC 9016). Sorocaba, 17.IV.1995, fl. e fr., S.L.

Proença et al. 2 (UEC).
Espécie com distribuição principalmente

brasileira, nos estados de MG, GO, MT, MS,
SP e PR, porém estende-se até o Paraguai
(Ferreira & Costa 1979; Costa 2006). Neste
estudo foi registrada para o oeste do Estado,
habitando preferencialmente solos arenosos
ou argilo-arenosos, em áreas de cerradão ou
em campos limpos.

Entre as espécies encontradas,
Stylosanthes acuminata é mais semelhante
morfologicamente à S. guianensis, com a qual já
foi confundida, de acordo com t’Mannetje
(1984) e Costa (2006). Entretanto, S. acuminata

possui lomento 2–articulado, globoso, com
rostro ereto, inflorescência com 3–7 espigas e
sementes mosqueadas,  enquanto que S.

guianensis  possui lomento 1–articulado,
obovoide, com rostro uncinado, inflorescência
com até três conjuntos de espigas e sementes
não mosqueadas.  Floresce e frutifica de
fevereiro a maio.
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2.Stylosanthes bracteata Vogel, Linnaea 12:70.
1838. Fig. 1e-h

Erva 12–15 cm alt., perene, pirófila,
xilopodífera; Caule cespitoso e densamente piloso,
tricomas esbranquiçados e sedosos. Estípulas 5,5–
9,6 × 3,8–6 mm, densamente seríceas, entremeadas
por tricomas hirsutos externamente; dentes 3,5–7,7
mm compr., triangulares, acuminados no ápice;
pecíolo 1–2 mm compr., seríceo, canaliculado;
peciólulos 0,4–0,7 mm compr.; folíolos 10–23 × 3–4
mm, oblongos, oblanceolados a obovais, seríceos
e setosos ao longo da nervura central, base aguda
a obtusa, ápice acuminado ou agudo, mucronulado,
6–10 pares de nervuras esbranquiçadas.
Inflorescência terminal, simples ou com até três
conjuntos subglobosos de espigas; bráctea externa
usualmente trifoliolada, bainha 7–10 × 8–9 mm,
folíolos de formas semelhantes aos das folhas;
bráctea da flor, unifoliolada, bainha 6,7–9,5 × 7,8–9
mm, obovada, densamente serícea, 7–10 pares de
nervuras conspícuas, caducas; dentes 3,7–3,8 × 4–
5 mm, triangulares, ápice mucronulado; folíolo da
bráctea 3–4,8 × 0,9–1,1 mm, séssil ou subséssil, ápice
acuminado, até 3 pares de nervuras; bractéolas 3,
lineares; eixo rudimentar 6–10 mm compr., tortuoso,
seríceo externamente, tricomas hirsutos. Cálice 7–
10,5 × 0,3 mm, estreitamente campanulado, lobos
carenais arredondados, os vexilares fortemente
unidos, emarginados. Estandarte 5,3–7,2 × 4,6–6,5
mm, suborbicular, ápice retuso; alas 3,4–3,9 × 1,8–
1,9 mm, obovais; pétalas da quilha 2,9–3,2 mm compr.,
tubulares. Lomento 2–articulado, o superior 2,9–3,7
× 1,9–2,4 mm, fértil, ovoide, compresso dorsalmente,
hirsuto, máculas alaranjadas, o inferior reduzido;
rostro 2–2,9 mm compr., uncinado. Sementes 2,8–3 ×
1,4–1,8 mm, elipsoides a oblongoides, amareladas.
Material examinado: Moji Mirim, 19.X.1983, fl., T.

Nucci & R.R. Rodrigues 15496 (UEC). Pedregulho,
12.XI.1994, fl., W. Marcondes-Ferreira 968 (UEC).
Material adicional selecionado: BRASIL. MATO
GROSSO DO SUL: Campo Grande, 16.XII.1976, fr.,
G.J. Shepherd et al. 4153 (UEC). Corumbá, 31.X.2003,
fl., R.R. Silva & Silva 518 (UEC). MINAS GERAIS:
Olhos d´Água, 25.I.2002, fl. e fr., R.S. Rodrigues et al.

1379 (UEC).
Espécie sulamericana (Brasil e Venezuela). No

Brasil é referida para as Regiões Nordeste (AL, BA,
CE, MA, PB, SE), Sudeste (MG, SP) e Centro-Oeste
(DF, GO, MT, MS) (Ferreira & Costa 1979; Costa
2006). Em São Paulo pode ser encontrada em
vegetação de cerrado e campos sujos, associada a
solos pedregosos ou areno-pedregosos. Floresce
e frutifica em outubro e novembro.

Por ser a única espécie que apresenta
xilopódio, Stylosanthes bracteata é facilmente
reconhecida. Além disso, as inflorescências
elipsoides a oblongoides, o lomento discretamente
reticulado, os folíolos em geral oblongos e
densamente pubescentes e setosos, também
auxiliam na sua distinção em relação às demais
espécies confirmadas para o Estado.

3. Stylosanthes capitata Vogel, Linnaea 12:70. 1838.
Fig. 2a-d

Subarbusto 12–25 cm alt., cespitoso, perene;
Caule prostrado a ascendente, mais raramente ereto,
recobertos por tricomas setosos entremeados por
pubescentes. Estípulas 5,5–9×3,8–6,4 mm,
pubescentes, setosas externamente; dentes 3,8–7,9
mm compr., triangulares; pecíolo 1,5–4,2 mm compr.,
pubescente a setoso, canaliculado; peciólulos 1,9–
2,4 mm compr., pubescentes; folíolos 22–32 × 8–
13 mm, oblongos, lanceolados, oblanceolados a
obovais, pubescentes a setosos, base aguda a obtusa,
ápice acuminado, mucronulado, com 8–11 pares de
nervuras. Inflorescência terminal ou axilar, simples ou
composta por 2–4 espigas elipsoides a oblongas, cada
uma com 11–20 flores; bráctea externa em geral
trifoliolada, raro unifoliolada, bainha 6–10 × 5–9 mm,
folíolos de formas semelhantes aos das folhas; bráctea
da flor, trifoliolada, bainha 5,7–9,8 × 4,8–6,9 mm, oval
a suborbicular, densamente serícea, tricomas hialinos
a setosos externamente, hirsutas internamente, 5–7
pares de nervuras conspícuas; dentes 4,1–5,9 mm
compr., triangulares, ápice mucronulado; folíolo da
bráctea 3,9–4 mm compr., setoso, séssil ou subséssil;
bractéolas 3, oblongo–lineares, agudas; eixo
rudimentar reto a ligeiramente curvo. Cálice 7–10,5 ×
0,4 mm, estreitamente tubular-cilíndrico, ciliado, lobos
carenais arredondados, os vexilares emarginados,
ápice agudo. Estandarte 4,3–6,2 × 3,8–5,7 mm,
suborbicular, ápice retuso; alas 2,9–3,7 × 1,8–2,3 mm,
obovais; pétalas da quilha 2–2,9 × 0,8–1 mm, tubulares,
bífidas. Lomento 1 ou 2–articulado, artículos férteis, o
superior 1,9–3,2 × 1,8–2 mm, glabro ou raramente
hirsuto na margem vexilar, o inferior 2,4–3 × 1,6–2 mm,
densamente seríceo, tricomas esbranquiçados, ambos
nervados transversalmente; rostro 1,2–1,9 mm compr.,
ligeiramente inclinado. Sementes 1,9–2,2 × 0,8–1 mm,
reniformes em vista lateral, elipsoides em frontal,
mosqueadas, castanhas a avermelhadas.
Material selecionado: Dracena, 1.IX.1977, J.B. Andrade
et al. 255 (UEC). Nova Odessa, 8.VI.1998, fl. e fr., M.A.C.

Lucena 19 (UEC). Rifânia, 28.IV.1996, fl., S.P. Teixeira

& A. Sciamarelli (UEC 86724).
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Figura 1 – a-d. Stylosanthes acuminata M.B.Ferreira & Sousa Costa – a. hábito; b. bráctea da flor e bractéolas com
fruto; c. artículo do lomento; d. semente (Marcondes-Ferreira et al. 1171). e-h. Stylosanthes bracteata Vogel – e. hábito;
f. bráctea da flor e bractéolas com fruto; g. artículo do lomento; h. semente (Rodrigues et al. 1379).
Figure 1 – a-d. Stylosanthes acuminata M.B.Ferreira & Sousa Costa – a. habit; b. bract of the flower and bracteoles with fruit;
c. article of the loment; d. seed (Marcondes-Ferreira et al. 1171). e–h. Stylosanthes bracteata Vogel – e. habit; f. bract of the flower
and bracteoles with fruit; g. article of the loment; h. seed (Rodrigues et al. 1379).
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Material adicional selecionado: BRASIL. BAHIA:
Crisópolis, 27.VIII.2007, fl., A.P. Fortuna-Perez et al.

310 (UEC). DISTRITO FEDERAL: Brasília, 5.V.1980,
fl., E.P. Heringer et al. 4575 (UEC). GOIÁS: Aparecida,
14.IV.2001, fl., A. Flores & R.S. Rodrigues 562 (UEC).
Posse, 19.VIII.2007, fl., A.P. Fortuna-Perez et al. 246

(UEC). MINAS GERAIS: Grão–Mogol, 24.V.1978, fl.,
H.F. Leitão-Filho et al. 7894 (UEC). Montes Claros,
24.V.1978, fl., H.F. Leitão Filho et al. 7873 (UEC).

Espécie sulamericana com ocorrência na
Venezuela e Brasil, nos estados da Paraíba, Ceará,
Bahia, Sergipe, Alagoas, São Paulo e Minas Gerais.
Comum em sua área de abrangência, especialmente
na caatinga, habitando também o cerrado, campos
sujos ou limpos e as áreas costeiras litorâneas
(restinga, mata atlântica) sobre solos areno-
argilosos ou argilosos (Mohlenbrock 1958; Costa
2006). No estado de São Paulo foi encontrada na
vegetação de cerrado crescendo em solos argilo-
pedregosos em ambientes úmidos. Floresce e
frutifica em junho e setembro.

O caule com ramos pubescentes a setosos e
esbranquiçados, as inflorescências elipsoides
a oblongoides e o lomento uni- a muito raramente
bi-articulado com rostro ligeiramente inclinado, torna
Stylosanthes capitata facilmente reconhecida.
Estas características a diferenciam de S. scabra,
com a qual possui estreitas relações morfológicas.

4. Stylosanthes gracilis Kunth, Nov. Gen. Sp. 6.
507-508. 1823[1824]. Stylosanthes guianensis var.
gracilis (Kunth) Vogel, Linnaea 12: 66. 1838.
Stylosanthes gracilis var. vulgaris Burkart,
Darwiniana 3: 247. 1939. Fig. 2e-h

Subarbusto 0,4–1 m alt., caule único ou cespitoso,
ramos eretos, entrenós alongados (8,5–18 cm compr.),
estriados, geralmente setosos a pubescentes. Estípulas
7–14 × 3–6 mm, glabras a pubescentes, dentes 5–7 mm
compr.; pecíolo 5–10 mm compr., pubescente;
peciólulos 2–3 mm compr.; folíolos 15–35 × 2–5 mm,
lineares, ápice e base agudos, geralmente pubescentes,
caducos na floração, 5–8 pares de nervuras.
Inflorescência capitada terminal, três conjuntos de
espigas com 1–2 flores cada; bráctea externa
unifoliolada, bainha 5–7 × 4–7 mm, bráctea da flor,
unifoliolada, bainha 4–6 × 3–7 mm, híspido-dourada,
8–10 pares de nervuras; dentes triangulares, ápice
terminado por cerda longa, aristada; folíolo da bráctea
4–8 × 1–1,5 mm, linear; bractéolas 2, ciliadas; eixo
rudimentar ausente. Cálice 3–5 mm compr., 5–lobado;
lobos do cálice ciliados nas margens, glabros
externamente. Estandarte 4–6 × 3–4 mm, suborbicular;
alas 3–4 × 1,5–2,5 mm, obovadas; pétalas da quilha

2,5–3 × 1–2 mm. Lomento 1 ou 2–articulado, ovoide;
artículo superior 2,5–3,5 × 2–2,5 mm, glabro a
pubescente, usualmente coberto por papilas sésseis
ou pediceladas; o inferior 3–4 × 2–2,5 mm,
pubescente–lanoso; rostro 0,5–1 mm compr., uncinado.
Sementes 2–3 × 1,5–2 mm, ovoides a elipsoides, negras,
raramente amareladas.
Material selecionado: Agudos, 11.VI.1976, fl. e fr., H.F.

Leitão Filho et al. 2158 (UEC). Alumínio, 3.XII.1998, fl.
e fr., A.M.G.A. Tozzi et al. 318 (UEC). Assis, 25.II.1988,
fl. e fr., H.F. Leitão Filho et al. 20110 (UEC). Botucatu,
15.II.1978, fl. e fr., N.B.M. Brandjes 702203 (UEC).
Campinas, 20.II.1976, fl. e fr., H.F. Leitão Filho & J.

Semir 1787 (UEC). Itapeva, 17.XII.1997, fl. e fr., F. Chung

et al. 205 (UEC). Itararé, 28.V.1995, fl. e fr., V.C. Souza et

al. 8680 (UEC). Itirapina, 12.XI.1992, fl. e fr., A. Sartori

& A. Sciamarelli 27247 (UEC). Lençóis Paulista,
12.VI.1995, fl. e fr., J.Y. Tamashiro et al. 1062 (UEC).
Moji Guaçu, 16.X.1980, fl. e fr., R.M. Carvalho & Jussara

R. 11597 (UEC); 30.IV.1978, fl. e fr., K. Yamamoto et al.

7608 (UEC). Moji Mirim, 3.V.1989, fl. e fr., Lombello

21922 (UEC). Salmourão, 8.VI.1996, fl. e fr., V.C. Souza

& J.P. Souza 11410 (UEC). São Manuel, 8.IV.2001, fl. e
fr., R.S. Rodrigues & A. Flores 1073 (UEC). São Pedro,
20.II.1996, fl. e fr., V.C. Souza 11003 (UEC).
Material adicional selecionado: BRASIL. MINAS
GERAIS: Joaquim Felício, 28.VII.1976, fl. e fr., P.H. Davis

et al. 2466 (UEC). Serra do Cipó, 30.I.1977, fl., N.

Menezes 837 (UEC).
Espécie americana (Bolívia, Brasil, Guiana

Francesa, Panamá, Venezuela) (Costa 2006). No Brasil
ocorre na Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas
Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro,
Roraima (Ferreira & Costa 2006), e em São Paulo é
amplamente distribuída, principalmente em áreas de
cerrado, crescendo em áreas abertas, ou ainda, como
invasora em áreas agricultáveis ou ruderais. Floresce
e frutifica praticamente o ano inteiro, mas com pico
de frutificação entre setembro e dezembro.

Stylosanthes gracilis é prontamente
reconhecida e distinta das demais espécies
estudadas por apresentar folíolos precocemente
caducos, ramos com entrenós alongados e
revestidos por tricomas híspido-dourados, além de
inflorescência com três conjuntos espiciformes e
capitados. Floresce e frutifica o ano todo.

5. Stylosanthes grandifolia M.B. Ferreira & Sousa
Costa, An. Soc. Bot. Brasil, XXVIII Congr. Nac.
Bot.: 81. 1978. Stylosanthes guianensis var. robusta

Mannetje. Austral. J. Bot. 25: 357. 1977. Fig. 3a-e
Subarbusto com até 90 cm alt.; caule com ramos

eretos, entrenós curtos (5–8 cm compr.), híspido-
setosos, com tricomas amarelos. Estípulas 8–15 ×
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Figura 2 – a-d. Stylosanthes capitata Vogel – a. hábito; b. bráctea da flor e bractéolas com fruto; c. artículo do lomento;
d. Semente (Lucena 19). e-h. Stylosanthes gracilis Kunth – e. hábito; f. bráctea da flor e bractéolas com fruto; g. bráctea
da flor; h. artículo do lomento (Leitão Filho et al. 2158).
Figure 2 – a-d. Stylosanthes capitata Vogel – a. habit; b. bract of the flower and bracteoles with fruits; c. article of the loment; d. seed
(Lucena 19). e-h. Stylosanthes gracilis Kunth – e. habit; f. bract of the flower and bracteoles with fruit; g. bract of the flower; h. article
of the loment (Leitão Filho et al. 2158).
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5–8 mm, híspidas, 4–7 pares de nervuras conspícuas;
dentes 5–8 mm compr., subulados a triangulares,
ápice acuminado; pecíolo 5–9 mm compr., pubescente,
canaliculado; peciólulos 0,5–2 mm compr.,
pubescentes; folíolos 40–50 × 5–10 mm, elípticos a
oblongos, glabros a pubescentes, especialmente
sobre as nervuras, base aguda a cuneada, ápice agudo
e mucronado, 3–6 pares de nervuras conspícuas.
Inflorescência terminal ou axilar, hirsuta, com até 3–7
espigas com 8–15 flores cada, globosas; brácteas
externas trifolioladas, raramente unifolioladas, bainha
4–7 × 3–5 mm, folíolos semelhantes aos da folhas;
bráctea da flor unifoliolada, bainha 4–7 × 3–5 mm,
hirsuta, tricomas dourados internamente, 5–7 pares
de nervuras; dentes 2–5 mm compr., triangulares;
folíolo da bráctea oblongo, 4–9 mm compr.; bractéolas
2, 3–5 mm compr., oblongas, hialinas, pilosas,
nervuras conspícuas; eixo rudimentar ausente. Cálice
4–8 × 0,3–0,5 mm, estreito– campanulado, ciliado;
lobos carenais agudos, sendo um deles maior que os
outros, os vexilares fortemente unidos, emarginados.
Estandarte 3–5 × 2,5–3 mm, orbicular, ápice retuso;
alas 3–4,5 × 2–3 mm, obovais; pétalas da quilha 2,5–
3 × 1–1,5 mm. Lomento 2–articulado, artículo superior
fértil, 2,5–3,5 mm compr;, subgloboide, reticulado,
papilas conspícuas; rostro menor que 1 mm compr.,
patente. Sementes 2–2,5 × 1–1,5 mm, obovoides a
subelipsoides, negras.
Material selecionado: BRASIL. SÃO PAULO:
Botucatu, 4.II.1986, fl., L.R. Hernandes Bicudo et al.

448 (UEC). Campinas, 1.III.1984, A. Klein 16032 (UEC).
Itapeva, 9.II.1976, fl., H.F. Leitão Filho et al. 1644 (UEC).
Itararé, 10.II.1976, fl. e fr., H.F. Leitão Filho et al. 1733

(UEC). Ribeirão Preto, 22.VII.1987, fl. e fr., L. Coradin

et al 8162 (CEN, PAMG).
Material adicional selecionado: BRASIL. MATO
GROSSO DO SUL: Aquidauana, 29.I.79, fl. e fr., N.

Costa 909 (PAMG). MINAS GERAIS: Francisco Sá,
24.IV.76, fl. e fr., N. Costa 355 (PAMG).

Espécie sulamericana (Argentina, Brasil, Bolívia,
Guiana e Paraguai) (Costa 2006). No Brasil ocorre no
Amapá, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Pará e São Paulo, onde cresce em
distintos tipos de vegetação (caatinga, cerrado, campo
rupestre, campinarana), associada usualmente a
ambientes abertos, sobre solos argilo-arenosos.

Em São Paulo cresce em vegetação de cerrado
e em fisionomias campestres associadas a
afloramentos rochosos, nos municípios de Botucatu,
Campinas, Itararé, Itapeva e Ribeirão Preto.

Entre as demais espécies citadas, Stylosanthes

grandifolia é mais semelhante morfologicamente à
S. guianensis. No entanto, diferencia-se desta última
e se torna facilmente reconhecida pelo caule ereto

com ramos quebradiços e setosos, folíolos grandes
(4–5 cm compr.) e conspicuamente venados, lomento
subgloboide e papilado e pelas sementes obovoides
a subelipsoides, negras. Em S. guianensis, o caule é
variável (prostrado, decumbente, raro ereto) com ramos
não quebradiços, os folíolos atingem até 4 cm compr.,
o lomento é elipsoide, glabro e discretamente
reticulado e as sementes são de cor castanhas.
Floresce e frutifica principalmente entre janeiro e abril,
mas indivíduos podem ser encontrados com flores e
frutos menos frequentemente em junho e julho.

6. Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw., Svenska
Vet. Akad. Handl.11: 296.1789. Trifolium guyanensis

Aubl., Pl. Guian. 776. 1775. Stylosanthes pohliana

Taub., Verh. Bot. Brand. 32: 29. 1890. S. guianensis

var. pubescens Pilger, Engl. Bot. Jahrb. 30: 160. 1901.
Fig. 3f-j

Subarbusto ou arbusto até 1,8 m alt., ramos
eretos ou prostrados, quebradiços, pilosos a híspido-
viscosos, tomentosos, glabrescentes, raramente
glabros. Estípulas 3–15 × 1,8–2 mm, híspidas ou
pubescentes externamente, multinervadas, nervuras
conspícuas; dentes 3–4,2 mm compr., subulados a
triangulares, ápice acuminado; pecíolo 2–2,5 mm
compr., pubescente, canaliculado; peciólulos 0,7–2 mm
compr., pubescentes; folíolos 12–4 × 3–7 mm,
elípticos a oblongo-elípticos, ovais a lanceolados,
obovais, face abaxial com tricomas setoso-viscosos,
especialmente sobre as nervuras, base aguda a
cuneada, ápice agudo e mucronulado, 3–7 pares de
nervuras pouco perceptíveis. Inflorescência terminal,
simples ou com até três conjuntos de espigas,
globosas a ovoides com 8–27 flores cada; brácteas
externas uni- a trifolioladas, bainha 6–10 × 3–5 mm,
folíolos semelhantes aos da folhas; bráctea da flor,
unifoliolada, bainha 5,7–9 × 2,5–4,8 mm, pubescente
a setoso-viscosa, raramente glabrescente, 3–5 pares
de nervuras; dentes 2,4–4,8 mm, triangulares a
subulados, retos ou falcados, folíolo da bráctea 6–
15 mm compr.; bractéolas 2, lineares, hialinas, piloso–
hialinas a douradas, nervuras conspícuas, arqueadas;
eixo rudimentar ausente. Cálice 7–9,5 × 0,3–0,4 mm,
estreito-campanulado, ciliado; lobos carenais
agudos, os vexilares fortemente unidos, emarginados.
Estandarte 4–5,7 × 2,9–4,7 mm, orbicular, ápice
retuso; alas 3,3–5 × 3,9–4 mm, obovais; pétalas da
quilha 3,5–5 mm compr., pregueadas ou papiladas
no terço superior. Lomento 1–articulado, 1,5–2,5 mm
compr., elipsoide, glabro, reticulado, tegumento
delgado; rostro menor que 1 mm compr., patente.
Sementes 2,1–2,6 × 1,3–1,6 mm, ovoides, elipsoides
ou subreniformes, cor castanhas.
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Figura 3 – a-e. Stylosanthes grandifolia M.B.Ferreira & Costa – a. hábito; b. bráctea da flor e bractéolas com fruto;
c. bráctea da flor; d. artículo do lomento; e. semente (Leitão–Filho et al. 1733). f-j. Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. –
f. hábito; g. bráctea da flor e bractéolas com fruto; h. bráctea da flor; i. artículo do lomento; j. semente (Ferreira et al. 653).
Figure 3 – a-e. Stylosanthes grandifolia M.B.Ferreira & Costa – a. habit; b. bract of the flower and bracteoles with fruit; c. bract of the
flower; d. article of the loment; e. seed (Leitão–Filho et al. 1733). f-j. Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. – f. habit; g. bract of the flower
and bracteoles with fruit; h. bract of the flower; i. article of the loment; j. seed (Ferreira et al. 653).
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Material selecionado: Bananal, 16.V.1978, fl. e fr., P.R.

Salgado & V.T. Paulino 446 (UEC). Brotas, 26.VI.1978, fl.
e fr., T.C. Ferreira et al. 653 (UEC). Botucatu, 6.VI.1996,
fl. e fr., V.C. Souza & J.P. Souza 11318 (UEC); Cajuru,
22.IV.1990, fl., A. Sciamarelli & J.V.C. Nunes 632 (UEC).
Campinas, 13.V.1982, fl. e fr., L.A.C. Bastos 13632 (UEC).
Itapetininga, 14.VI.1977, fl. e fr., P.R.P. Oliveira et al. 172

(UEC). Itararé, 10.II.1976, fl. fr., H.F. Leitão Filho et al.

1734 (UEC). Itatiba, 15.VIII.1976, fl. e fr., P.H. Davis

59724 (UEC). Itirapina, 29.V.1998, fl. e fr., J. Tannus et al.

24 (UEC). Ituverava, 14.I.1997, fl. e fr., A.D. Faria et al. 97

(UEC). Luís Antonio, 7.II.1987, fl. e fr., H.F. Leitão Filho

et al. 18913 (UEC). Nova Odessa, 8.VI.1998, fl., M.A.C.

Lucena 31 (UEC). Pindamonhangaba, 2.VI.1977, fl., P.B.A.

et al. s.n. (UEC 9015). Presidente Prudente, 8.VI.1976, fl. e
fr., H.F. Leitão Filho et al. 2030 (UEC). Santa Bárbara
d´Oeste 14.III.1990, fl. e fr., W. Marcondes–Ferreira et al.

213 (UEC). São José do Rio Preto, 14.III.1973, fl. e fr., G.

Marinis 431 (UEC). Sorocaba, 11.II.1976, fl. e fr., H.F.

Leitão Filho et al. 1656 (UEC). Susanápolis, 4.VIII.1995,
fl., M.R. Pereira-Noronha et al. 1540 (UEC). Ubatuba,
22.VIII.1976, fl. e fr., P.H. Davis et al. 59880 (UEC).
Material adicional selecionado: BRASIL. MINAS
GERAIS: Leopoldina, 18.V.1978, fl. e fr., P.R. Salgado &

V.T. Paulino 477 (UEC).
Espécie de difícil circunscrição e amplamente

distribuída nos neotrópicos: Bolívia, Brasil, Colômbia,
México, Costa Rica e Panamá (Ferreira & Costa 1979;
Costa 2006). No Brasil ocorre de norte a sul, associada
aos diversos tipos de vegetação em solos pertencentes
ao grupo dos Latossolos Vermelhos ou Amarelos.
Costa (2006) reconhece para a espécie quatro
variedades: S. guianensis var. guianensis, S. guianensis

var. pauciflora M.B.Ferreira & S.Costa, S. guianensis

var. canescens M.B.Ferreira & S.Costa e S. guianensis

var. microcephala M.B.Ferreira & S.Costa, todas
ocorrentes no Brasil e no estado de São Paulo. No
entanto, as mesmas não são aqui admitidas, devido à
difícil distinção e considerável sobreposição de
caracteres morfológicos, e ainda pela espécie ser
polifilética conforme Costa (2006). Neste estudo, a
espécie foi encontrada em diversos tipos de vegetação:
cerrado, campo sujo, campo limpo, matas estacionais e
áreas degradadas, crescendo em ambientes abertos
sobre solos areno-argilosos ou areno-pedregosos e,
ainda, como ruderal. Floresce e frutifica simultaneamente
de janeiro a junho e de agosto a setembro.

7. Stylosanthes humilis Kunth, Nov. Gen. Sp. 9. 6:
506.  594. 1823. Fig. 4a-e

Subarbusto cerca de 50 cm alt., ramos prostrados,
glabros a pubescentes, às vezes ligeiramente viscosos.
Estípulas 4–6 × 4–5 mm, pubescentes a setosas, dentes
4–6 mm compr.; pecíolo 3–7 mm compr., pubescente a
piloso-setoso, peciólulos 2–3 mm compr.; folíolos

12–25 × 2–4 mm, estreito-elípticos a lineares, ápice
e base agudos, pubescente-setosos, híspido-
setosos nas margens, 4–5 pares de nervuras.
Inflorescência simples, obovoide; bráctea externa
frequentemente trifoliolada, bainha 5–8 × 4–6 mm,
geralmente setosa; bráctea da flor, unifoliolada,
bainha 4–6 × 3–5 mm, pubescente na parte central e
superior da face interna, 3–5 pares de nervuras;
dentes 3,5–5,5 mm compr., triangulares e aristados
no ápice; folíolo da bráctea geralmente peciolado;
bractéolas 2, semihialinas, ciliadas nas margens.
Cálice 4–7 mm compr., lobos levemente ciliados na
parte superior; eixo rudimentar ausente. Estandarte
3–5 × 2,5–4,5 mm, estriado, ápice retuso; asas 2–
2,5 × 1–2 mm, obovadas; pétalas da quilha 1,6–2 ×
0,6–8 mm. Lomento 1–2 articulado; artículo superior
2,5–3,5 × 1,6–2,3 mm, glabro a pubescente, fértil;
rostro 2,5–4,5 mm compr., ereto; artículo inferior
2,6–3 × 1,8–2,2 mm, obovoide, lanoso. Sementes 2–
2,3 mm compr., oblongas, negras.
Material examinado: Mirassol, 30.V.1972, fl. e fr., G.

Marinis 416 (UEC).
Espécie com distribuição ampla nas Américas

(Brasil, Costa Rica, Guatemala, Ilha Natal, Martinica,
México, Nicarágua, Honduras, Panamá, El Salvador
e Venezuela) (Costa 2006). No Brasil cresce
geralmente em solos arenosos ou areno–argilosos
em mata caducifólia, na caatinga e no cerrado nos
estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará,
Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Pará (Costa
2006). Em São Paulo é conhecida apenas de uma
coleta proveniente de Mirassol, onde habita
vegetação de cerrado em solos areno-argilosos.

Stylosanthes humilis é a única entre as espécies
encontradas que possui rostro ereto com até 4,5 mm
compr. o que, associado aos seus ramos prostrados
e, em geral, glabros, a sua inflorescência simples e
obovoide, além de lomento uni- a bi-articulado e
neste caso, apenas um fértil, a torna distinta das
demais cogenéricas aqui citadas. Encontrada com
flores em maio.

8. Stylosanthes scabra Vogel, Linnaea 12: p. 69.
1838. Stylosanthes diarthra Blake, Proc. Biol. Soc.
Wash. 33: 49-50. 1920. Stylosanthes gloiodes Blake,
Proc. Biol. Soc. Wash. 33: 45-46. 1920. Fig. 4f-i

Subarbusto 0,7–1 m alt.; Caule ereto com ramos
geralmente escabrosos e viscosos. Estípulas 4–8 ×
3–5 mm, pubescentes a setosas, dentes 3–6 mm
compr.; pecíolo 3–7 mm compr., setoso, peciólulos
2–3 mm compr.; folíolos 8–21 × 2–7 mm, piloso-
setosos, elípticos a oblongo-elípticos, ápice e base



Rodriguésia 62(3): 615-628. 2011

625Stylosanthes Sw. em São Paulo

Figura 4 – a-e. Stylosanthes humilis Kunth – a. hábito; b. bráctea da flor e bractéolas com fruto; c. bráctea da flor;
d. artículo do lomento; e. semente (Marinis 416). f-i. Stylosanthes scabra Vogel – f. hábito; g. bráctea da flor e
bractéolas com fruto; h. artículo do lomento; i. semente (Leitão Filho et al. 2015).
Figure 4 – a-e. Stylosanthes humilis Kunth – a. habit; b. bract of the flower and bracteoles with fruit; c. bract of flower; d. article of
the loment; e. seed (Marinis 416). f-i. Stylosanthes scabra Vogel – f. habit; g. bract of the flower and bracteoles with fruit; h. article
of the loment; i. seed (Leitão Filho et al. 2015).
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agudos, 5–7 pares de nervuras. Inflorescência
formada por espiga simples ou compostas com dois a
três conjuntos de espigas, elípticas a obovoides; bráctea
externa tri ou unifoliolada, bainha 5–9 × 3–6 mm,
elíptica, setoso-viscosa, quando trifoliolada, folíolos
semelhantes aos da folha; bráctea da flor, unifoliolada,
bainha 4–7× 3–5 mm, oboval a elíptica, setoso-viscosa,
3–5 pares de nervuras; dentes 2,5–5 mm compr.;
folíolo da bráctea 10–20 × 2,5–4,5 mm, setoso-viscoso;
eixo rudimentar 3–7,5 mm, pubescente, bractéolas 3.
Cálice 3–7 mm, ciliado, glabro na face externa.
Estandarte 3–6 × 3,5–5 mm, suborbicular, retuso;
alas 2,5–4 × 1,5–2,5 mm, obovais; pétalas da quilha
2,5–4,0 × 0,8–1,0 mm. Lomento 2–articulado, artículo
superior 2,0–3,5 × 1,5–2,5 mm, inferior 2,5–3,5 × 1,5–
2,5 mm, ambos densamente pubescentes; rostro 1,0–
2,0 mm compr., uncinado, glabro a hirsuto–piloso.
Sementes 1,5–2,5 × 1,0–1,5 mm, elipsoides,
amareladas ou enegrescidas.
Material examinado: Aguaí, 7.XI.1994, fl. e fr., A.M.G.A.

Tozzi & T.G. Guaratini 94324 (UEC). Bananal, 16.V.1978,
fl. e fr., P.R. Salgado & V.T. Paulino (UEC 9096). Bauru,
7.VI.1976, fl. e fr., H.F. Leitão Filho et al. 2015 (UEC).
Campinas, 12.IV.1997, fl. e fr., A.M.G.A. Tozzi & C. Tozzi

97-31 (UEC). Dois Córregos, fl. e fr., H.F. Leitão Filho 1898

(UEC). Herculândia, 7.VI.1976, fl. e fr., H.F. Leitão Filho et

al. 2023 (UEC). Itatiba, 4.IV.1978, fl. e fr., G. Bufarah et al.

(UEC 9084). Marabá Paulista, 31.VIII.1977, fl. e fr., G. B. et

al. (UEC 9090). Piracicaba, fl. e fr., H.F. Leitão Filho 1876

(UEC). São Manuel, 8.IV.2001, fl. e fr., R S. Rodrigues &
A.S. Flores 1072 (UEC). São Sebastião, 10.XI.1976, fl. e fr.,
P. Gibbs et al. 3508 (UEC). Silveiras, 16.V.1978, fl. e fr., P.R.

Salgado & V.T. Paulino (UEC 9081). Sorocaba, 11.II.1976,
fl. e fr., H.F. Leitão Filho et al. 1655 (UEC). Tietê, 26.IV.1995,
fl. e fr., L.C. Bernacci et al. 1564 (UEC). Votorantim,
2.XII.1998, fl. e fr., A.M.G.A. Tozzi et al. 194 (UEC).
Material adicional selecionado: BRASIL. BAHIA:
Itapoá, 23.IX.1976, fl. e fr., P.H. Davis 61045 (UEC).
GOIÁS: Caldas Novas, 7.I.1976, fl., E.P. Heringer 15312

(UEC). MATO  GROSSO DO SUL: Corumbá,
31.X.2003, fl. e fr., R.R. Silva & Silva 523 (UEC). MINAS
GERAIS: Joaquim Felício, 4.V.2003, fl., E.D. Silva et al.

86 (UEC). Varginha, 6.IV.1978, fl., G. Bufarah et al.

(UEC 9087). PERNAMBUCO: Recife, 25.IX.1976, fl.,
P.H. Davis & D. Andrade Lima 61077 (UEC).

Espécie americana com distribuição na
Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru,
Porto Rico, Estados Unidos e Venezuela (Costa 2006).
No Brasil se distribui de norte a sul (Costa 2006). Em
São Paulo ocorre desde o litoral até áreas de cerrado.

Esta espécie é reconhecida e distinta das
demais, especialmente de Stylosanthes bracteata

e S. capitata com as quais mais se assemelha, pelos
ramos escabrosos e inflorescências elípticas a
obovoides. Em S. bracteata os ramos são pilosos e
as inflorescências subglobosas e em S. capitata os

ramos são pubescentes a setosos e as inflorescências
com unidades elipsoides a oblongas. Floresce e
frutifica de abril a junho e de agosto a fevereiro.

9. Stylosanthes viscosa Sw., Prod. 108. 1788.
Stylosanthes prostrata M.E. Jones, Contrib. West
Bot. 15: 135. 1929. Stylosanthes viscosa var.
acutifolia Benth. in Mart., Fl. Bras. 15, pt. 1: 91.
1859. Fig. 5

Subarbusto 0,4–1,4 m alt., ramos prostrados,
raramente eretos, setoso-viscosos; entrenós 1–5 cm
compr.. Estípulas 3,5–6,5 × 2,8–5,5 mm, híspido-
viscosas, nervuras 3–4 pares, conspícuas; dentes
3,2–5,2 mm compr., triangulares, setosos; pecíolo 2,9–
4,7 mm compr., pubescente, canaliculado; peciólulos
1–2,3 mm compr., pubescentes; folíolos 6,5–22 × 3–
6,5 mm, elípticos a oblongo-elípticos, face abaxial
híspida, adaxial pubescente, base aguda, ápice
obtuso a agudo, mucronulado, 3–5 pares de nervuras
conspícuas. Inflorescência terminal 1,5–3 × 0,7–0,8 cm,
com 2–3 conjuntos espiciformes, ovoides a elipsoides,
até 20 flores cada; bráctea externa geralmente
trifoliolada, bainha 4–5,5 × 2,8–4,9 mm, folíolos
semelhantes aos das folhas; bráctea da flor,
unifoliolada, semelhante à estípula, bainha 3–5 × 2–
4,5 mm, híspido-setosa externamente, 3–4 pares de
nervuras conspícuas; dentes 2,4–3,8 mm compr.,
triangulares, aristados; folíolo da bráctea 5–10 mm
compr., piloso-setoso; bractéolas 2, oblongas, ápice
agudo; eixo rudimentar ausente. Cálice 7–8,7 × 0,3 mm,
estreito-campanulado, ciliado; lobos carenais obtusos,
os vexilares fortemente unidos, emarginados.
Estandarte 4,2–5,7 × 4,8–7,8 mm, suborbicular, ápice
retuso; alas 2,9–3,9 × 2,5–2,6 mm, obovais; pétalas
da quilha 1,8–2 mm compr., auriculadas. Lomento 2–
articulado, o superior 1,9–2,2 × 1,3–1,6 mm, obovoide
e com rostro ca. 0,3 mm, uncinado, papiloso, o inferior
2–2,4 × 1,3–1,5 mm, obovoide, densamente pubescente.
Sementes 1,7–1,8 × 0,7–2 mm, elipsoides, amarelo-claras.
Material selecionado: Aguaí, 18.XI.2008, fl., L.P.

Queiroz et al. 1213 (UEC). Agudos, 11.VI.1976, fl. e fr.,
H.F. Leitão Filho et al. 2155 (UEC). Botucatu, 15.I.1986,
fl. e fr., L.R. Hernandes Bicudo et al. 326 (UEC).
Campinas, 1.VI.1995, fl. e fr., L.Y. Aona & A. Faria 95

(UEC). Cananéia, 8.IX.1976, fl. e fr., P.H. Davis et al.

60679 (UEC). Corumbataí, 10.IV.1984, fl. e fr., L. Cordeiro

5 (UEC). Itirapina, 27.VIII.1998, J. Tannus et al. 147

(UEC). Itapetininga, 20.XII.1978, fl. e fr., E. Giannotti

6817 (UEC). Ilha Comprida, 17.XII.1996, fl. e fr., F. Feres

et al. 71 (UEC). Lavínia, 8.IV.2001, fl. e fr., R.S. Rodrigues

& A.S. Flores 1082 (UEC). Nova Odessa, 28.I.1990, fl. e
fr., E.A. Veasey 2442 (UEC). Sete Barras, 22.IV.2002, fl.,
Udulutsch et al. 641 (UEC). Sorocaba, 11.II.1976, fl. e fr.,
H.F. Leitão Filho et al. 1657 (UEC). Ubatuba, 29.III.1977,
fl. e fr., P. Gibbs et al. 5605 (UEC).
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Figura 5 – a-f. Stylosanthes viscosa Sw. – a. hábito; b. bráctea da flor e bractéolas com fruto; c. bráctea externa;
d. bráctea da flor; d1. detalhe da bráctea da flor com tricomas; e. artículo do lomento; f. semente (Leitão Filho et al. 2155).
Figure 5 – a-f. Stylosanthes viscosa Sw. – a. habit; b. bract of the flower and bracteoles with fruit; c. external bract; d. bract of the
flower; d1. aspect of the bract of the flower with trichomes; e. article of the loment; f. seed (Leitão Filho et al. 2155).
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Material adicional selecionado: BRASIL. BAHIA:
Maraú, 12.III.1977, fl., G.J. Shepherd et al. 4536

(UEC). GOIÁS: Morrinhos, 9.IX.1976, fl., P. Gibbs

et al. 2830 (UEC).
Espécie neotropical, com ocorrência desde o

México até Santa Catarina (Brasil), incluindo Antilhas.
No Brasil é comum na vegetação litorânea, no cerrado
e na caatinga, crescendo em solos arenosos ou
argilosos e álicos (Costa 2006). Em São Paulo é
encontrada desde as dunas litorâneas até o cerrado.
Cresce em solos arenosos, palustres ou argilosos.

Stylosanthes viscosa possui como principais
caracteres para seu reconhecimento e diferenciação dos
demais táxons de Stylosanthes ocorrentes no estado
de São Paulo, os ramos geralmente prostrados e
densamente recobertos por tricomas setoso-viscosos,
associados às inflorescências ovoides a elipsoides e
aos lomentos com dois artículos férteis. Floresce e
frutifica de junho a agosto e de novembro a março.
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Resumo

Apresenta-se o estudo taxonômico do gênero Leandra na Reserva Ecológica de Macaé de Cima, tendo sido
reconhecidas 35 espécies e três novos sinônimos, além da designação de três lectótipos. Constam uma chave
para a identificação das espécies, descrições, ilustrações, dados de distribuição geográfica e comentários sobre
particularidades taxonômicas e morfológicas. Leandra aspera, L. atroviridis, L. eriocalyx, L. laxa, L. mollis,
L. multisetosa, L. sphaerocarpa e L. tetragona são endêmicas de Macaé de Cima e, juntamente com L.

altomacaensis, L. breviflora, L. hirta var. hirta e L. magdalenensis, endêmicas do estado fluminense. Leandra

altomacaensis, L. glazioviana, L. riedeliana e L. truncata representam novas ocorrências para a Reserva.
Leandra aspera, L. atroviridis, L. multisetosa, L. sphaerocarpa e L. tetragona estão sendo ilustradas pela
primeira vez.
Palavras-chave: endemismo, flora, Mata Atlântica, taxonomia, Unidade de Conservação.

Abstract

A taxonomic study of Leandra in the Ecological Reserve of Macaé de Cima is presented. The genus is
represented by 35 species. Three new synonyms are recognized and three lectotypes are designated. A key to
the identification of the taxa are also provided, as well as descriptions, illustrations, geographic distribution
data and comments about taxonomic and morphological particularities. Leandra aspera, L. atroviridis, L.

eriocalyx, L. laxa, L. mollis, L. multisetosa, L. sphaerocarpa, and L. tetragona are endemic to Macaé de Cima.
These species and L. altomacaensis, L. breviflora, L. hirta var. hirta, and L. magdalenensis are endemic to the
State of Rio de Janeiro. Leandra altomacaensis, L. glazioviana, L. riedeliana, and L. truncata represent new
occurrences to the studied area. Leandra aspera, L. atroviridis, L. multisetosa, L. sphaerocarpa, and L.

tetragona are ilustrated for the first time.
Key words: Atlantic Forest, Conservation Unit, endemism, flora, taxonomy.

Introdução
A Reserva Ecológica de Macaé de Cima tem

sido assinalada como um reduto de diversidade e
endemismo do ecossistema Mata Atlântica
(Guedes-Bruni & Lima 1994) e como um importante
centro de riqueza para a família Melastomataceae,
onde constitui o grupo com maior número de
espécies, incluindo várias endêmicas (Baumgratz
1994, 1997; Guedes-Bruni & Lima 1994; Baumgratz
et al. 2001; Baumgratz et al. 2007).

Baumgratz et al. (2007) apresentaram os
primeiros resultados sobre a diversidade
taxonômica da família na Reserva, destacando a
representatividade quali-quantitativa dos
táxons. Nessa abordagem, incluem uma chave
para a identif icação dos 13 gêneros
reconhecidos, a caracterização das cinco tribos
para a área e o tratamento taxonômico das tribos
Bertolonieae, Merianieae e Microlicieae, que
englobam seis gêneros.
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Dando continuidade a esses estudos na
Reserva, propõe-se no presente trabalho o estudo do
gênero Leandra (tribo Miconieae), que foi estimado
por Baumgratz et al. (2007) a estar representado por
36 táxons, baseando-se em Cogniaux (1886, 1888,
1891), Glaziou (1908), coleções de herbários e revisões
nomenclaturais. Apresentam-se uma chave analítica
para identificação das espécies, descrições,
ilustrações, dados de distribuição geográfica e
particularidades dos táxons no ambiente, além de
comentários sobre as espécies excluídas.

Material e Métodos
As características fisiográficas da Reserva

citadas no texto encontram-se descritas em Lima &
Guedes-Bruni (1994), Lima & Guedes-Bruni (1997)
e Baumgratz et al. (2007).

O levantamento das espécies foi feito em
literatura e nos herbários BR, C, F, FLOR, K, NY, P, R,
RB e US (siglas de acordo com Holmgren et al. 1990).

Amostras de espécimes botânicos e dados dos
ambientes, habitats e particularidades morfológicas
e de fenologia foram obtidos também durante
expedições científicas realizadas na área. O material
coletado foi herborizado segundo técnicas usuais
e incorporado ao Herbário RB e duplicatas
encontram-se nos Herbários FLOR e US.

Adota-se o sistema de classificação da família
Melastomataceae proposto por Renner (1993), com
alterações de Clausing & Renner (2001), conforme
comentado por Baumgratz et al. (2007). Táxons
infra-específicos não foram aceitos devido à
inconsistência das circunscrições, exceto para L.

hirta. As descrições das espécies foram restritas à
Reserva e, quando necessário, complementadas
com dados de literatura. Entretanto, para Leandra

aspera Cogn., L. atroviridis Cogn., L. sphaerocarpa

Cogn., L. tetragona Cogn. e L. truncata Baumgratz
& D’El Rei Souza apresentam descrições mais
detalhadas, devido ao escasso conhecimento do
táxon em literatura e de se dispor, até o momento,
apenas de uma única coleção para análise.

Foram mencionados apenas sinônimos
recentemente publicados ou pertencentes a táxons
pouco abordados em literatura. Entretanto, outros
sinômnimos podem ser consultados em Souza &
Baumgratz (2010).

Em coleções de A.F.M Glaziou, cujos períodos
de coleta mostraram-se divergentes entre duplicatas,
optou-se por incluir todas as informações obtidas,
citando-se as mais recentes entre parênteses. Dados
de distribuição geográfica e nomes populares foram

obtidos em etiquetas de material de herbário, na
literatura e/ou na comunidade local.

Utilizou-se conceitos de Radford et al. (1974)
para a caracterização morfológica geral, os de
Weberling (1988, 1989) e Briggs & Johnson (1979),
com modificações, para a descrição das
inflorescências, e os de Baumgratz (1985) para a
tipificação dos frutos e sementes. Na obtenção dos
valores das distâncias suprabasais das nervuras
acródromas foliares considerou-se apenas o par de
nervuras mais interno.

Resultados e Discussão
De acordo com Baumgratz et al. (2007) e

Souza & Baumgratz (2009), Leandra caracteriza-se,
principalmente, pelas inflorescências terminais,
botões florais e pétalas de ápice agudo a acuminado,
cálice bilobado, com lacínias externas geralmente
conspícuas, às vezes reduzidas, e maiores que as
internas, e pelos frutos carnosos. No presente
estudo, apenas L. truncata apresenta as lacínias
do cálice muito reduzidas, podendo as externas
serem menores ou iguais às internas, possivelmente
uma condição rara no gênero.

As folhas destituídas de formicárias e a presença
de inflorescências pseudo-axilares também podem
auxiliar no reconhecimento de Leandra (Cogniaux 1886-
1888; Judd & Skean 1991; Martin et al. 2008).

Na Reserva, Leandra mostra-se bem expressivo
entre as Melastomataceae. O levantamento preliminar
para o gênero, com base em coleções de herbários e
em Cogniaux (1886, 1888, 1891), Glaziou (1908),
Baumgratz (1994, 1997) e Baumgratz et al. (2001),
apontou a ocorrência de 49 táxons (44 espécies e
cinco variedades). Recentemente, Baumgratz et al.

(2007), numa reavaliação taxonômica para a família,
assinalaram Leandra como o segundo gênero mais
numeroso na área, com 36 espécies. Entretanto, com
base no presente estudo, Leandra se mantém nessa
posição, porém representado por 35 espécies.

Considerando-se as 44 espécies inicialmente
levantadas, 15 não foram mantidas por serem: (a)
identificações equivocadas de L. confusa Cogn. para
L. carassana (DC.) Cogn.; L. dubia DC. para L. hirta

Raddi var. hirta; L. lancifolia (Cham.) Cogn. para L.

aurea (Cham.) Cogn.; L. lutea Cogn. e L. sylvestris

DC. para L. gracilis; e L. neurotricha Cogn. para L.

quinquedentata; (b) nomes já sinonimizados, como
L. alterninervia Cogn. (= L. regnellii (Triana) Cogn.)
e L. membranifolia Cogn. (= L. acutiflora (Naudin)
Cogn.), por Wurdack (1962); e L. sublanata (DC.)
Cogn. (= L. carassana), por Souza & Baumgratz
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(2004); e (c) prováveis sinônimos: L. attenuata

Cogn., L. nutans Cogn., L. pectinata Cogn., L.

quinquenodis (DC.) Cogn., L. schwackei Cogn. e
L. trauninensis Cogn. Ainda nesse estudo,
confirma-se a ocorrência de uma nova espécie para
o gênero, L. altomacaensis Baumgratz & D’El Rei
Souza (Baumgratz & Souza 2009a).

Leandra Raddi, Mem. Mat. Fis. Soc. Ital. Sci.
Modena 18(2): 385, fig. 8. 1820.

Subarbustos a arvoretas; indumento variado,
sempre com tricomas diminutos pubérulo-
glandulosos. Folhas sésseis ou pecioladas; lâminas
membranáceas a cartáceas, 3–5(–7) nervuras
acródromas, basais ou suprabasais. Inflorescências
terminais, raro pseudo-axilares, brácteas e profilos
persistentes ou não. Botões florais agudos a
acuminados. Flores (4–)5–6–meras, sésseis a
pediceladas; hipanto campanulado, tubuloso ou
urceolado; zona do disco glabra ou pilosa; cálice
gamossépalo, tubo inconspícuo, lacínias bilobadas,
persistentes, as externas frequentemente maiores que
as internas, raro menores ou iguais; pétalas alvas a

rosadas, eretas a reflexas, lanceoladas, oblongo-
subuladas ou -triangulares, às vezes ovadas ou
oblongo-obovadas, ápice agudo, atenuado e/ou
acuminado, às vezes agudo-cuspidado, frequentemente
apiculadas e glabras, raro pilosas; estames iguais a
de dois tamanhos, filetes glabros, anteras alvas,
róseas ou amarelas, retilíneas ou curvas, um poro
terminal e/ou terminal-dorsal, conectivo prolongado
ou não abaixo das tecas, inapendiculado ou apêndice
dorsal reduzido, raro também com projeções ventrais;
ovário total ou parcialmente ínfero, com prolongamento
apical, 3–5–locular, glabro ou piloso; estilete glabro,
raro estriguloso para a base; estigma capitado.
Bacídios roxos a nigrescentes, subglobosos,
globosos ou globoso-urceolados, polispérmicos;
sementes obpiramidais, às vezes obovadas, testa lisa,
aparentemente psilada ou papilosa.

Gênero neotropical, ocorrendo em regiões
tropicais e temperadas, com cerca de 200 espécies,
distribuindo-se desde o México e Antilhas até a
Argentina, principalmente em formações
campestres e florestas pluviais (Gröger 2001; Souza
& Baumgratz 2004; Baumgratz & Souza 2007).

Chave para identificação das espécies de Leandra na Reserva Ecológica de Macaé de Cima

1. Plantas aparentemente glabras (tricomas diminutos pubérulo-glandulosos e glanduloso-pontoados,
glanduloso-granulosos, lepidoto- ou furfuráceo-estrelados, setulosos e/ou estrigulosos).
2. Lâmina foliar com base nitidamente longo-decorrente ......................................... L. multiplinervis

2’. Lâmina foliar com base não-decorrente, raro curto-decorrente (em L. truncata).
3. Lâmina foliar com tricomas lepidoto-estrelados ........................................... L. altomacaensis

3’. Lâmina foliar com outros tipos de tricomas, não lepidoto-estrelados.
4. Lacínias externas do cálice 0,8–1 mm larg., ápice arredondado .................. L. atroviridis

4’. Lacínias externas do cálice 0,1–0,5 mm larg., ápice agudo, acuminado ou agudo- ou
acuminado-apiculado.
5. Ramos apenas com tricomas diminutos pubérulo-glandulosos ou também

glanduloso-pontoados.
6. Lâmina foliar glanduloso-pontoada e com tricomas diminutos pubérulo-

glandulosos, margem obscuramente ciliolada, nervuras secundárias e de ordem
superior inconspícuas; lacínias externas do cálice ca. 1 mm compr., eretas a
patentes; ovário 3–4–locular ................................................ L. sphaerocarpa

6’. Lâmina foliar apenas com tricomas diminutos pubérulo-glandulosos, às vezes
face adaxial esparso-setulosa, margem nitidamente ciliolada, nervuras
secundárias e de ordem superior conspícuas; lacínias externas do cálice 2–2,2
mm compr., reflexas; ovário 5–locular ........................................... L. laevigata

5’. Ramos furfuráceo-estrelados e/ou glanduloso-granulosos.
7. Domácias em tufos de pêlos, axilar-primárias .............................. L. acutiflora

7’. Domácias marsupiformes, não em tufo de pêlos, ou ausentes.
8. Indumento dos ramos e hipanto apenas com tricomas glanduloso-

granulosos; cálice truncado-ondulado a -denticulado, lacínias externas
até ca. 0,3 mm compr. ............................................................. L. truncata
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8’. Indumento dos ramos e hipanto com tricomas furfuráceo-estrelados e geralmente obscurecidos por
tricomas glanduloso-granulosos; cálice distintamente laciniado, nunca truncado, lacínias externas
0,7–1,9 mm compr.
9. Lâminas foliares 1–5 cm larg., 3 nervuras acródromas, as laterais muito próximas ou confluentes

às margens na porção basal ...................................................................... L. quinquedentata

9.’ Lâminas foliares 5,5–14,5 cm larg., 5 nervuras acródromas, as laterais nitidamente afastadas
das margens na porção basal ...........................................................................  L. barbinervis

1’. Plantas nitidamente pilosas.
10. Indumento constituído apenas de tricomas simples.

11. Lâmina foliar com base auriculada, geralmente amplexicaule ........................L. amplexicaulis

11’. Lâmina foliar com base de outras formas, nunca amplexicaule.
12. Inflorescências de glomérulos; brácteas involucrais.

13. Brácteas involucrais cedo caducas.
14. Indumento dos ramos, folhas, inflorescências e hipanto estriguloso .... L. aspera

14’. Indumento dos ramos, folhas, inflorescências e hipanto hirtelo-setoso ...............
.............................................................................................L. hirta var. hirta

13’. Brácteas involucrais persistentes.
15. Face abaxial das brácteas mais externas do invólucro floral, glabra ou tricomas

restritos à região da nervura central ................................................  L. fragilis

15’. Face abaxial das brácteas mais externas do invólucro floral, totalmente revestida
por tricomas.
16. Ramos com tricomas iguais ou maiores que 2 mm de comprimento, patentes

a reflexos, nunca adpressos; hipanto 4,8–6 mm compr. .... L. glazioviana

16’. Ramos com tricomas até 1,1 mm de comprimento, ascendentes, adpressos;
hipanto 3,5–4 mm compr. ............................................. L. melastomoides

12’. Inflorescências não de glomérulos; brácteas não involucrais.
17. Indumento dos ramos, folhas, inflorescência e hipanto desprovido de tricomas

glanduloso-granulosos; lacínias externas do cálice 1,7–2,1 mm compr. ...  L. mollis

17’. Indumento dos ramos, folhas, inflorescência e hipanto constituído também de
tricomas glanduloso-granulosos; lacínias externas do cálice ca. 0,5 mm compr. .....
................................................................................................................ L. hirtella

10’. Indumento constituído de tricomas ramificados, às vezes, também de tricomas simples.
18. Plantas com tricomas glanduloso-granulosos.

19. Partes vegetativas e florais com tricomas dendríticos ........................  L. magdalenensis

19’. Partes vegetativas e florais destituídas de tricomas dendríticos.
20. Nervuras acródromas da lâmina foliar 2–5 mm suprabasais; brácteas e profilos

caducos .............................................................................................. L. riedeliana

20’. Nervuras acródromas da lâmina foliar 6–30 mm suprabasais; brácteas e profilos persistentes.
21. Ramos setulosos, tricomas esparsos ou restritos às regiões dos nós; face abaxial

da lâmina foliar setulosa, tricomas restritos às nervuras acródromas; hipanto
2,8–3,2 mm compr. ............................................................................ L. gracilis

21’. Ramos e face abaxial da lâmina foliar hirtelos, tricomas revestindo toda a
superfície; hipanto 2–2,5 mm compr. ......................................... L. multisetosa

18’. Plantas desprovidas de tricomas glanduloso-granulosos.
22. Ramos nitidamente tetragonais-subalados ................................................. L. tetragona

22’. Ramos achatados, subcilíndricos e/ou cilíndricos, nunca alados.
23. Face abaxial da lâmina foliar com tricomas dendríticos.

24. Lâmina foliar com nervuras acródromas 11–30 mm suprabasais e tricomas
dendríticos distintamente longo-pedicelados, com ramificações longas e
adensadas no ápice .................................................................... L. carassana

24’. Lâmina foliar com nervuras acródromas 3–6 mm suprabasais e tricomas
dendríticos sésseis ou curto-pedicelados, com ramificações curtas e ao longo
do eixo principal ......................................................................... L. dasytricha
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23’. Face abaxial da lâmina foliar destituída de tricomas dendríticos.
25. Lâmina foliar com base decorrente ou agudo-cuneada.

26. Lâmina foliar com base decorrente, face adaxial plana, estrigulosa principalmente nas nervuras
acródromas; lacínias externas do cálice 3–5 mm compr.; pétalas 3,5–5 mm compr.; filetes 2,5–
3 mm compr.; estilete 8–10 mm compr. ...........................................................L. multiplinervis

26’. Lâmina foliar com base agudo-cuneada, face adaxial bulada, estrigulosa no limbo; lacínias
externas do cálice 0,5–2,2 mm compr., pétalas 2–2,5 mm compr., filetes 1,3–2,2 mm compr.,
estilete 4,5–6,5 mm compr. ..................................................................................... L. regnellii

25’. Lâmina foliar com base não decorrente nem agudo-cuneada.
27. Face adaxial da lâmina foliar estrigulosa.

28. Pétalas pilosas .................................................................................................... L. fallax

28’. Pétalas glabras.
29. Lacínias externas do cálice 1,3–1,8 mm compr., pétalas 2,6–2,7 mm compr.; anteras

alvas; estilete 6–6,7 mm compr. ............................................................. L. eriocalyx

29’. Lacínias externas do cálice 2,8-3 mm compr., pétalas ca. 3,5 mm compr.; anteras
amarelas; estilete ca. 7,3 mm compr. ............................................... L. purpurascens

27’. Face adaxial da lâmina foliar não estrigulosa.
30. Ramos, pecíolos e inflorescências apenas furfuráceo-estrelados; zona do disco formando

um anel membranáceo ................................................................................. L. breviflora

30’. Ramos, pecíolos e inflorescências furfuráceo-estrelados e com outros tipos de tricomas;
zona do disco não formando um anel membranáceo.
31. Lâmina foliar bulada na face adaxial, foveolada na face abaxial.

32. Lâmina foliar com a face abaxial viloso-hirtela, nunca setuloso-setosa ..........
........................................................................................................... L. aurea

32’. Lâmina foliar com a face abaxial setuloso-setosa, nunca vilosa ....  L. foveolata

31’. Lâmina foliar plana e/ou ondulada em ambas as faces.
33. Anteras róseas.

34. Lâmina foliar com nervuras acródromas basais ou 1–2 mm suprabasais .
.................................................................................................... L. aurea

34’. Lâmina foliar com nervuras acródromas 10–22 mm suprabasais ... L. laxa

33’. Anteras amarelas.
35. Hipanto 5–5,2 mm compr.; anteras 4,5–6 mm compr.; estilete 14,8–15 mm

compr. .............................................................................. L. xanthocoma

35’. Hipanto 2,8–4,2 mm compr.; anteras 2,1–3 mm compr.; estilete 5,8–8,5 mm
compr.
36. Indumento dos ramos hirterlo, tricomas até 2 mm compr.; lâmina

foliar com 3–5 nervuras acródromas ...................... L. purpurascens

36’. Indumento dos ramos hirsuto, tricomas 3–7,5 mm compr.; lâmina
foliar com 5 e/ou 7 nervuras acródromas.
37. Lacínias externas do cálice 3–4 mm compr., as internas (1–)1,7–

2 mm compr. ..............................................................L. nianga

37’. Lacínias externas do cálice 1–2(–3) mm compr., as internas
1–1,5 mm compr. .......................................... L. xanthostachya

Leandra acutiflora (Naudin) Cogn. in Mart., Eichler
& Urban, Fl. bras. 14(4): 162. 1886. Fig. 1a

Arbustos a arvoretas 1,2–5m alt.,
aparentemente glabros; indumento esparsa a
moderadamente furfuráceo-estrelado, tricomas cedo
caducos. Folhas com pecíolo (0,4–)0,8–3,5 cm
compr.; lâmina 5,5–15 × 2 –5,3 cm, membranácea,
elíptica, às vezes obovada, base aguda a cuneada,

à vezes obtusa, margem inteira, ápice agudo- ou
atenuado-acuminado, face abaxial também esparso-
setulosa nas nervuras acródromas; domácias em
tufos de pêlos, axilar-primárias; 3–5 nervuras
acródromas 8–30 mm suprabasais. Tirsóides;
brácteas e profilos persistentes. Flores 5–meras;
hipanto ca. 2,5 mm compr.; zona do disco setuloso-
glandulosa, glabrescente; lacínias do cálice eretas,
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as externas 0,2–0,3 × ca. 0,2 mm, ápice agudo-
apiculado, as internas 0,1–0,2 mm compr.; pétalas
3,3–3,6 mm compr., reflexas, triangulares, ápice
atenuado, glabras; filetes ca. 1,5 mm compr.; anteras
ca. 2,1 mm compr., elípticas, conectivo giboso no
dorso, prolongado, inapendiculado; ovário 2/3–
ínferos, 3–locular, glabro; estilete 5–5,8 mm compr.
Bacídios 5–10 mm compr.
Material examinado: 20.I.1888, fl., A.F.M. Glaziou

16915 (R, RB); 24.VIII.1986, fr., M. Leitman 133 (FLOR,
RB); 9-12.V.1988, G. Martinelli et al. 12810 (RB);
4.IV.1989, fr., I.A. Araujo et al. 21 (FLOR, RB); 22.VI.1989,
fr., M. Nadruz et al. 501 (RB); 29.VI.1989, fr., A. Amorim

et al. 132 (CEPEC, FLOR, RB); 17-21.VII.1989, fr., M.

Peron et al. 830 (RB); 15.VIII.1989, fr., C.M. Vieira et al.

35 (FLOR, RB); 17.VIII.1990, fr., J.F.A. Baumgratz et al.

464 (RB); 20.XI.1990, fl., J.F.A. Baumgratz et al. 484

(FLOR, RB); 17.I.1991, fr., J.F.A. Baumgratz et al. 536

(RB); 17.I.1991, fr., J.F.A. Baumgratz et al. 539 (CEPEC,
FLOR, RB); 20.XII.1994, fl., M.L. Souza & J.F.A.

Baumgratz 1507 (FLOR, RB); 1.V.2001, fr., R.A.M.

Tavares et al. 80 (FLOR, RB); 20.III.2007, fr., J.F.A.

Baumgratz et al. 957 (FLOR, RB); 21.III.2007, fr., J.F.A.

Baumgratz et al. 963 (MBM, RB).
Endêmica do Brasil, ocorrendo nos estados

do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.
Na Reserva, cresce entre 700–1.400 m de altitude, em
áreas dos Sítios Bacchus e Sophronites, Rio das
Flores, Rio Macaé, próximo à entrada para a Pedra
Bicuda, no interior de matas de encosta, ao longo de
estradas, trilhas e margens de rios, geralmente em
locais sombreados, às vezes ensolarados.

Facilmente reconhecida pelas folhas
apresentando domácias em tufos de pêlos, axilar-
primárias, na face abaxial.

Leandra nutans foi assinalada como ocorrente
em Macaé de Cima (Glaziou 1908), porém considera-
se um provável sinônimo de L. acutiflora pelas
semelhanças vegetativas e florais. Leandra nutans

var. robertii Brade foi sinonimizada por Wurdack
(1962) com L. acutiflora, que também assinalou ser
esta espécie vegetativamente similar a L. nutans.

Leandra altomacaensis Baumgratz & D’El Rei
Souza, Kew Bull. 64(1): 167. 2009. Fig. 1b-e

Arbustos com partes vegetativas
aparentemente glabras; indumento dos ramos,
pecíolos, inflorescências e hipanto esparsa a
densamente furfuráceo-estrelado ou também
esparso-setuloso. Folhas com pecíolo 1,2–2,5 cm
compr.; lâmina 6–12 × 2,4–3,5 cm, membranácea,
elíptica, base aguda a obtusa, margem ondulado-
ciliolada, ápice atenuado-acuminado, ambas as
faces esparsamente lepidoto-estreladas, face adaxial

glabrescente; 3 nervuras acródromas 4–7 mm
suprabasais, além de duas marginais basais,
inconspícuas. Metabotrióides; brácteas caducas
ou não; profilos persistentes. Flores 5–meras;
hipanto 2,4–2,5 mm compr.; zona do disco glabra;
lacínias do cálice reflexas, as externas 0,6–0,7 × ca.
0,2 mm, crassas, agudo-apiculadas, as internas 0,3–
0,4 mm compr., membranáceas; pétalas 2,5–2,7 mm
compr., reflexas, oblongas a oblongo-obovadas,
ápice agudo-cuspidado, com curto apículo dorsal,
glabras; estames de dois tamanhos, ante-sépalos com
filetes 2,4–3 mm compr., anteras 2,5–2,6 mm compr.,
antepétalos com filetes 2–2,5 mm compr., anteras 2,1–
2,4 mm compr., ambos com anteras oblongo-
subuladas, conectivo não prolongado, truncado ou
emarginado na base, inapendiculado; ovário 3/4–
ínferos, 4–locular, setuloso e estrelado-furfuráceo;
estilete ca. 5,5 mm compr. Frutos maduros não vistos.
Material examinado: 22.IX.1888(1889), fl., A.F.M.

Glaziou 17533 (BR-2x – holótipo; P, R – isótipos de
Leandra gracilis var. glazioviana Cogn.).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE
JANEIRO: Santa Maria Madalena, Furquilha, XI.1932, fl.
e fr., J. Santos Lima 120 (RB - holótipo de L. altomacaensis).

Não se conhece ainda a altura dos indivíduos
de L. altomacaensis, pois esta informação não
consta nas etiquetas das exsicatas examinadas. De
acordo com Baumgratz & Souza (2009a), trata-se
de uma espécie rara na Reserva, não tendo sido
recoletado outro espécime há mais de 100 anos.
Neste trabalho, os autores assinalam que pela
ausência de indumento glanduloso-granuloso e
presença de tricomas lepidoto-estrelados na lâmina
foliar, os espécimes analisados não correspondem
a L. gracilis nem a outro táxon de Leandra, razão
pela qual descreveram a nova espécie e
consideram L. gracilis var. glazioviana como
sinônimo de L. altomacaensis.

Leandra amplexicaulis DC., Prodr. 3: 153. 1828.
Fig. 1f

Arbustos a arvoretas 0,8–3 m alt., nitidamente
pilosos; indumento dos ramos, pecíolos e
inflorescências hispídulo-estriguloso. Folhas
sésseis ou até 4 mm pecioladas; lâmina 8–21 × 2,6–
6 cm, papirácea a cartácea, elíptica, base auriculada,
geralmente amplexicaule, margem crenulado-
ciliolada, ápice agudo a acuminado, face adaxial
estrigulosa, face abaxial estrigulosa nas nervuras e
setulosa no restante da superfície; 3(–5) nervuras
acródromas 10–30 mm suprabasais. Tirsóides de
glomérulos; brácteas e profilos vinosos na
frutificação, involucrais, persistentes, margem
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Figura 1 – a. Leandra acutiflora (Naudin) Cogn. – folha. b-e. Leandra altomacaensis Baumgratz & D’El Rei
Souza – b. ramo florífero; c. detalhe do indumento da face adaxial da folha; d. bráctea; e. flor. f. Leandra

amplexicaulis DC. – folhas. (a Baumgratz et al. 539; b-e Glaziou 17533; f Baumgratz et al. 429).
Figure 1 – a. Leandra acutiflora (Naudin) Cogn. – leaf. b-e. Leandra altomacaensis Baumgratz & D’El Rei Souza – b. flowering
branch; c. detail of the foliar lamina indument on the adaxial surface; d. bract; e. flower. f. Leandra amplexicaulis DC. – leaves.
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Leandra aspera Cogn. in A. & C. De Candolle,
Mon. Phan. 7: 655. 1891. Fig. 2a-f

Arbustos 0,5–0,7 m alt. (Cogniaux 1891),
nitidamente pilosos; indumento dos ramos, folhas,
inflorescências e hipanto estriguloso-adpresso.
Folhas com pecíolo 0,3–1 cm compr.; lâmina 2–5,3
× 0,6–1,5 cm, estreito-elíptica a -oblonga, base
aguda a obtusa, não amplexicaule, margem
ondulada, estriguloso-ciliolada, ápice agudo a
obtuso, às vezes subarredondado; 3 nervuras
acródromas 0,5–2 mm suprabasais. Tirsóides ou
botrióides de glomérulos; 2 brácteas involucrais e
profilos cedo caducos. Flores 5-meras; hipanto
2,5–3 mm compr.; zona do disco glabra; lacínias
do cálice eretas, as externas 1–1,2 mm compr.,
subuladas, as internas 0,9–1 mm compr.; pétalas
3,6–4,2 mm compr., eretas, oblongo-triangulares,
ápice atenuado-acuminado, glabras; estames
desiguais em tamanho, filetes 3,5–5,5 mm compr.,
anteras 2,5–3 mm compr., atenuadas,
extrorsamente curvas, poro terminal, conectivo
prolongado, dorsalmente bilobado; ovário 1/2–
ínfero, setuloso; estilete 8–9 mm compr. Frutos
maduros do vistos.
Material examinado: 8(22).I.1888, fl., A.F.M. Glaziou

16861 (P, holótipo; BR, K, P, R, isótipos).
Endêmica da região de Macaé de Cima, em

Nova Friburgo, sendo uma espécie rara e
representada apenas pela coleção-tipo.

Reconhecida principalmente pelo indumento
estriguloso, folhas com base aguda a obtusa, não
amplexicaule, e brácteas involucrais, cedo caducas.
Por essa característica das brácteas aproxima-se de
L. hirta var. hirta, mas esta se distingue pelo
indumento hirtelo-setoso.

Cogniaux (1891) posicionou L. aspera próxima
a L. microphylla, uma espécie endêmica do Paraná,
com folhas até 3 cm de comprimento, nervuras
acródromas basais e tricomas dendríticos em ambas
as faces (Camargo et al. 2009), além de L.

linearifolia, L. parvifolia e L. salicina, que são
distintas pelo indumento setoso ou seríceo e
brácteas e profilos não involucrais, persistentes
(Baumgratz & Souza 2009c; Camargo et al. 2009).

Leandra atroviridis Cogn. in A. & C. De Candolle,
Mon. Phan. 7: 644. 1891. Fig. 2g

Plantas aparentemente glabras; indumento
dos ramos, folhas, inflorescências e hipanto
esparsamente diminuto-estriguloso. Folhas com
pecíolo 1–2,4 cm compr.; lâmina 4,2–8 × 1,4–2,5 cm,
membranácea, elíptica, às vezes oblonga, base

ciliada, ambas as faces glabras. Flores 6–meras;
hipanto 4–4,5 mm compr., densamente híspido-
adpresso; zona do disco glabra; lacínias do cálice
vinosas na frutificação, eretas, as externas ca. 1 mm
compr., as internas 2,5–3 mm compr.; pétalas ca. 6
mm compr., eretas, estreitamente oblongo-
triangulares, ápice agudo-apiculado, glabras;
estames de dois tamanhos, ante-sépalos com filetes
4–5,5 mm compr., anteras 4–4,5 mm compr.,
antepétalos com filetes ca. 4,5 mm compr., anteras
3,8–4 mm compr., ambos com anteras róseas,
linear-atenuadas, extrorsamente falciformes,
conectivo giboso, prolongado, apêndice
calcarado ou truncado; ovário 1/3–3/5–ínferos,
4–locular, setuloso; estilete 8–12 mm compr.
Bacídios ca. 6 mm compr.
Material examinado: 21.XII.1887, fl., A.F.M. Glaziou

s.n. (P); 19.II(III).1888, fl., A.F.M. Glaziou 16825 (P,
R); 7.VI.1989, fr., J.F.A. Baumgratz et al. 429 (FLOR,
RB, US); 14-18.VIII.1989, fr., M. Peron et al. 845 (FLOR,
RB); 11.IX.1990, fr., C.M.B. Correia et al. 153-B (RB);
16.I.1991, fl., J.F.A. Baumgratz et al. 519 (RB);
17.I.1991, fl., J.F.A. Baumgratz et al. 545 (RB);
19.II.1992, fl., T. Sampaio et al. (RB 299546); 6.VI.1993,
fr., C.M. Vieira & L.C. Gurken 267 (RB); 2.V.2001, fr.,
R.A.M. Tavares et al. 90 (FLOR, RB).

Endêmica do Brasil, ocorrendo em Minas
Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo,
Paraná e Santa Catarina. Na Reserva, é encontrada
entre 900–1.100 m de altitude, próxima ao Hotel
Fazenda São João, Fazenda Ouro Verde, próximo
ao Rio das Flores, Rio Macaé e Sítio Sophronites,
geralmente em matas de encostas e margens de
estradas e trilhas, tanto em locais sombreados
quanto ensolarados.

Integra um grupo de espécies afins da
seção Leandraria, juntamente com L. fragilis,
L. glazioviana e L. melastomoides, distinto,
principalmente, pelas inflorescências em
glomérulos, com invólucros de brácteas e
profilos vistosos e geralmente de coloração
vinosa na frutif icação,  além das f lores
pentâmeras e/ou hexâmeras. Mas é facilmente
reconhecida pelas folhas com base auriculada,
geralmente amplexicaule, e pelas brácteas e
profilos involucrais, persistentes e vinosos na
frutificação.

Leandra attenuata e L. pectinata foram
assinaladas ocorrer em Macaé de Cima (Glaziou
1908),  porém estão sendo consideradas
prováveis sinônimos de L. amplexicaulis, não
se dispondo de todo o material-tipo para se
efetivar a sinonimização.
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Figura 2 – a-f. Leandra aspera Cogn. – a. ramo florífero; b. detalhe do indumento no ramo; c. bráctea; d. flor; e. pétala;
f. estame. g. Leandra atroviridis Cogn. – ramo florífero. h-j. Leandra aurea (Cham.) Cogn. – h-i. folhas, variação morfológica;
j. detalhe do indumento da face abaxial da folha. (a-f Glaziou 16861; g Glaziou 16914; h-j Vieira & Gurken 382).
Figure 2 – a-f. Leandra aspera Cogn. – a. flowering branch; b. detail of the branch’s indument; c. bract; d. flower; e. petal; f. stamen.
g. Leandra atroviridis Cogn. – flowering branch. h-j. Leandra aurea (Cham.) Cogn. – h-i. leaves, morphological variation; j. detail of
the foliar lamina indument on the abaxial surface.
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agudo-cuneada, margem inteira, ápice atenuado-
acuminado; 5 nervuras acródromas 5–11 mm
suprabasais. Tirsóides, 5–10 cm compr.; brácteas e
profilos 1–1,5 mm compr., persistentes. Flores 5-meras;
pedicelo 0,6–1,4 mm compr.; hipanto 2,7–3 mm
compr.; lacínias do cálice patentes a reflexas, as
externas 1,8–2,5 × 0,8–1 mm, oblongas, ápice
arredondado, as internas 0,5–0,7 mm compr.; pétalas
ca. 3 mm compr., estreitamente triangulares, ápice
acuminado, glabras; estames e ovário não vistos;
estilete 5–6,2 mm compr. Frutos maduros não vistos.
Material examinado: 21.IV.1888, fr., A.F.M. Glaziou

16914 (BR, holótipo; BR, K, P, isótipos).
Endêmica da região de Macaé de Cima, em

Nova Friburgo, sendo uma espécie rara e
representada apenas pela coleção-tipo. Em virtude
do escasso material, alguns dados vegetativos e
florais foram obtidos e/ou complementados com
base na descrição original (Cogniaux 1891).

Aproxima-se de L. acutiflora, L. laevigata e
L. sphaerocarpa pelo aspecto aparentemente
glabro da planta e folhas com nervuras
acródromas suprabasais e destituídas de tricomas
lepidoto-estrelados. Mas distingue-se principalmente
pelas folhas com indumento diminuto-estriguloso
(vs. furfuráceo-estrelado, glanduloso-pontoado e/ou
setuloso) e lacínias externas do cálice 0,8–1 mm
de largura (vs . 0,1–0,5 mm) e com ápice
arredondado (vs. agudo ou agudo-apiculado).
Cogniaux (1891) posicionou-a próximo a L. mollis

e L. strigilliflora (Naudin) Cogn., porém, a
presença evidente de indumento nos ramos dessas
espécies, constituído de tricomas seríceo-
setulosos e hispídulos, respectivamente, as
distinguem de L. atroviridis.

Leandra aurea (Cham.) Cogn. in Mart., Eichler &
Urban, Fl. bras. 14(4): 142. 1886. Fig. 2h-j

Arbustos ou arvoretas 2–3 m alt., nitidamente
pilosos; indumento dos ramos, pecíolos,
inflorescências, hipanto e lacínias externas do cálice
esparsa a densamente furfuráceo-estrelado,
tricomas caducos, e moderada a densamente hirtelo
a hirsuto, tricomas glanduloso-granulosos
ausentes; ramos subcilíndricos a cilíndricos, nunca
alados. Folhas com pecíolo 0,7–2,4 cm compr.;
lâmina 5,5–12 × 2–3,7 cm, membranácea a cartácea,
lanceolada ou ovada, base arredondada a
subcordada, não decorrente nem agudo-cuneada,
margem crenado-ciliolada, ápice agudo ou atenuado,
face adaxial plana a bulada, moderadamente
setuloso- a setoso-adpressa, face abaxial foveolada

ou não, moderada a densamente viloso-hirtela e
furfuráceo-estrelada; 5 nervuras acródromas basais
a 1–2 mm suprabasais. Tirsóides; brácteas e profilos
persistentes. Flores 5–meras; hipanto 3,3–4,5 mm
compr., também furfuráceo-dendrítico; zona do
disco setulosa, anel membranáceo ausente; lacínias
do cálice eretas, as externas 1,5–2,2 mm compr., as
internas 0,2–0,3 mm compr.; pétalas 3,3–4 mm
compr., reflexas, oblongo-elípticas ou elípticas,
ápice agudo a atenuado, glabras; filetes 3–3,8 mm
compr.; anteras 2,9–3,5 mm compr., róseas, ovadas,
levemente curvas de forma extrorsa, conectivo não
prolongado, giboso no dorso, inapendiculado ou
apêndice agudo, truncado ou inconspícuo-
bilobado; ovário 1/2–2/3–ínferos, 3–locular,
setuloso; estilete 9,2–9,5 mm compr. Frutos
maduros não vistos.
Material examinado: 18.VIII.1989, fl. e fr., I. Araujo et

al. 67 (FLOR, RB, US); 19.VIII.1990, fl., J.F.A.

Baumgratz et al. 476 (RB); 28.VIII.1993, fl. e fr., C.M.

Vieira & L.C. Gurken 382 (FLOR, RB); 15.XI.1993, fl.
e fr., J.F.A. Baumgratz 496 (RB).

Distribui-se no Brasil, nos estados da
Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo,
Paraná, Santa Catarina e, segundo Rambo
(1966), no Rio Grande do Sul, além da Bolívia,
tanto em formações vegetacionais de altitude
quanto de planícies e vales. Este é o primeiro
registro para a Reserva, sendo encontrada
esporadicamente entre 1.100-1.400 m de
altitude, na trilha para a Pedra Bicuda, Rio das
Flores e estrada para a Fazenda Ouro Verde,
em mata de encosta e nebular.

Leandra barbinervis (Cham. ex Triana) Cogn. in
Mart., Eichler & Urban, Fl. bras. 14(4): 159. 1886.
Tipo: BRASIL: In Brasilia, fl., Sellow s.n. (holótipo
B, foto F!; isótipos K 000535614!, P 00116832!).
Leandra trauninensis Cogn. in A. & C. De
Candolle, Mon. Phan. 7: 666. 1891. Tipo: BRASIL.
RIO DE JANEIRO: 22.XII.1887, fl. e fr., A.F.M.

Glaziou & Traunin 16894 (lectótipo aqui
designado, R!; isolectótipos K!, P-2x!), syn. nov.

Leandra trauninensis var. major Cogn. in A. & C.
De Candolle, Mon. Phan. 7: 666. 1891. Tipo: BRASIL.
RIO DE JANEIRO: 10.IX.1888, fl. e fr., A.F.M.

Glaziou 17538 (lectótipo aqui designado, R!;
isolectótipos K!, P-3x!), syn. nov. Fig. 3a-b

Arvoretas 4–6 m alt., aparentemente glabras;
indumento esparsa a moderadamente glanduloso-
granuloso, obscurecendo ou não tricomas
furfuráceo-estrelados, estes geralmente caducos.
Folhas com pecíolo 4,2–10,6 cm compr.; lâmina foliar
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Figura 3 – a-b. Leandra barbinervis (Cham. ex Triana) Cogn. – a. folha; b. fruto jovem e profilos. c-i. Leandra

breviflora Cogn. – c. folhas; d. flor e profilo; e-f. tricomas furfuráceo-estrelados; g. fruto jovem e profilos; h-i. sementes.
j-q. Leandra carassana (DC.) Cogn. – j. folha; k-q. tipos de tricomas que compõem o indumento da planta (k, n-q.
dendríticos; l. setuloso; m. setuloso bífido). r-x. Leandra dasytricha (A.Gray) Cogn. – r. folha; s. fruto jovem; t-x. tipos
de tricomas que compõem o indumento da espécie(t, w. dendríticos; u, x. setulosos ramificados; v. setuloso).
(a-b Glaziou & Traunin 16894; c-i Baumgratz et al. 548; j-q Baumgratz et al. 540; r-x Baumgratz et al. 532).
Figure 3 – a-b. Leandra barbinervis (Cham. ex Triana) Cogn. – a. leaf; b. young fruit and prophylls. c-i. Leandra breviflora Cogn. –
c. leaves; d. flower and prophyll; e-f. furfuraceous-stellate trichomes; g. young fruit and prophylls; h-i. seeds. j-q. Leandra carassana

(DC.) Cogn. – j. leaf; k-q. trichomes of the plant indumenta (k, n-q. dendritic; l. setulose; m. bifid setulose). r-x. Leandra dasytricha

(A.Gray) Cogn. – r. leaf; s. young fruit; t-x. trichomes of the plant indumenta (t, w. dendritic; u, x. branched setulose; v. setulose).
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(9–)12–23 × 5,5–14,5 cm, cartácea, largo-elíptica,
base aguda ou obtuso-cuneada a arredondada,
margem inconspícuo-denticulada, revoluta ou não,
ápice arredondado-cuspidado a acuminado, face
abaxial também geralmente setulosa nas nervuras
acródromas; domácias marsupiformes, axilar-
primárias; 5 nervuras acródromas 4–18 mm
suprabasais, as laterais nitidamente afastadas das
margens na porção basal. Tirsóides terminais, às
vezes pseudo-axilares; brácteas e profilos
geralmente persistentes, brácteas de primeira ordem
tardiamente caducas. Flores 5–meras; hipanto 3,5–
4 mm compr.; zona do disco setulosa; cálice
distintamente laciniado, nunca truncado, lacínias
eretas, as externas 0,7–1 × ca. 0,5 mm, giboso-
geniculadas, ápice agudo, as internas 0,7–1,2 mm
compr.; pétalas 4,2–4,5 mm compr., reflexas,
elípticas, ápice atenuado, glabras; filetes 3–3,3 mm
compr., anteras 2,5–2,7 mm compr., oblongas,
levemente curvas de forma extrorsa, conectivo
levemente giboso, prolongado ou não, com
projeções ventrais bilobuladas; ovário 3/4–ínferos,
3–locular, glabro; estilete 10,2–10,5 mm compr.
Frutos maduros não vistos.
Material examinado: 22.XI.1990, fl. e fr., J.F.A. Baumgratz

et al. 510 (CEPEC, FLOR, K, MBM, RB, SPF).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE
JANEIRO: Teresópolis, Serra dos Órgãos, fl., 26.V.1869,
A.F.M. Glaziou 3756 (P-2x); fl., J. Saldanha 6820 (RB);
26.IX.2007, fl., G. Heiden et al. 876 (RB). Itatiaia,
5.V.2009, fr., J.F.A. Baumgratz et al. 1120 (RB). Mun.
indet., fl., VIII.1887, A.F.M. Glaziou 16962 (P).

Endêmica do Brasil, ocorrendo em Minas
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa
Catarina. Na Reserva, cresce em mata de encosta, a
ca. 1.400 m de altitude, sendo comum em locais
sombreados e ensolarados.

Os diminutos tricomas estrelados podem ser
frequentes ou de difícil visualização. Neste caso,
por caírem muito cedo e serem esparsos, são
geralmente obscurecidos pelos tricomas glanduloso-
granulosos. Na flora do estado de São Paulo, Souza
& Baumgratz (2009) também assinalam para essa
espécie que os tricomas glanduloso-granulosos
são muito mais numerosos e obscurecem os
esparsos tricomas estrelados. A ausência de tricomas
setulosos nas nervuras acródromas foliares foi
observada apenas no exemplar Baumgratz 510.

Leandra trauninensis e L. trauninensis

var. major foram descritas na seção Oxymeris

(DC.) Cogn. (Cogniaux 1891) com base em
espécimes coletados em Macaé de Cima (Glaziou
1908). Pelo aspecto vegetativo, principalmente

a morfologia foliar, e características florais esses
táxons são muito semelhantes. Apesar de haver,
aparentemente, uma distinção entre estes táxons
e L. barbinervis, baseada principalmente no tipo
de indumento e na forma e dimensões da lâmina
foliar e das lacínias do cálice (Cogniaux 1891),
os exemplares-tipo mostram que correspondem
a uma mesma espécie. Com base nas coleções
examinadas e nos estudos de Souza & Baumgratz (2009),
observam-se variações e frequentes sobreposições das
características descritas por Cogniaux (1886, 1891).

Na natureza, indivíduos jovens de L.

barbinervis, com 2–2,5 m de altura, chegam a ter
folhas com dimensões 60–80 × 30–40 cm, muito
maiores do que aquelas citadas por Cogniaux (1886,
1891), e variando de largamente elípticas a
suborbiculares. Estas formas também são
encontradas em várias coleções (Baumgratz 510;
Glaziou 16894, 17538; Sellow s.n.), assim como
as nervuras acródromas podem ter ou não tricomas
setulosos ao longo de seu comprimento ou estarem
restritos à porção basal e os tricomas estrelados
podem ser escassos ou muito obscurecidos pelos
tricomas glandulosos. Desse modo, considera-se
L. trauninensis e L. trauninensis var. major

sinônimos de L. barbinervis.
Pelo aspecto aparentemente glabro da planta

e morfologia das folhas, L. barbinervis pode
assemelhar-se a L. quinquedentata e L. truncata.
A primeira difere pela menor largura e número de
nervuras acródromas na lâmina foliar, e a segunda,
pelo cálice truncado-ondulado a -denticulado, com
lacínias muito reduzidas.

Ao descrever L. trauninensis e L. trauninensis

var. major Cogniaux (1891) não assinalou onde os
exemplares-tipo estavam depositados. Desse modo,
os espécimes Glaziou & Traunin 16894 e Glaziou

17538, ambos do herbário R, são designados no
presente estudo como lectótipos de L. trauninensis

e L. trauninensis var. major, respectivamente, por
estarem de acordo com as descrições dos protólogos
e bem preservados.

Leandra breviflora Cogn. in Mart., Eichler & Urban,
Fl. bras. 14(4): 182, tab. 40, fig. 1. 1886. Fig. 3c-i

Arvoretas ou árvores 2,5–9 m alt., nitidamente
pilosas; indumento dos ramos, folhas,
inflorescências, hipanto e cálice pardacento a
ferrugíneo, esparsa a densamente furfuráceo-
estrelado, tricomas caducos ou não, tricomas
glanduloso-granulosos ausentes; ramos achatados
a subcilíndricos, nunca alados. Folhas com pecíolo
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3–8 cm compr.; lâmina 14–25 × 5,5–10,5 cm,
cartácea, elíptica, às vezes obovada, base aguda a
cuneada, não decorrente nem agudo-cuneada,
margem crenulada, ápice cuspidado a acuminado,
face adaxial brilhosa, glabrescente; 5 nervuras
acródromas, 20–55 mm suprabasais. Tirsóides,
terminais, às vezes também pseudo-axilares;
brácteas e profilos persistentes. Flores 5–meras;
hipanto 2,5–2,6 mm compr.; zona do disco setulosa,
formando um anel membranáceo; lacínias do cálice
eretas, as externas 0,6–0,7 mm compr., as internas
0,6–0,7 mm compr.; pétalas ca. 4 mm compr., reflexas,
oblongo-triangulares, ápice agudo a atenuado, face
adaxial glabra, face abaxial esparsa a moderadamente
furfuráceo-estrelada ao longo da região mediana;
filetes ca. 2,2 mm compr.; anteras 2,2–3 mm compr.,
alvas, obovado-cuneadas, truncadas, conectivo
prolongado, inapendiculado; ovário 1/2–ínfero, 4–
locular, glabro ou esparso-setuloso; estilete ca. 6 mm
compr. Bacídios 5–6 mm compr.
Material examinado: 21.I.1874, fl. e fr., A.F.M. Glaziou

6882 (P, R, síntipos); fl. e fr., A.F.M. Glaziou 13853 (P-
2x, síntipos); 22.I(III).1882, fl. e fr., A.F.M. Glaziou 13857

(P-3x, RB, síntipos); 27.IV.1988, fr., G. Martinelli et al.

12487, 12492 (CEPEC, FLOR, RB); 3.V.1988, fr., J.F.A.

Baumgratz et al. 403 (FLOR, RB); 5.V.1988, fr., S.V.A.

Pessoa et al. 330 (RB); 5-9.V.1988, fr., G. Martinelli et al.

12778 (RB); 9-12.V.1988, fr., G. Marinelli et al. 12779,

12780, 12783, 12807 (RB); 9-12.V.1988, G. Martinelli et

al. 12940 (RB); 25.V.1988, fr., S.V.A. Pessoa et al. 329

(RB); 25.V.1988, fr., S.V.A. Pessoa et al. 328 (RB);
25.V.1988, fr., S.V.A. Pessoa et al. 331, 336 (FLOR, RB);
11.X.1988, fl., S.V.A. Pessoa et al. (RB 482486);
21.XI.1988, fl., S.V.A. Pessoa et al. 403 (RB); 22.XI.1988,
fl., M. Nadruz et al. 422, 423 (RB); 6-10.III.1988, fr., M.

Peron et al. 768 (FLOR, RB); 6-10.III.1988, fl. e fr., M.

Peron et al. 778 (FLOR, RB, US); 17-21.VII.1989, fr., M.

Peron et al. 793 (FLOR, RB); 12.IX.1989, fr., A. Fonseca

Vaz et al.657 (RB); 7-16.V.1990, R. Guedes et al. (RB
294051); 17.VIII.1990, fr., J.F.A. Baumgratz et al. 463

(FLOR, RB); 22.XI.1990, fl., J.F.A. Baumgratz et al. 512

(FLOR, RB); 1990, fr., J.F.A. Baumgratz et al. (FLOR,
RB); 16.I.1991, fl. e fr., J.F.A. Baumgratz et al. 534 (RB);
17.I.1991, fl. e fr., J.F.A. Baumgratz et al. 548 (CEPEC,
FLOR, MBM, RB, SPF); 20.XII.1994, fl. e fr., M.L. Souza

& J.F. A. Baumgratz 1518 (FLOR, RB); 1.V.2001, fr.,
R.A.M. Tavares et al. 78 (CEPEC, FLOR, RB, MBM);
2.V.2001, fr., R.A.M. Tavares et al. 92 (RB); fl., R. Guedes

et al. (RB 294040); R. Guedes et al. (RB 294043, RB
294049, RB 294050); H.C. Lima et al. (RB 294044).

Endêmica do Rio de Janeiro, ocorrendo na
região de Macaé de Cima e na Serra dos Órgãos,
no município de Teresópolis. Na Reserva, é
muito comum, sendo encontrada em áreas no
entorno dos Sítios Bacchus e Sophronites, Rio

das Flores, Rio Macaé e ribeirão Santo Antonio,
frequentemente entre 1.000–1.400 m de altitude,
em mata de encosta e margem de rios, em locais
sombreados e ensolarados.

Apesar de Cogniaux (1886) ter descrito o
ovário como 3–locular, não se encontrou essa
característica nos numerosos espécimes analisados.

Leandra carassana (DC.) Cogn. in Mart., Eichler
& Urban, Fl. bras. 14(4): 120. 1886. Fig. 3j-q

Arbustos a arvoretas 2–4 m alt., nitidamente
pilosos; indumento dos ramos, pecíolos, face
abaxial da lâmina foliar, inflorescências e hipanto
constituído esparsa a densamente de tricomas
dendríticos longo-pedicelados, com ramificações
longas e adensadas no ápice, e tricomas setulosos,
estes às vezes bífidos ou ausentes, tricomas
glanduloso-granulosos ausentes; ramos achatados
a subcilíndricos, nunca alados. Folhas com pecíolos
1,4–5,5 cm compr.; lâmina 10,2–20,5 × 4–8,7 cm,
rígido-membranácea a cartácea, ovada a elíptica,
base aguda a arredondada, margem crenulado-
ciliolada, ápice atenuado-acuminado, face adaxial
moderada a densamente setuloso-adpressa; 5–7
nervuras acródromas 11–30 mm suprabasais.
Tirsóides de glomérulos; brácteas e profilos
persistentes. Flores 5–meras; hipanto ca. 4,2 mm
compr.; zona do disco esparso-setulosa; lacínias
do cálice eretas, as externas 1,2–2,1 mm compr., as
internas 0,3–0,5 mm compr.; pétalas 3–3,2 mm
compr., reflexas, ovadas a oblongas, ápice agudo,
glabras; filetes 3,8–5,5 mm compr.; anteras 4–4,7
mm compr., róseas, curvas, oblongo-lanceoladas,
conectivo prolongado ou não, inapendiculado ou
apêndice inconspícuo, agudo; ovário 1/3–1/4-
ínfero, 3–locular, setuloso; estilete 8,4–8,6 mm
compr. Bacídios 5–7 mm compr.
Material examinado: 30.X.1887, fr., A.F.M. Glaziou

16832 (P); 8.I.1888, fl., A.F.M. Glaziou 16829 (K, P, R-
2x, RB); 22.I.1888, fr., A.F.M. Glaziou 16831 (P, R-2x);
11-14.X.1988, S.V.A. Pessoa et al. (RB 293886);
17.I.1991, fl. e fr., J.F.A. Baumgratz et al. 540 (FLOR,
RB); 21.III.2007, fr., J.F.A. Baumgratz et al. 966 (FLOR,
RB); fl. e fr., R. Guedes et al. 2118 (FLOR, RB); fr., S.V.A.

Pessoa et al. (RB 293889).
Ocorre no Brasil, em Minas Gerais, Rio de

Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul e, segundo Cogniaux (1891), também
na Bolívia. Na Reserva, é encontrada em mata de
encosta, ao longo da estrada para o Hotel Fazenda
São João e Sítio Sophronites, entre 800–1.100 m de
altitude, em locais sombreados na mata de encosta
ao longo de trilhas e estradas.
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Afim de L. dasytricha e L. tetragona,
principalmente pela semelhança morfológica das
folhas e presença de tricomas dendríticos. A primeira
se diferencia por estes serem sésseis ou curto-
pedicelados, com ramificações curtas ao longo do
eixo principal, e pelas nervuras acródromas foliares
curtamente (3–6 mm) suprabasais. Já a segunda é
reconhecida pelos ramos tetragonais e subalados.

A ocorrência de L. sublanata em Macaé de
Cima está baseada em Glaziou (1908) e nas
coleções Glaziou 16831 e 16832 (P). Porém,
recentemente, Souza & Baumgratz (2004) a
sinonimizaram com L. carassana.

O espécime Glaziou 16829, coletado na área
de estudo e identificado por Cogniaux (1891) como
L. confusa Cogn., pelas semelhanças morfológicas,
corresponde a L. carassana e, provavelmente,
tratam-se de um único táxon.

Leandra dasytricha (A.Gray) Cogn. in Mart.,
Eichler & Urban, Fl. bras. 14(4): 113. 1886.

Fig. 3r-x.
Arvoretas 2,5–4 m alt., nitidamente pilosas;

indumento dos ramos, pecíolos, nervuras na face
abaxial da lâmina foliar, inflorescências e hipanto
moderada a densamente constituído de tricomas
dendríticos, sésseis ou curto-pedicelados, com
ramificações curtas ao longo do eixo principal, e
tricomas setulosos, estes rugosos, tricomas
glanduloso-granulosos ausentes; ramos achatados
a cilíndricos, nunca alados. Folhas com pecíolo 0,6–
2,8 cm compr.; lâmina 8,6–25 × 3,7–10,7 cm,
membranácea, elíptica, base obtusa a arredondada,
margem crenulado-ciliolada, ápice agudo a
atenuado-acuminado, face adaxial estriguloso-
setulosa, face abaxial também com tricomas
setulosos; 5 nervuras acródromas 3–6 mm
suprabasais. Tirsóides de glomérulos ou não;
brácteas e profilos persistentes. Flores 5–meras;
hipanto 2,5–2,6 mm compr.; zona do disco setulosa;
lacínias do cálice reflexas, as externas 0,6–1 mm
compr., as internas 0,3–0,5 mm compr.; pétalas ca.
2,8 mm compr., reflexas, estreito-lanceoladas, ápice
agudo e dorsalmente esparso-pubescente, tricomas
caducos; filetes ca. 1,4 mm compr.; anteras ca. 1,5
mm compr., alvas, ovadas, conectivo não
prolongado, inapendiculado; ovário 3/4–ínferos, 3–
locular, esparso-setuloso; estilete 5–5,2mm compr.
Frutos maduros não vistos.
Material examinado: 2.VIII.1887, fr., A.F.M. Glaziou

16869 (P); 20.XII.1887(22.I.1888), fl., A.F.M. Glaziou

16870 (P); 7.VI.1989, fr., J.F.A. Baumgratz et al. 438

(FLOR, RB, US); 17-21.VII.1989, fr., M. Peron et al.

805 (FLOR, RB, US); 9.VIII.1990, C.M.B. Correia et al.

(RB 294034); 11.IX.1990, fr., C.M.B. Correia et al. 153-

A (RB); 16.I.1991, fl. e fr., J.F.A. Baumgratz et al. 532

(RB); 20.XII.1994, fl. e fr., M.L. Souza & J.F.A.

Baumgratz 1489b (FLOR, RB).
Endêmica do Brasil, ocorrendo no Espírito

Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. Este é o primeiro
registro para a Reserva, sendo encontrada em mata
de encosta, ao longo da estrada para o Hotel Fazenda
São João e Sítio Sophronites, entre 900–1.200 m de
altitude, em matas de encosta e ao longo de trilhas e
estradas, em locais sombreados e ensolarados.

Afim de L. carassana, conforme comentado
nesta espécie, e de L. tetragona, que se distingue
pelos ramos tetragonais e subalados. Na flora de
São Paulo, Souza & Baumgratz (2009) não
observaram tricomas nas pétalas de L. dasytricha.

Leandra eriocalyx Cogn. in A. & C. De Candolle,
Mon. Phan. 7: 642. 1891. Fig. 4a-e

Arvoretas 3–5 m alt., nitidamente pilosas;
indumento dos ramos, pecíolos e inflorescências
esparsa a densamente hirtelo e esparsamente
furfuráceo-estrelado, tricomas glanduloso-
granulosos ausentes; ramos subcilíndricos a
cilíndricos, nunca alados. Folhas com pecíolo 0,5–
0,7 cm; lâmina 8–10 × 2–2,9 cm, papirácea, lanceolada
ou elíptica, base aguda ou obtusa, não decorrente
nem agudo-cuneada, margem crenulado-ciliolada,
ápice acuminado, face adaxial moderadamente
estrigulosa, sobre a nervura acródroma central
setulosa, face abaxial moderadamente setosa e
setoso-vilosa e esparsamente furfuráceo-estrelada;
5 nervuras acródromas 4–5 mm suprabasais.
Tirsóides; brácteas e profilos persistentes. Flores
(4–)5–meras; hipanto ca. 3 mm compr., hirtelo; zona
do disco setulosa; lacínias do cálice reflexas, as
externas 1,3–1,8 mm compr., as internas 0,5–0,7 mm
compr.; pétalas 2,6–2,7 mm compr., reflexas, elípticas
a triangulares, ápice agudo-acuminado, glabras,
margem às vezes esparsamente ciliolado-setulosa na
base; filetes 1,9–2,3 mm compr., anteras 1,8–2,2 mm
compr., alvas, oblongas, conectivo não prolongado,
inapendiculado; ovário 2/3–3/4-ínferos, 3–locular,
setuloso; estilete 6–6,7 mm compr. Frutos maduros
não vistos.
Material examinado: 8.I.1888, fr., A.F.M. Glaziou

16854 (BR, P, isolectótipos, R, lectótipo); 8.I.1888, fl.,
A.F.M. Glaziou 16858a (BR, P, R, parátipos);
20.XII.1994, fl. e fr., M.L. Souza & J.F.A Baumgratz

1501 (FLOR, RB).
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Figura 4 – a-e. Leandra eriocalyx Cogn. – a. folhas; b–c. detalhes do indumento das faces abaxial e adaxial da folha,
respectivamente; d. flor; e. inserção dos profilos. f-g. Leandra fallax (Cham.) Cogn. – f. folhas; g. pétala, face abaxial furfuráceo-
estrelada e curto-setulosa. h-i. Leandra foveolata (DC.) Cogn. – h. folha; i. detalhe do indumento da face adaxial da folha.
j-k. Leandra fragilis Cogn. – j. detalhe do ramo florífero; k. bráctea, face abaxial. l-n. Leandra glazioviana Cogn. – l. folhas;
m. detalhe do ramo da inflorescência, evidenciando as brácteas involucrais e pilosas na face abaxial; n. estame. (a-e Souza &

Baumgratz 1501; f-g Souza & Baumgratz 1493; h-i Souza & Baumgratz 1497; j-k Baumgratz et al. 538; l-n Baumgratz et al. 526)
Figure 4 – a-e. Leandra eriocalyx Cogn. – a. leaves; b–c. details of leaf indument on the abaxial and adaxial surface, respectively; d. flower;
e. insertion of the prophylls. f-g. Leandra fallax (Cham.) Cogn. – f. leaves; g. petal, abaxial surface stellate-furfuraceous and short-
setulose. h-i. Leandra foveolata (DC.) Cogn. – h. leaf; i. detail of the adaxial surface foliar indument. j-k. Leandra fragilis Cogn. – j. detail
of the flowering branch; k. bract, abaxial surface. l-n. Leandra glazioviana Cogn. – l. leaves; m. detail of the inflorescence branch,
showing the bracted-capitate cluster and the bracts pilose on the abaxial surface; n. stamen.
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Endêmica da região de Macaé de Cima, em
Nova Friburgo, sendo rara e recoletada somente
106 anos após a coleta do tipo. Na Reserva, ocorre
em mata de encosta ao longo da estrada para o
Sítio Sophronites, ca. 1.100 m de altitude, em locais
sombreados da mata de encosta.

Espécie próxima à L. fallax e L. purpurascens,
porém difere da primeira pelas pétalas glabras e da
segunda pelos menores comprimentos das lacínias
externas do cálice (1,3–1,8 mm vs. 2,8–3 mm), pétalas
(2,6–2,7 mm vs. ca. 3,5 mm) e estilete (6–6,7 mm vs.
ca. 7,3 mm) e pelas anteras alvas (vs. amarelas). Por
semelhanças morfológicas foliares pode ser
confundida no campo também com L. laxa, mas
esta se diferencia pela face adaxial esparso-setulosa
e menor comprimento dos lobos externos do cálice
(0,5–1 mm).

Leandra fallax (Cham.) Cogn. in Mart., Eichler &
Urban, Fl. bras. 14(4): 123. 1886. Fig. 4f-g

Arbustos 1–1,7 m alt., nitidamente pilosos;
indumento dos ramos, pecíolos, inflorescências e
hipanto esparsa a densamente hirtelo e furfuráceo-
estrelado, tricomas glanduloso-granulosos ausentes;
ramos subcilíndricos a cilíndricos, nunca alados.
Folhas com pecíolo 0,6–1,5 cm compr.; lâmina 5,6–15
× 1,9–3,9 cm, cartácea, estreito-elíptica a lanceolada,
base aguda, não decorrente nem agudo-cuneada,
margem crenulado-ciliolada, ápice agudo a atenuado-
acuminado, face adaxial bulada, denso-estrigulosa,
face abaxial foveolada, denso-vilosa, furfuráceo-
estrelada e hirtela nas nervuras acródromas; 5
nervuras acródromas 4–18 mm suprabasais.
Tirsóides; brácteas e profilos persistentes. Flores 5-
meras; hipanto 3–3,5 mm compr., denso-hirsuto e
furfuráceo-estrelado; zona do disco setulosa;
lacínias do cálice reflexas, as externas 1–1,5 mm
compr., as internas 0,4–0,6 mm compr., praticamente
unidas às internas; pétalas 1,8–2,3 mm compr.,
reflexas, ovadas a elípticas, ápice atenuado-
apiculado, face adaxial glabra ou levemente pubérula,
face abaxial furfuráceo-estrelada e curto-setulosa;
filetes 1,5–2 mm compr.; anteras 1,7–2,3 mm compr.,
alvo-rosadas, oblongas, conectivo não prolongado,
inapendiculado; ovário 1/3–1/2–ínfero, 3–locular,
setuloso; estilete 5,2–5,3 mm compr. Frutos maduros
não vistos.
Material examinado: 20.XII.1994, fl., M.L. Souza &

J.F.A. Baumgratz 1493, 1504 (FLOR, RB).
Endêmica do Brasil, ocorrendo em Minas

Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo,
Paraná e Santa Catarina. Não é comum na Reserva,

sendo esse o primeiro registro; encontrada em mata
de encosta na estrada para o Sítio Sophronites, em
torno de 1.100 m de altitude, em locais sombreados
em mata de encosta.

Espécie próxima de L. eriocalyx, conforme
abordado nos comentários dessa espécie. Também
tem afinidade com L. purpurascens, mas esta se
diferencia principalmente pelas folhas com a face
adaxial plana, lacínias externas do cálice maiores
em comprimento (2,8–3 mm) e pétalas glabras e
maiores em comprimento (ca. 3,5 mm).

Leandra foveolata (DC.) Cogn. in Mart., Eichler &
Urban, Fl. bras. 14(4): 100. 1886. Fig. 4h-i

Arvoretas 1,5–2 m alt., nitidamente pilosas;
indumento dos ramos, pecíolos e inflorescências
hirsuto e esparsamente furfuráceo-estrelado,
tricomas glanduloso-granulosos ausentes; ramos
subcilíndricos a cilíndricos, nunca alados. Folhas
com pecíolo 1,4–3,4 cm compr.; lâmina 8,7–13,4 ×
3,8–4,8 cm, cartácea, estreito-ovada, às vezes
oblonga, base arredondada a subcordada, não
decorrente nem agudo-cuneada, margem
crenulado-ciliolada, ápice agudo a acuminado,
moderada a densamente setuloso-setosa e
esparsamente furfuráceo-estrelada, face adaxial
bulada, brilhosa, tricomas 1,5–2,7 mm compr., face
abaxial foveolada; 5 nervuras acródromas basais a
1–2 mm suprabasais. Tirsóides; brácteas e profilos
persistentes. Flores 5–meras; hipanto ca. 4,5 mm
compr., esparsa a moderadamente setuloso e
moderada a densamente furfuráceo-estrelado; zona
do disco glabra ou setulosa, anel membranáceo
ausente; lacínias do cálice reflexas, as externas 2,3–
3,3 mm compr., as internas 0,4–0,5 mm compr.;
pétalas 4,2–4,3 mm compr., reflexas, elípticas ou
ovadas, ápice atenuado-apiculado, glabras; filetes
ca. 3,5 mm compr.; anteras 3,3–3,5 mm compr.,
róseas, lanceoladas, extrorsamente falciformes,
conectivo dorsalmente giboso, prolongado ou não,
inapendiculado ou apêndice truncado; ovário 1/2–
ínfero, 3–locular, setuloso; estilete 9,2–9,5 mm
compr. Frutos maduros não vistos.
Material examinado: 19.VIII.1990, fl., J.F.A.

Baumgratz et al. 477 (FLOR, RB); 20.XII.1994, fl. e fr.,
M.L. Souza & J.F.A. Baumgratz 1497 (FLOR, RB).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE
JANEIRO: Araras, 2.VI.1984, fl. e fr., J.F.A. Baumgratz

290 & R. Guedes 832 (CEPEC, FLOR, RB).
Distribui-se no Brasil, em Minas Gerais, Rio

de Janeiro e São Paulo e, segundo Cogniaux (1886,
1891), também na Guyana, geralmente em matas de
altitude. Espécie não muito comum na Reserva, sendo
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esse o primeiro registro; encontrada em área do Sítio
Sophronites e no caminho para a Pedra Bicuda, entre
1.100–1.400 m de altitude, em mata nebular e bordas
de matas de encosta ao longo de estradas.

Pelo aspecto da pilosidade dos ramos, folhas
e inflorescências assemelha-se a L. xanthostachya

e L. nianga, mas as folhas não buladas nem
foveoladas distinguem-nas de L. foveolata.

Leandra fragilis Cogn. in Mart., Eichler & Urban,
Fl. bras. 14(4): 88, tab. 18, fig. 2. 1886. Fig. 4j-k

Subarbustos a arbustos 0,8–2,5 m alt.,
nitidamente pilosos; indumento dos ramos, pecíolos
e inflorescências hispídulo-estriguloso. Folhas com
pecíolo 0,2–0,9 cm compr.; lâmina 5,7–14,1 × 2–3,8
cm, papirácea ou cartácea, elíptica, base aguda a
cuneada, às vezes arredondado-decorrente, não
amplexicaule, margem crenulado-ciliolada, ápice
agudo-acuminado a atenuado, face adaxial
estrigulosa, hispídula nas nervuras acródromas,
face abaxial setulosa a hispídula, estrigulosa nas
nervuras acródromas; 3(–5) nervuras acródromas
5–15 mm suprabasais. Tirsóides de glomérulos;
brácteas e profilos involucrais, persistentes na
frutificação, brácteas mais externas dos invólucros
florais com a face abaxial glabra ou tricomas
restritos à região da nervura central. Flores (5–)6–
meras; hipanto ca. 4 mm compr.; zona do disco
glabra; lacínias do cálice eretas, as externas ca.
1,5 mm compr., as internas ca. 2 mm compr.; pétalas
4,5–5 mm compr., eretas, estreito-elípticas, ápice
atenuado, apiculado ou não, glabras; estames de
dois tamanhos, ante-sépalos com filetes 4,5–6 mm
compr., anteras ca. 4 mm compr., antepétalos com
filetes ca. 4 mm compr., anteras 3,5–4,1 mm compr.,
ambos com anteras róseas, ovadas, extrorsamente
falciformes, conectivo prolongado, apêndice
truncado ou agudo; ovário 1/6–1/3–ínfero, 4–
locular, setuloso; estilete 6,5–10,1 mm compr.
Bacídios ca. 7 × 3 mm.
Material examinado: 18.VI.1986, fr., G. Martinelli et

al. 11716 (RB); 17.I.1991, fl., J.F.A. Baumgratz et al. 538

(RB); V.2001, fr. e fr., R.A.M. Tavares et al. 87, 97 (RB).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE
JANEIRO: Santa Maria Madalena, 4.III.1935, fl., A.C.

Brade & Santos Lima 14235 (RB).
Endêmica do Brasil, ocorrendo na Bahia,

Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e
Santa Catarina. Primeiro registro para a Reserva,
tendo sido coletada no entorno da Pedra Bicuda e
da nascente do Rio das Flores, entre 900–1.000 m
de altitude, em locais sombreados que margeiam
estradas ou trilhas no interior da mata de encosta.

Afim de L. amplexicaulis, L. glazioviana

e L. melastomoides, conforme abordado nos
comentários da primeira espécie. Dentre estas,
aproxima-se mais de L. melastomoides, que
difere, principalmente, pelas brácteas mais externas
do invólucro com a face abaxial pilosa, às vezes
exceto nos bordos.

Leandra glazioviana Cogn. in Mart., Eichler &
Urban, Fl. bras. 14(4): 86, tab. 18, fig. 1. 1886.

Fig. 4l-n
Arbustos a arvoretas, 1,2–3 m alt., nitidamente

pilosos; indumento dos ramos, pecíolos e
inflorescências hispídulo-estrigulosos, tricomas
iguais ou maiores que 2 mm compr., patentes a
reflexos, nunca adpressos. Folhas com pecíolo 0,3–
0,8 cm compr.; lâmina 5,6–20 × 2,2–7,3 cm,
papirácea, elíptica, base obtusa- a arredondado-
cuneada, não amplexicaule, margem denticulado-
ciliolada, ápice agudo-acuminado, face adaxial
bulada, estrigulosa, face abaxial plana a foveolada,
setosa, hispídula nas nervuras; 3 nervuras
acródromas 6–25 mm suprabasais. Tirsóides de
glomérulos; brácteas e profilos involucrais,
persistentes na frutificação, brácteas mais externas
dos invólucros florais com indumento revestindo
totalmente a superfície da face abaxial. Flores 6–
meras; hipanto 4,8–6 mm compr.; zona do disco
glabra; lacínias do cálice eretas, as externas 1,8–2,2
mm compr., as internas 1,5–3 mm compr.; pétalas
4–6 mm compr., eretas, oblongas, ápice atenuado,
dorsalmente apiculado, glabras; estames desiguais
em tamanho, filetes 5,6–7 mm compr.; anteras 4,7–
6,2 mm compr., róseas, conectivo prolongado ou
não, apendiculado; ovário 1/2–4/5-ínferos, 4–
locular, piloso; estilete 7,5–14 mm compr., glabro
ou esparso-estriguloso para a base. Frutos maduros
não vistos.
Material examinado: 22.I.1888, fl., A.F.M. Glaziou

16824 (BR, K, P, R, RB); 16.I.1991, fl. e fr., J.F.A.

Baumgratz et al. 526 (RB); 16.I.1991, fl., J.F.A.

Baumgratz et al. 533 (RB); 6.VI.1993, fr., C.M. Vieira et

L.C. Gurken 259 (RB); 2.V.2001, fr., R.A.M. Tavares et

al. 91 (FLOR, RB).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE
JANEIRO: Teresópolis, Serra dos Órgãos, 30.I.1875,
fl., A.F.M. Glaziou 7616 (P, holótipo; K, P, R, isótipos).
Apiahy, IV.1886, fl., A.F.M. Glaziou 16002b (P).

Endêmica do Brasil, ocorrendo no Rio de
Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Primeiro
registro para a Reserva, tendo sido coletada em
área próxima ao Hotel Fazenda São João e em
direção ao Rio Macaé, na Fazenda Ouro Verde, entre
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21.XII.1994, fl. e fr., M.L. Souza & J.F.A. Baumgratz

1519b (CEPEC, FLOR, K, MBM, RB, SPF).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE
JANEIRO: Teresópolis, Serra dos Órgãos, 18.I.1883,
fl., J. Saldanha 6823 (R, isosíntipo); 18.IX.1887, fl. e
fr., A.F.M. Glaziou 16901 (BR, K, P, R, isosíntipos).
Mun. indet., fl., L. Riedel 1868 (BR, isosíntipo).

Endêmica do Brasil, restrita ao Rio de Janeiro e
São Paulo. Na Reserva, é encontrada em áreas entorno
do Rio das Flores e Sítio Sophronites, entre 900–1.400
m de altitude, em matas de encosta ao longo de
estradas e trilhas, em locais sombreados e ensolarados.

Assemelha-se pela morfologia foliar a L.

multisetosa, que se distingue pelo indumento do
tipo hirtelo e revestindo totalmente a face abaxial
da lâmina foliar e os ramos.

Leandra gracilis var. glazioviana Cogn.,
descrita por Cogniaux (1891) para Macaé de Cima,
foi reconhecida como um novo táxon (ver
comentários em L. altomacaensis).

Leandra hirta Raddi var. hirta, Mem. Mat. Fis. Soc.
Ital. Sci. 18(2): 387. 1820. Tipo: fr., G. Raddi s.n.

(holótipo FI; foto em RB!). Leandra hirta var.
parvifolia Cogn. Tipo: BRASIL. RIO DE JANEIRO:
Alto Macaé, 8.I.1888, fl., A.F.M. Glaziou 16859

(lectótipo aqui designado, RB!; isolectótipos BR!,
K!, NY!, P-3x!, R-2x!), syn. nov. Fig. 5b-c

Arbustos 1,9–2,3 m alt., nitidamente pilosos;
indumento dos ramos, folhas, inflorescências,
hipanto e cálice esparsa a densamente hirtelo-
setoso, tricomas adpressos. Folhas com pecíolo
0,3–2 cm compr.; lâmina 3,4–11,8 × 1,2–3 cm,
membranácea, elíptica, base obtusa a cuneada, não
amplexicaule, margem crenulado-ciliolada, ápice
agudo a acuminado; 3(–5) nervuras acródromas 4–
6 mm suprabasais. Tirsóides de glomérulos; 2
brácteas involucrais e profilos cedo caducos. Flores
5–meras; hipanto 3–3,4 mm compr.; zona do disco
glabra; lacínias do cálice eretas, as externas 0,9–1,5
mm compr., as internas 0,8–1,3 mm compr.; pétalas
ca. 2,5 mm compr., eretas, oblongo-triangulares,
ápice atenuado-acuminado, apiculado, glabras;
filetes 2,5–3 mm compr.; anteras 2–3 mm compr.,
oblongas, conectivo não prolongado, inapendiculado
ou apêndice inconspícuo; ovário 2/3–ínferos, 4–
locular, setoso; estilete 10–13 mm compr. Bacídios
ca. 4,5 mm compr.
Material examinado: 22.I.1888, fl., A.F.M. Glaziou s.n. (P).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE
JANEIRO: Rio de Janeiro, I.1933, fl. e fr., A.C. Brade

et al. 12426 (RB). Mun. indet., 1831-33, fl., C.

Gaudichaud 728 (P).

900–920 m de altitude, em bordas de matas de
encosta ao longo de estradas e em trilhas próximas
a rios, em locais sombreados.

Espécie muito semelhante vegetativamente e,
por características florais, a L. amplexicaulis, L.

fragilis e L. melastomoides, conforme abordado nos
comentários das duas primeiras espécies. Entretanto,
distingui-se, principalmente, pelas maiores
dimensões das peças florais, conforme já destacado
por Souza & Baumgratz (2004). Neste trabalho, os
autores também propuseram L. melastomoides Raddi
var. paulina Cogn. e L. pubistyla Wurdack como
sinônimos de L. glazioviana.

Leandra gracilis Cogn. in Mart., Eichler & Urban,
Fl. bras. 14(4): 163, tab. 36, fig. 1. 1886. Fig. 5a

Arbustos ou arvoretas 1–2,5 m alt. ,
nitidamente pilosos; indumento dos ramos,
folhas, inflorescências e hipanto esparsa a
densamente glanduloso-granuloso, obscurecendo
tricomas furfuráceo-estrelados, tricomas caducos
ou não; ramos também esparso-setuloso, às
vezes restrito aos nós. Folhas com pecíolo 1,6–
2 cm compr.; lâmina 5,5–14 × 1,2–5 cm,
membranácea, elíptica a estreito ovada, base
cuneada, às vezes curto-decorrente ou obtuso-
cuneada, margem crenulado-ciliolada, ápice
atenuado-acuminado, às vezes acuminado ou
falcado, face abaxial setulosa nas nervuras
acródromas; 5 nervuras acródromas 6–16 mm
suprabasais. Tirsóides, ramos acessórios
presentes; brácteas e profilos persistentes. Flores
5–meras; hipanto 2,8–3,2 mm compr., também
esparso-setuloso; zona do disco esparsa e
irregularmente denticulada, glabra; lacínias do
cálice eretas, as externas 0,3–0,6 mm compr., as
internas 0,1–0,3 mm compr.; pétalas 2–2,5 mm
compr., reflexas, elípticas a ovadas ou lanceoladas,
ápice atenuado, glabras; filetes 1,5–1,6 mm compr.;
anteras 1,7–1,8 mm compr., elíptico- ou oblongo-
cuneadas, conectivo prolongado, inapendiculado;
ovário 3/4–2/3–ínferos, 3–locular, glabro; estilete
6–7,3 mm compr. Bacídios 4–7 mm compr.
Material examinado: 30.VIII.1887, fl., A.F.M. Glaziou

16920 (BR-2x, K, P); 8.II.1988, fl., S.V.A. Pessoa et al.

431 (FLOR, RB); 5-9.XII.1988, S.V.A. Pessoa et al. (RB
294030); 22.XI.1990, fl., J.F.A. Baumgratz et al. 508

(FLOR, RB); 22.XI.1990, fl., J.F.A. Baumgratz et al.

511 (FLOR, MBM, RB); 20.XII.1994, fr., M.L. Souza

& J.F.A. Baumgratz 1495b (CEPEC, FLOR, RB);
20.XII.1994, fl. e fr., M.L. Souza & J.F.A. Baumgratz

1499 (FLOR, RB); 20.XII.1994, fl. e fr., M.L. Souza &

J.F.A. Baumgratz 1500 (CEPEC, FLOR, RB);



Rodriguésia 62(3): 629-662. 2011

647Leandra na Reserva Ecológica de Macaé de Cima

Figura 5 – a. Leandra gracilis Cogn. – folhas. b-c. Leandra hirta Raddi var. hirta – b. folhas; c. ramo da inflorescência,
evidenciando as brácteas involucrais. d-e. Leandra hirtella Cogn. – d. folhas; e. detalhe do ramo da inflorescência com frutos
jovens. f-g. Leandra laevigata (Triana) Cogn. – f. folhas; g. brácteas, profilos e fruto jovem. h-k. Leandra laxa Cogn. – h. folhas;
i. detalhe do indumento na face adaxial da folha; j. flor; k. lacínia do cálice. (a Baumgratz et al. 511; b-c Glaziou 16859;
d-e Baumgratz et al. 447; f-g Baumgratz et al. 482; h-k Baumgratz et al. 374)
Figure 5 – a. Leandra gracilis Cogn. – leaves. b-c. Leandra hirta Raddi var. hirta – b. leaves; c. inflorescence branchlet, showing the
bracted-capitate cluster. d-e. Leandra hirtella Cogn. – d. leaves; e. detail of the inflorescence branch with young fruits. f-g. Leandra

laevigata (Triana) Cogn. – f. leaves; g. bracts, prophylls, and young fruit. h-k. Leandra laxa Cogn. – h. leaves; i. detail of the foliar
indument of adaxial surface; j. flower; k. calyx lobe.
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Endêmica do Rio de Janeiro. Na Reserva, é
uma espécie rara e de onde só se dispõe de
exemplares históricos para análise.

Apesar de pertencer à seção Leandraria, as
duas brácteas involucrais, na base de cada
glomérulo, são muito cedo caducas e não
apresentam aspecto rosulado, uma característica
das espécies dessa seção (Cogniaux 1886). Pelo
hábito arbustivo, aspecto do indumento e folhas
membranáceas, com nervuras acródromas
suprabasais, aproxima-se de L. hirtella e L. mollis.
Ambas se distinguem, principalmente, pela
ausência de brácteas involucrais e cedo caducas,
além de a primeira possuir indumento glanduloso-
granuloso e a segunda ter as nervuras acródromas
mais suprabasais (6–18 mm).

As características diagnósticas de L. hirta

var. parvifolia, descritas por Cogniaux (1886, 1891)
com base em um exemplar coletado na Reserva
(Glaziou 16859), como o caule muito ramificado e as
folhas com menores dimensões do pecíolo (5–8 mm
compr.) e da lâmina foliar (4–6 × 1,5–2,5 cm),
lanceoladas e curtamente acuminadas, não se
mostram exclusivas para o reconhecimento desse
táxon infraespecífico. Com base nos espécimes
analisados, essas características se sobrepõem
àquelas descritas para a variedade típica e um
mesmo exemplar pode, às vezes, apresentar
características de ambas as variedades. Desse
modo, considera-se a variedade parvifolia sinônimo
de L. hirta var. hirta. Como Cogniaux (1891) não
indicou o herbário onde o exemplar-tipo da variedade
parvifolia estaria depositado, designa-se no
presente estudo o espécime Glaziou 16859 (R) como
lectótipo desta variedade, por estar de acordo com a
descrição do protólogo e bem preservado.

O espécime Glaziou s.n. (P), coletado na área
de estudo e identificado como L. dubia,
corresponde a L. hirta var. hirta.

Leandra hirtella Cogn. in Mart., Eichler & Urban,
Fl. bras. 14(4): 187. 1886. Fig. 5d-e

Subarbustos a arbustos 0,5–1,5 m alt.,
nitidamente pilosos; indumento moderado a
densamente setuloso-viloso, tricomas patentes, e
glanduloso-granuloso. Folhas com pecíolo 0,8–
4,8 cm compr.; lâmina 4,3–12,5 × 1,7–4,2 cm,
membranácea, elíptica a ovada, base aguda a
arredondada, não amplexicaule, margem inteiro-
ciliolada, ápice acuminado ou atenuado-acuminado,
face abaxial com indumento sobre toda a superfície;
5 nervuras acródromas 2–12 mm suprabasais.

Tirsóides, pêndulos, não de glomérulos; brácteas
e profilos não involucrais, persistentes. Flores 5–
meras; hipanto 1,8–2,6 mm compr., moderadamente
setuloso e densamente furfuráceo-glanduloso; zona
do disco glabra; lacínias do cálice eretas, as
externas ca. 0,5 mm compr., as internas ca. 0,2 mm
compr.; pétalas 2,1–2,8 mm compr., reflexas,
oblongo-triangulares, ápice atenuado-acuminado,
glabras; filetes 0,8–1,2 mm compr.; anteras 0,9–
1,2 mm compr., amarelas, oblongas, conectivo
não prolongado, inapendiculado; ovário 3/4–ínferos,
3–locular, glabro; estilete 6,8–7 mm compr. Bacídios
2,5–5 mm compr.
Material examinado: 20.XII.1887, fl. e fr., A.F.M.

Glaziou 16961 (BR, P); 27.XI.1986, fl., J.F.A. Baumgratz

et al. 383 (CEPEC, FLOR, RB, US); 8.VI.1989, fr., J.F.A.

Baumgratz et al. 447 (FLOR, RB, US); 20.XI.1990, fl.,
J.F.A. Baumgratz et al. 485 (FLOR, RB); 21.XI.1990, fl.,
J.F.A. Baumgratz et al. 505 (FLOR, RB); 17.I.1991, fl. e
fr., J.F.A. Baumgratz et al. 542 (FLOR, RB); 17.I.1991,
fr., J.F.A. Baumgratz et al. 550 (RB); 19.II.1992, fr., T.S.

Pereira (RB 299543); 20.XII.1994, fl., M.L. Souza & J.F.A.

Baumgratz 1491 (FLOR, RB); 2.V.2001, fr., R.A.M.

Tavares et al. 93 (FLOR, RB); 20.III.2007, fr., J.F.A.

Baumgratz et al. 956A (FLOR, RB).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE
JANEIRO: Rio de Janeiro, 8.XII.1862, fl., A.F.M.

Glaziou 586 (BR, holótipo; P, isótipo).
Endêmica do Brasil, ocorrendo em Minas

Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa
Catarina, em florestas de altitude. Na Reserva,
coletada na região do Sítio Sophronites, Pedra
Bicuda e Hotel Fazenda São João, entre 700–1.200
m de altitude, em matas de encosta e em barrancos
ao longo de estradas e trilhas, em locais
sombreados ou ensolarados.

Aproxima-se de L. hirta var. hirta, conforme
abordado nos comentários desta espécie, e de L.

mollis, que se diferencia pela ausência de
indumento glanduloso-granuloso e pelo maior
comprimento das lacínias externas do cálice.

Leandra laevigata (Triana) Cogn. in Mart., Eichler
& Urban, Fl. bras. 14(4): 177. 1886. Fig. 5f-g

Arbustos a arvoretas 1,2–3 m alt.,
aparentemente glabros, com aspecto liso e
brilhante, apenas com tricomas diminutos
pubérulo-glandulosos; face adaxial da lâmina foliar
às vezes esparso-setulosa, tricomas caducos ou
não. Folhas com pecíolo 1,3–4,8 cm compr.; lâmina
7,3–16,3 × 2–5,9 cm, membranácea, elíptica a
ovada, base aguda a arredondada, margem
ondulada a denticulada, nitidamente ciliolada,
ápice atenuado-acuminado; domácias



Rodriguésia 62(3): 629-662. 2011

649Leandra na Reserva Ecológica de Macaé de Cima

marsupiformes, axilar-primárias, ou ausentes na
face abaxial; 5 nervuras acródromas 5–17,5 mm
suprabasais; nervuras secundárias e de ordem
superior conspícuas. Tirsóides, não de
glomérulos; brácteas e profilos persistentes.
Flores 5–meras; hipanto 1,5–2 mm compr.; zona
do disco glabra ou esparso-setulosa; lacínias do
cálice reflexas, as externas 2–2,2 × 0,1–0,3 mm,
ápice agudo-apiculado, geralmente convoluto, as
internas 0,4–0,5 mm compr.; pétalas 3,2–3,5 mm
compr., reflexas, oblongas ou estreito-elípticas,
ápice atenuado, glabras; filetes 1,5–1,6 mm, compr.;
anteras 1,3–1,5 mm compr., alvas a cremes,
oblongas, conectivo não prolongado, inapendiculado
ou apêndice inconspícuo, truncado a emarginado;
ovário 2/3–4/5–ínferos, 5–locular, glabro; estilete
5,5–5,8 mm compr. Bacídios 4–5,5 mm compr.
Material examinado: 21.X.1881, fl., A.F.M. Glaziou

13439 (R); 26.XI.1986, fl., J.F.A. Baumgratz et al. 376

(FLOR, RB, US); 20.XI.1990, fl. e fr., J.F.A. Baumgratz

et al. 482 (FLOR, RB); 17.I.1991, fr., J.F.A. Baumgratz

et al. 544 (FLOR, RB); 19.II.1992, fr., T. Sampaio (RB
299544, RB 299545); 1.V.2001, fr., R.A.M. Tavares et

al. 79 (FLOR, RB); 2.V.2001, fr., R.A.M. Tavares et al.

96 (FLOR, RB); R. Guedes (RB 293879).
Endêmica do Brasil, ocorrendo em Minas

Gerias, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. Na Reserva, foi
coletada no entorno do Sítio Bacchus, Sítio
Sophronites, Rio das Flores e Rio Macaé, entre
1.100–1.392 m de altitude, em matas de encosta e ao
longo de trilhas, estradas e margens de rio, em locais
geralmente sombreados.

Próxima de L. acutiflora, mas diferindo
principalmente pela ausência de tricomas
furfuráceo-estrelados e domácias em tufos de pêlos.
Somente em três exemplares – Baumgratz 544 e
Tavares 79, 96 – foi observada a presença de
esparsos tricomas setulosos na face adaxial da
lâmina foliar, uma característica também assinalada
por Souza & Baumgratz (2009) para os espécimes
coletados em São Paulo.

Leandra laxa Cogn. in A. & C. De Candolle, Mon.
Phan. 7: 642. 1891. Fig. 5h-k

Arbustos a arvoretas 0,8-5 m alt., nitidamente
pilosos; indumento dos ramos, pecíolos e
inflorescências moderada a densamente hirtelo e
esparsamente furfuráceo-estrelado, tricomas
glanduloso-granulosos ausentes; ramos achatados
a subcilíndricos, nunca alados. Folhas com pecíolo
1–1,8 cm compr.; lâmina 11–14,6 × 3,2–4 cm, plana,
membranácea, lanceolada ou elíptica, base aguda

ou obtusa, não decorrente nem agudo-cuneada,
margem crenulado-ciliolada, ápice acuminado, face
adaxial esparso-setulosa, com maior densidade na
nervura acródroma central, face abaxial
moderadamente viloso-setulosa e esparsamente
furfuráceo-estrelada; 5 nervuras acródromas 10–
22 mm suprabasais. Tirsóides, às vezes ramos
acessórios presentes; brácteas e bractéolas
persistentes. Flores 5–meras; hipanto 2,6–3,2 mm
compr., hirsuto; zona do disco setulosa, anel
membranáceo ausente; lacínias do cálice reflexas,
as externas 0,5–0,8(–1) mm, as internas 0,3–0,5
mm compr.; pétalas 3,1–3,5 mm compr., reflexas,
ovadas, ápice atenuado, às vezes apiculado,
glabras, margem às vezes esparso ciliolado-
setulosa na base; estames subiguais em tamanho;
filetes 1,4–2,2 mm compr.; anteras 1,7–1,9 mm
compr., róseas, oblongas ou ovado-elípticas,
conectivo dorsalmente giboso ou não, não
prolongado, inapendiculado ou apêndice dorsal
inconspícuo, agudo; ovário 3/4–ínferos, 3–
locular, hirtelo; estilete 5,6–6,5 mm compr. Frutos
maduros não vistos.
Material examinado: 30.X.1887(1888), fl., A.F.M.

Glaziou 16853 (BR, holótipo; K, P, R, isótipos);
26.XI.1986, fl. e fr., J.F.A. Baumgratz et al. 374 (FLOR,
RB); 13.XI.1991, fl. e fr., T.S. Pereira (RB 296463);
22.XI.1990, fl., J.F.A. Baumgratz et al. 515 (RB);
20.XII.1994, fr., M.L. Souza & J.F.A. Baumgratz 1505b

(FLOR, RB); 20.XII.1994, M.L. Souza & J.F.A.

Baumgratz 1516 (FLOR, RB).
Endêmica da região de Macaé de Cima, em

Nova Friburgo. Na Reserva, é encontrada na região
do Sítio Sophronites e Rio das Flores, entre 900-
1.350 m de altitude, em mata de encosta ao longo de
trilhas e estradas, geralmente em locais sombreados.

Exemplares de L. purpureo-villosa Hoehne,
com distribuição no Sudeste e Sul do Brasil, têm
sido identificados equivocadamente como L. laxa,
uma espécie que se distingue principalmente pela
ausência de indumento glanduloso-granuloso,
brácteas e profilos menores, não involucrais,
persistentes e geralmente mascarados pelo
indumento, zona do disco setulosa, lacínias do
cálice reflexas e pétalas maiores em comprimento
(Baumgratz & Souza 2009b). Por essa razão,
acredita-se que os espécimes tratados como L.

laxa por Camargo et al. (2009) para o Paraná,
correspondem a L. purpureo-villosa.

Por características foliares, assemelha-se
com L. eriocalyx, conforme abordado nos
comentários desta espécie. Ilustrações também em
Baumgratz & Souza 2009b.
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Leandra magdalenensis Brade, Rodriguésia 9(18):
4, pl. 3. 1945. Fig. 6a-d

Arbustos ca. 3,5 m alt., nitidamente pilosos;
indumento dos ramos, folhas e hipanto esparsa a
densamente furfuráceo-dendrítico e -estrelado,
glanduloso-granuloso, às vezes resinoso, e esparso-
setuloso nas folhas e hipanto, tricomas caducos
ou não. Folhas com pecíolo 1–2,7 cm compr.; lâmina
5,5–8,5 × 2,5–4,2 cm, subcoriácea, ovada, base
arredondada, margem denticulado-ciliolada, ápice
agudo a acuminado, face adaxial nigrescente
quando seca; 5 nervuras acródromas 1–2 mm
suprabasais. Tirsóides; brácteas e profilos
caducos, às vezes persistentes. Flores 5–meras;
hipanto 2,2–4 mm compr.; zona do disco glabra;
lacínias do cálice eretas, as externas 0,2–0,3 mm
compr., as internas 0,1–0,2 mm compr.; pétalas 1,5–
2 mm compr., reflexas, oblongo-lanceoladas, ápice
agudo a atenuado, glabras; filetes 1,3–1,5 mm
compr.; anteras 1,5–1,7 mm compr., oblongo-
elípticas, conectivo levemente giboso, não
prolongado, inapendiculado; ovário 5/6–ínferos, 3–
locular, glabro; estilete 5–6 mm compr. Bacídios 5,5–
6 mm compr., nigrescentes.
Material examinado: 20.XII.1994, fl., M.L. Souza & J.F.A.

Baumgratz 1502b (CEPEC, FLOR, K, MBM, R, RB, SPF);
1.V.2001, fr., R.A.M. Tavares et al. 82 (FLOR, RB).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE
JANEIRO: Santa Maria Madalena, 3.III.1934, fl. e fr., A.C.

Brade & Santos Lima 13221a (RB, holótipo e isótipos).
Endêmica do Rio de Janeiro, sendo

encontrada em Macaé de Cima e no Parque Estadual
do Desengano, no município de Santa Maria
Madalena, que integram a cadeia montanhosa da
Serra dos Órgãos. Primeiro registro para a Reserva,
sendo encontrada na área dos Sítios Sophronites e
Bacchus, entre 1.100–1.550 m de altitude, em local
sombreado na borda da mata de encosta.

Espécie rara e de formações de altitude,
representando a coleção de Macaé de Cima as
únicas coletas após a do material-tipo. Pela
presença de tricomas glanduloso-granulosos
aproxima-se de L. gracilis, L. multisetosa e L.

riedeliana, porém, distingue-se destas três
espécies por apresentar tricomas dendríticos nas
partes vegetativas e no hipanto.

Leandra melastomoides Raddi, Mem. Soc. Ital. Fis.
18: 386. 1820. Fig. 6e-f

Subarbustos a arbustos 0,7–1 m alt., nitidamente
pilosos; indumento dos ramos, pecíolos e
inflorescências hispídulo-estriguloso; nos ramos,
tricomas menores ou iguais a 1,1 mm compr., adpresso-

ascendentes. Folhas com pecíolo 0,3–1 cm compr.;
lâmina 5,2–12,4 × 1,5–4,3 cm, papirácea a cartácea,
elíptica, base agudo- a obtuso-cuneada ou
arredondada, não amplexicaule, margem inteira a
crenulada, ciliolada, ápice agudo a acuminado, face
adaxial plana a bulada, estrigulosa-estrigosa, hispídula
nas nervuras acródromas, face abaxial plana a
foveolada, setuloso-setosa, às vezes também vilosa,
hispídula nas nervuras acródromas; 3(–5) nervuras
acródromas 5–18 mm suprabasais. Tirsóides de
glomérulos; brácteas e profilos vinosos, involucrais,
persistentes na frutificação, brácteas mais externas
com a face adaxial glabra e abaxial hispídulo-adpressa
em toda a superfície. Flores 6–meras; hipanto 3,5–
4 mm compr., densamente híspido-adpresso; zona
do disco glabra; lacínias do cálice eretas, as externas
ca. 2 mm compr., as internas ca. 1,2 mm compr., glabras,
margem às vezes com esparsos tricomas; pétalas ca.
4,5 mm compr., eretas, oblongas, ápice atenuado,
glabras; estames de dois tamanhos, ante-sépalos com
filetes 4–4,5 mm compr., anteras ca. 3,8 mm compr.,
antepétalos com filetes 3,5–4 mm compr., anteras 3,4–
3,5 mm compr., ambos com anteras ovadas,
extrorsamente falciformes, conectivo prolongado,
apêndice truncado ou bi-denticulado; ovário 1/5–
1/2–ínfero, 4–locular, setuloso; estilete 11,5–13 mm
compr. Frutos maduros não vistos.
Material examinado: fl. e fr., G. Raddi (RB, foto do
holótipo); 16.I.1991, fl. e fr., J.F.A. Baumgratz et al. 530

(RB); 20.XII.1994, fl., M.L. Souza & J.F.A. Baumgratz 1488b,

1494 (FLOR, RB); 2.V.2001, fr., R.A.M. Tavares et al. 87

(FLOR, RB). 2.V.2001, fr., R.A.M. Tavares et al. 91 (RB).
Distribui-se no Brasil, pelos estados de Goiás,

Paraíba, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de
Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina e,
segundo Wurdack (1962), de ocorrência duvidosa
no Pará e Suriname. Primeiro registro na Reserva,
sendo encontrada no entorno do Sítio Bacchus, Sítio
Sophronites e Hotel Fazenda São João, entre 980–
1.100 m de altitude, em locais sombreados na borda
de matas de encosta ao longo de trilhas e estradas.

Essa espécie tem sido usualmente descrita
com flores hexâmeras (Cogniaux 1886, 1891;
Wurdack 1962; Romero 1993), como no presente
estudo. Porém, Souza & Baumgratz (2009)
assinalam, para a flora de São Paulo, haver raramente
flores pentâmeras.

Aproxima-se de L. amplexicaulis, L. fragilis e
L. glazioviana, conforme abordado nos comentários
destas espécies. Entretanto, assemelha-se mais a L.

fragilis, que difere, principalmente, pelas brácteas
mais externas do invólucro com a face abaxial glabra
ou com tricomas restritos à região da nervura central.
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Figura 6 – a-d. Leandra magdalenensis Brade – a. folhas; b. hipanto, cálice e estilete; c. estame; d. tricomas furfuráceo-
dentríticos. e-f. Leandra melastomoides Raddi – e. folhas; f. bráctea, face abaxial. g-h. Leandra mollis Cogn. – g. folhas;
h. flor. i-j. Leandra multiplinervis (Naudin) Cogn. – i. folha; j. flor e profilos. k-l. Leandra multisetosa Cogn. – k. detalhe do
ramo florífero; l. flor e profilo. (a-d Souza & Baumgratz 1502b; e-f Souza & Baumgratz 1494; g Baumgratz et al. 958;
h Glaziou 3965; i-j Baumgratz et al. 370; k-l Baumgratz et al. 375).
Figure 6 – a-d. Leandra magdalenensis Brade – a. leaves; b. hypanthium, calyx, and style; c. stamen; d. dendritic-furfuraceous
trichomes. e-f. Leandra melastomoides Raddi – e. leaves; f. bract, abaxial surface. g-h. Leandra mollis Cogn. – g. leaves; h. flower.
i-j. Leandra multiplinervis (Naudin) Cogn. – i. leaf; j. flower and prophylls. k-l. Leandra multisetosa Cogn. – k. detail of the flowering
branch; l. flower and prophyll.
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Leandra mollis Cogn. in Mart., Eichler & Urban,
Fl. bras. 14(4): 126, tab. 29, fig. 1. 1886. Fig. 6g-h

Subarbustos a arbustos 0,7–2,5 m alt.,
nitidamente pilosos; indumento dos ramos, folhas,
inflorescências e hipanto e lacínias externas do
cálice densamente seríceo-setuloso, tricomas
adpressos. Folhas geralmente anisófilas; pecíolo
0,6–2,6 cm compr.; lâmina (4,5–)7–12,5 × (1,7–)2–4 cm,
membranácea, elíptica a estreito-ovada, base aguda
a obtusa, não amplexicaule, margem crenulado-
ciliolada, ápice atenuado-acuminado, indumento
alvo-rosado sobre as nervuras acródromas e nos
bordos; 5 nervuras acródromas 6–18 mm supabasais.
Tirsóides, não de glomérulos; brácteas e profilos
não involucrais, persistentes. Flores 5–meras; hipanto
2,3–2,5 mm compr.; zona do disco glabra; lacínias
do cálice eretas, as externas 1,7–2,1 mm compr., as
internas 0,4–0,5 mm compr., glabras; pétalas 4–
4,6 mm compr., eretas, oblongo-triangulares, ápice
atenuado-acuminado, glabras; estames desiguais
em tamanho; filetes 3,5–5,2 mm compr.; anteras 2–
2,6 mm compr., oblongas, ápice obtuso, conectivo
prolongado, apêndice inconspícuo, agudo,
truncado a emarginado ou trilobado; ovário 1/2–
ínfero, glabro; estilete 6–8,2 mm compr. Bacídios
5–7 mm compr.
Material examinado: 19.II.1888, fl. e fr., A.F.M. Glaziou

16862 (P-3x, R, RB); 12.III.1870, fl. e fr., A.F.M. Glaziou

3965 (P-2x, R); 3.V. 1988, fr., J.F.A. Baumgratz et al.

408 (FLOR, RB, US); 6.VI.1993, fr., C.M. Vieira & L.C.

Gurken 265 (FLOR, RB); 20.XII.1994, M.L. Souza &

J.F.A. Baumgratz 1509 (FLOR, RB); 2.V.2001, fr., R.A.M.

Tavares et al. 89, 95 (FLOR, RB); 20.III.2007, fr., J.F.A.

Baumgratz et al. 958 (CEPEC, FLOR, MBM, RB).
Endêmica da região de Macaé de Cima, em

Nova Friburgo, onde ocorre em áreas próximas aos
Sítios Sophronites e São João e Rio Macaé, entre
700–1.100 m de altitude, em formações de encostas
margeando estradas e trilhas, em locais sombreados,
além da margem da estrada para Rio Bonito.

Assemelha-se vegetativamente a L. hirta var.
hirta e L. hirtella, conforme já abordado nos
comentários destas espécies.

Leandra multiplinervis (Naudin) Cogn. in Mart.,
Eichler & Urban, Fl. bras. 14(4): 180. 1886. Fig. 6i-j

Arbustos a arvoretas 1–3 m alt., nitidamente
pilosos ou aparentemente glabros; indumento dos
ramos, pecíolos, face abaxial das folhas, inflorescências
e hipanto esparso-setuloso e furfuráceo-estrelado,
tricomas cedo caducos, tricomas glanduloso-
granulosos ausentes; ramos achatados a subcilíndricos,
sulcados quando jovens, nunca alados. Folhas com

pecíolo 1,2–5,8 cm compr., alado para o ápice; lâmina
(8,5–)11,5–32 × (3,5–)5,3–16,5 cm, papirácea, elíptica,
base longo-decorrente, margem crenulado-ciliolada,
ápice agudo-acuminado, face adaxial plana, setuloso-
adpressa, estrigulosa e furfuráceo-estrelada,
principalmente nas nervuras acródromas, tricomas
estrelados caducos; 5–7 nervuras acródromas 45–
80 mm suprabasais. Tirsóides; brácteas e profilos
persistentes. Flores 5–meras; hipanto (3–)3,5–3,8 mm
compr.; zona do disco glabra ou raros tricomas
setulosos; lacínias do cálice reflexas, as externas 3–
5 mm compr., as internas 0,3–0,5 mm compr.; pétalas
3,5–5 mm compr., reflexas, ovadas a elípticas, ápice
atenuado, glabras; filetes 2,5–3 mm compr.; anteras
2,2–2,8 mm compr., alvas, às vezes alvo-amareladas,
posteriormente rosadas, ovado-oblongas, conectivo
não prolongado, inapendiculado ou apêndice
inconspícuo, calcarado; ovário ínfero ou 4/5–5/6–
ínferos, 3–locular, glabro ou raros tricomas setulosos;
estilete 8–10 mm compr. Frutos maduros não vistos.
Material examinado: 30.X.1887, fl. e fr., A.F.M. Glaziou

16873 (P); 22.IX.1888, fl. e fr., A.F.M. Glaziou 17532

(P); 18.X.1977, fl. e fr., P.J.M. Maas et al. 3295 (RB);
25.X.1986, fl. e fr., G. Martinelli & M. Leitman 11805

(FLOR, RB); 18.IX.1986, fl., C. Farney et al. 1221

(FLOR, RB); 25.XI.1986, fl. e fr., J.F.A. Baumgratz et al.

370 (FLOR, RB, US); 27.XI.1986, fl. e fr., J.F.A.

Baumgratz et al. 384 (FLOR, RB); 24.V.1988, fl., S.V.A.

Pessoa et al. 312 (RB); 7.XI.1988, fl., R. Guedes et al.

2192 (RB); 13.IX.1989, fl., A. Fonseca Vaz et al. 683

(FLOR, RB); 20.XI.1990, fl. e fr., J.F.A. Baumgratz et al.

483 (FLOR, RB); 16.XII.1991, fl. e fr., M. Nadruz et al.

722 (FLOR, RB); 6.XI.1993, fl. e fr., C.M. Vieira & L.C.

Gurken 443 (RB); 14.12.2001, fl. e fr., R.A.M. Tavares et

al. 99 (FLOR, RB); R. Guedes et al. 2119b (RB).
Espécie de ampla distribuição, ocorrendo no

México, Guatemala e Brasil, nos estados do Rio de
Janeiro, São Paulo e Paraná, geralmente em
formações vegetacionais de altitude. Na Reserva
foi coletada frequentemente no entorno do Sítio
Sophronites, Rio das Flores e Fazenda Ouro Verde,
entre 1.100–1.250 m de altitude, em locais sombreados
de matas de encosta e um pouco mais ensolarados
ao longo de margens de rios, estradas e trilhas.

Facilmente reconhecida no campo pela base
da lâmina foliar acentuadamente decorrente e pelos
tricomas setulosos muito esparsos.

Leandra multisetosa Cogn. in A. & C. De Candolle,
Mon. Phan. 7: 632. 1891. Fig. 6k-l

Subarbustos, arbustos ou arvoretas 0,7–4 m
alt., nitidamente pilosos; indumento dos ramos,
pecíolos, face abaxial das folhas, inflorescências e
hipanto hirtelo, glanduloso-granuloso e furfuráceo-
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estrelado. Folhas com pecíolo 0,7–2,2 cm compr.;
lâmina 9–12,2 × 3,8–4,8 cm, membranácea, elíptica
ou estreito-ovada, base agudo-cuneada a
arredondada, margem ondulada a crenulado-ciliada,
ápice acuminado a atenuado-acuminado, face adaxial
esparsa a densamente setulosa na nervura
acródroma central e extremidade dos bordos e
glanduloso-granulosa; 5–7 nervuras acródromas 13–
30 mm suprabasais. Tirsóides, ramos acessórios
presentes; brácteas e profilos persistentes. Flores
5–meras; zona do disco glabra; hipanto 2–2,5 mm
compr.; lacínias do cálice eretas a patentes, as
externas 0,4–0,5 mm compr., as internas 0,4–0,5 mm
compr., ciliado-setulosas, pétalas 2–2,3 mm, reflexas,
oblongo-triangulares, ápice atenuado-acuminado,
glabras; filetes 1,4–1,5 mm compr.; anteras 1,4–1,6 mm
compr., extrorsamente curvas, oblongas, conectivo
prolongado, inapendiculado; ovário 5/6–ínferos, 3–
locular, glabro; estilete 5,5–6,3 mm compr. Bacídios
6–7 mm compr.
Material examinado: 30.X.1887(1888), fl., A.F.M. Glaziou

16828 (BR, holótipo; K, P-3x, R, isótipos); 26.XI.1986, fl.,
J.F.A. Baumgratz et al. 375 (CEPEC, FLOR, K, MBM,
RB); 20.XI.1990, fl., J.F.A. Baumgratz et al. 486 (FLOR,
RB); 17.I.1991, fr., J.F.A. Baumgratz et al. 537 (RB);
19.II.1992, fr., T.S. Pereira s.n. (FLOR 36084).

Endêmica da região de Macaé de Cima, em Nova
Friburgo, onde ocorre na região do Sítio Sophronites
e Rio das Flores, entre 1.000–1.100 m de altitude, em
locais sombreados na mata de encosta ao longo de
trilhas e estradas e em margens de rios. Recoletada
após ca. 100 anos da coleta do exemplar-tipo, sendo
considerada uma espécie em perigo de extinção.

Assemelha-se a L. gracilis, conforme
abordado nos comentários desta espécie.

Leandra nianga (DC.) Cogn. in Mart., Eichler &
Urban, Fl. bras. 14(4): 96. 1886. Fig. 7a-b

Arbustos ca. 70 cm alt., nitidamente pilosos;
indumento dos ramos, pecíolo, inflorescências e
hipanto esparsa a moderadamente hirsuto, tricomas
dos ramos e pecíolos 3–7,5 mm compr.,
frequentemente vinosos, e furfuráceo-estrelados,
tricomas glanduloso-granulosos ausentes; ramos
achatados a subcilíndricos, nunca alados. Folhas
com pecíolo 2,8–3,8 cm compr.; lâmina 7,5–12 × 3–
5,2 cm, plana ou ondulada, membranácea, ovada,
base obtusa a arredondada ou subcordada, não
decorrente nem agudo-cuneada, margem crenulado-
ciliada, ápice acuminado, face adaxial moderadamente
setosa e raros tricomas estrelados, caducos, face
abaxial esparsamente setuloso-setosa e estrelado-
furfurácea, ambas com tricomas vinosos; 5 nervuras

acródromas 2–4 mm suprabasais. Tirsóides; brácteas
e profilos persistentes. Flores 5–meras; hipanto
4–4,2 mm compr.; zona do disco glabra ou
moderadamente setulosa, anel membranáceo
ausente; lacínias do cálice reflexas, as externas 3–4 mm
compr., as internas (1–)1,7–2 mm compr.; pétalas
3–3,3 mm compr., reflexas, oblongas, ápice agudo-
apiculado, glabras; filetes 2,2–2,8 mm compr.;
anteras 2,5–2,7 mm compr., amarelas, atenuadas,
conectivo não prolongado, inapendiculado; ovário
3/4–2/3–ínferos, 3–locular, com esparsos e
diminutos tricomas estrelados; estilete 7,5–7,8 mm
compr. Frutos maduros não vistos.
Material examinado: 16.I.1991, fr., J.F.A. Baumgratz et

al. 523 (RB); 14.XII.2001, fl. e fr., R.A.M. Tavares et al.

98, 100 (FLOR, RB); 21.III.2007, fr., J.F.A. Baumgratz et

al. 962 (FLOR, RB).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE
JANEIRO: Santa Maria Madalena, 24.XI.1977, fr., J.P.P.

Carauta 2757 (FLOR, RB).
Endêmica do Brasil, ocorrendo em Minas

Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, geralmente em
formações vegetacionais de altitude. Primeiro
registro para a Reserva, coletada na região próxima
ao Sítio Bacchus, Hotel Fazenda São João e Hotel
Garlipi, entre 800–1.000 m de altitude, em matas de
encosta ao longo de trilhas e estradas, em locais
sombreados, e frequentemente destacando-se no
ambiente pela coloração vinosa do indumento nos
ramos, folhas e inflorescências.

Espécie muito semelhante vegetativamente a
L. xanthostachya, que se diferencia, principalmente,
pela frequente coloração amarela do indumento e
maior comprimento das lacínias do cálice.

Algumas características florais mostram-se
diferentes do observado por Souza & Baumgratz
(2009) para essa espécie na flora de São Paulo, como
a zona do disco apenas pilosa, o ovário glabro
(talvez pelos tricomas estrelados serem esparsos e
diminutos, podendo cair facilmente) e o maior
comprimento do estilete (12–13 mm). Essas diferenças
possivelmente se justificam pelo pouco material
coletado na Reserva.

Leandra purpurascens (DC.) Cogn. in Mart.,
Eichler & Urban, Fl. bras. 14(4): 110. 1886.

Fig. 7c-d
Arbustos 0,7–4 m alt., nitidamente pilosos;

indumento dos ramos, pecíolos, inflorescências e
hipanto esparsa a moderadamente hirtelo, tricomas
dos ramos até 2 mm compr., e esparsamente
furfuráceo-estrelado, tricomas glanduloso-granulosos
ausentes; ramos subcilíndricos a cilíndricos, nunca
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Figura 7 – a-b. Leandra nianga (DC.) Cogn. – a. folhas; b. flor. c-d. Leandra purpurascens (DC.) Cogn. – c. folhas; d. flor.
e-i. Leandra quinquedentata (DC.) Cogn. - e-h. folhas, variação morfológica; i. fruto jovem, bráctea e profilos. j-k. Leandra

regnellii (Triana) Cogn. – j. folhas; k. fruto jovem. l-n. Leandra riedeliana (O.Berg ex Triana) Cogn. – l. folhas; m. estame;
n. fruto jovem. (a-b Tavares et al. 100; c-d Correia et al. 179; e, i Araujo et al. 45; f Leitman et al. 200; g Baumgratz et al.

541; h Baumgratz et al. 466; j-k Glaziou 17535; l-n Damazio s.n., RB 44306).
Figure 7 – a-b. Leandra nianga (DC.) Cogn. – a. leaves; b. flower. c-d. Leandra purpurascens (DC.) Cogn. – c. leaves; d. flower.
e-i. Leandra quinquedentata (DC.) Cogn. - e-h. leaves, morphological variation; i. young fruit, bract, and prophylls. j-k. Leandra

regnellii (Triana) Cogn. – j. leaves; k. young fruit. l-n. Leandra riedeliana (O.Berg ex Triana) Cogn. – l. leaves; m. stamen; n. young fruit.
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alados. Folhas com pecíolo (0,2–)0,5–1,6 cm compr.;
lâmina (2,2–)4,8–12,7 × (0,7–)1,9–4,7 cm, plana,
membranácea a cartácea, elíptica a ovada, base aguda
a arredondada, não decorrente nem agudo-cuneada,
margem ondulada ou crenulada, densamente ciliolado-
adpressa, ápice agudo-atenuado a acuminado, face
adaxial moderadamente setuloso-setosa ou estrigulosa
e furfuráceo-estrelada, face abaxial moderada a
densamente viloso-setulosa e esparsamente
furfuráceo-estrelada; 3–5 nervuras acródromas (1–)
1,5–8 mm suprabasais. Tirsóides; brácteas e profilos
persistentes. Flores 5–meras; hipanto ca. 2,8 mm
compr.; zona do disco setulosa, anel membranáceo
ausente; lacínias do cálice reflexas, as externas 2,8–3
mm compr., as internas 0,5–1,2 mm compr.; pétalas ca.
3,5 mm compr., reflexas, ovadas, ápice agudo, glabras;
filetes 2,3–2,6 mm compr.; anteras 2,1–2,5 mm compr.,
amarelas, atenuadas, conectivo não prolongado,
giboso ou não no dorso, base truncada ou
emarginada, inapendiculado; ovário 1/2–ínfero, 3–
locular, setuloso; estilete ca. 7,3 mm compr. Frutos
maduros não vistos.
Material examinado: 12.IX.1990, fl., C.M.B. Correia

et al. 179 (FLOR, RB); 16.I.1991, fl. e fr., J.F.A.

Baumgratz et al. 527 (RB); 20.XII.1994, fr., M.L. Souza

& J.F.A. Baumgratz 1502 (FLOR, RB); 20.XII.1994, fl.,
M.L. Souza & J.F.A. Baumgratz 1503 (FLOR, RB);
14.XII.2001, fl. e fr., R.A.M. Tavares et al. 102 (RB); R.

Guedes et al. (RB 293877).
Endêmica do Brasil, ocorrendo no Piauí,

Paraíba, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo,
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Primeiro
registro para a Reserva, onde foi coletada no
entorno dos Sítios Bacchus, Fazenda Velha e
Sophronites e do Hotel Fazenda São João, entre 850–
1.100 m de altitude, em matas de encosta, ao longo
de estradas e em áreas perturbadas e ensolaradas,
apresentando geralmente indumento vinoso.

Espécie afim de L. eriocalyx e L. fallax, conforme
abordado nos comentários dessas espécies.

Leandra quinquedentata (DC.) Cogn. in Mart.,
Eichler & Urban, Fl. bras. 14(4): 156. 1886.

Fig. 7e-i
Subarbustos, arbustos ou arvoretas 0,7–5 m alt.,

aparentemente glabros; indumento esparsa a
densamente glanduloso-granuloso, obscurecendo ou
não tricomas furfuráceo-estrelados, estes geralmente
caducos. Folhas com pecíolo 0,5–3 cm compr.; lâmina
4–20,2 × 1,5–5 cm, subcartácea a cartácea, elíptica, às
vezes obovada, raro oblonga, base aguda a obtusa,
margem inteira a crenulada, geralmente revoluta, ápice
agudo a acuminado; domácias ausentes; 3 nervuras
acródromas basais ou até ca. 3 mm suprabasais, as

laterais muito próximas ou confluentes às margens na
base. Tirsóides; brácteas e profilos persistentes. Flores
5–meras; hipanto 2,6–3,5(–4) mm compr.; zona do
disco setulosa; cálice distintamente laciniado, nunca
truncado, lacínias eretas, as externas 0,7–1,9 × 0,2–
0,5 mm, giboso-geniculadas, ápice acuminado-
apiculado, as internas 0,3–1,1 mm compr., largamente
ovadas ou triangulares; pétalas 2,6–4,2 mm compr.,
reflexas, ovadas, elípticas ou oblongas, ápice
atenuado-agudo, às vezes apiculado, geralmente na
face abaxial com esparsos tricomas glandulares longo-
pedicelados, caducos; filetes 2–3 mm compr.; anteras
1,5–2,6 mm compr., ovadas, elípticas, oblongas ou
levemente obovadas, conectivo giboso no dorso,
prolongado, inapendiculado ou apêndice
inconspícuo, agudo ou bilobado; ovário 1/2–3/5–
ínferos, 3–locular, glabro ou esparso-setuloso; estilete
5,4–6,5(–8,5) mm compr. Bacídios 6–10 mm compr.
Material examinado: 20.XII.1887, fl. e fr., A.F.M.

Glaziou 16924 (R); 24.VIII.1986, fl. e fr., M. Leitman et

al. 200 (FLOR, RB); 2.V.1988, fl. e fr., J.F.A. Baumgratz

et al. 391 (CEPEC, RB); 25.V.1989, fl. e fr., G. Martinelli

et al. 13437 (RB); 8.VI.1989, fr., J.F.A. Baumgratz et al.

445 (CEPEC, FLOR, RB, US); 16.VIII.1989, fl., I.A.

Araujo et al. 45 (FLOR, RB, US); 3.VI.1990, fr., S.V.A.

Pessoa et al. 524 (CEPEC, FLOR, MBM, RB);
13.VIII.1990, fl. e fr., C.M.B. Correia et al. 102 (FLOR,
RB); 17.VIII.1990, fr., J.F.A. Baumgratz et al. 466 (RB);
19.VIII.1990, fl. e fr., J.F.A. Baumgratz et al. 480 (CEPEC,
RB); 17.I.1991, fl., J.F.A. Baumgratz et al. 541 (RB);
17.I.1991, fl., J.F.A. Baumgratz et al. 547 (FLOR, RB);
23.I.1994, fl., C.M. Vieira & L.C. Gurken 532 (MBM,
RB); 1.V.2001, fl. e fr., R.A.M. Ttavares et al. 83 (RB).

Endêmica do Brasil, ocorrendo na Bahia, Minas
Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul. Na Reserva, foi coletada no
entorno dos Sítios Bacchus, Sophronites e Fazenda
Velha, Pedra Bicuda, Serra dos Pirineus, Rio Macaé,
Rio das Flores, Fazenda Ouro Verde, Hotel Fazenda
São João, entre 1.000–1.500 m de altitude, crescendo
em matas de encosta ao longo de trilhas e estradas e
em mata nebular, em locais sombreados e
ensolarados. Espécimes coletados em mata nebular
(Baumgratz 480, Leitman 200) apresentam folhas
com dimensões menores, consistência mais rígida e
margem mais nitidamente crenulada do que as
amostras coletadas em cotas altitudinais mais baixas.

A possível ocorrência de L. neurotricha na
Reserva está baseada nos espécimes Glaziou 8376,
16008 e 16923, cujas coletas teriam sido feitas na
Serra dos Órgãos e em Macaé de Cima (Glaziou 1908).
O exemplar Glaziou 8376 (P, isótipo; F, RB, fotos),
apesar de estar corretamente identificado, pois
possui brácteas e profilos diagnósticos para esta
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espécie, ou seja, de grandes dimensões, naviculares
e caducos, foi coletado na serra da Bocaina. Já os
espécimes Glaziou 16008 (R), coletado na Serra dos
Órgãos, e Glaziou 16923 (P), em Macaé de Cima,
correspondem a L. quinquedentata, uma vez que
apresentam brácteas e profilos de pequenas
dimensões, lineares, nunca naviculares, e persistentes.

Aproxima-se de L. barbinervis, conforme
abordado nos comentários desta espécie, e, pelas
mesmas características, ou seja, o aspecto
aparentemente glabro da planta e morfologia das
folhas, de L. truncata. Esta facilmente se diferencia
pelo cálice truncado-ondulado a -denticulado, com
lacínias inconspícuas.

Leandra regnellii (Triana) Cogn. in Mart., Eichler
& Urban, Fl. bras. 14(4): 116. 1886. Fig. 7j-k

Arbustos nitidamente pilosos; indumento dos
ramos, pecíolos, inflorescências e hipanto esparsa a
densamente hirtelo e furfuráceo-estrelado, tricomas
glanduloso-granulosos ausentes; ramos achatados
a cilíndricos, nunca alados. Folhas com pecíolo ca. 4
cm compr.; lâmina ca. 23 × 15,2 cm, membranácea,
ovada, base agudo-cuneada, margem crenulado- a
serrulado-ciliolada, ápice agudo- ou atenuado-
acuminado, ambas as faces moderada a densamente
furfuráceo-estrelada, face adaxial bulada, também
moderado-estrigulosa no limbo e setuloso-adpressa
nas nervuras acródromas, face abaxial foveolada,
também vilosa ou setuloso-vilosa; 7 nervuras
acródromas 40–43 mm suprabasais. Tirsóides,
terminais e/ou pseudo-axilares; brácteas e profilos
persistentes. Flores 5–meras; hipanto ca. 3 mm
compr.; zona do disco glabra ou setulosa; lacínias
do cálice eretas a reflexas, as externas 0,5–2,2 mm
compr. as internas inconspícuas (0,1–0,2 mm compr.);
pétalas 2–2,5 mm compr., reflexas, oblongo-
triangulares, ápice agudo-atenuado, glabras; filetes
1,3–2,2 mm compr.; anteras 1–2,6 mm compr.,
amarelas, oblongo-subuladas, conectivo prolongado
ou não, inapendiculado; ovário 1/2–3/5–ínferos,
3(–5)–locular, piloso; estilete 4,5–6,5 mm compr.
Bacídios 4–4,5 mm compr.
Material examinado: 21.X.1888 (1889), fl., A.F.M.

Glaziou 17535 (BR, K, P).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE
JANEIRO: Teresópolis, 22.I.1888, fr., A.F.M. Glaziou

(P 00116879); 27.I.1888, fl. e fr., A.F.M. Glaziou 16871

(K, P-2x); Serra dos Órgãos à Taboinha, 27.I.1888, fl.,
A.F.M. Glaziou 16871a (P). Mun. indet., fr., J.T. Moura 166

(RB, US - fotos de B); fl. e fr., A. Loefgren 776 (P). SANTA
CATARINA: Blumenau, IX.1888, fl., E. Ule 910 (US,
isosíntipo de L. schenkii Cogn.). S. loc., fl., F. Sellow 3867

(US, isosíntipo de L. alterninervia Cogn.).

Distribui-se no Brasil, desde Minas Gerais até o
Rio Grande do Sul (Wurdack 1962), entre 200–1.000 m
de altitude, na Argentina (Lucena 1983), Paraguai e
Bolívia (http://www.tropicos.org, periodicamente
atualizado). A ocorrência dessa espécie em Macaé de
Cima está baseada apenas na citação de Glaziou (1908)
e em Glaziou 17535 (BR, P). Embora seja o primeiro
registro para a Reserva sob o nome L. regnellii, este
espécime foi identificado por Cogniaux (1891) como
L. schwackei. Pelas semelhanças morfológicas, estas
espécies correspondem, provavelmente, a um único
táxon, porém a indisponibilidade até o momento de
um exemplar-tipo de L. regnellii não possibilita ainda
uma resolução segura. Leandra alterninervia e L.

schenckii já foram corretamente consideradas
sinônimos de L. regnelli por Wurdack (1962).

De acordo com a descrição original (Cogniaux
1886), L. regnellii tem ovário glabro. Porém, ovário
piloso nesta espécie também foi observado por
Souza & Baumgratz (2009) em espécimes coletados
em São Paulo.

Leandra riedeliana (O.Berg ex Triana) Cogn. in
Mart., Eichler & Urban, Fl. bras. 14(4): 164. 1886.

Fig. 7l-n
Arbustos 1–1,5m (Cogniaux 1886), nitidamente

pilosos; indumento dos ramos, folhas, inflorescências
e hipanto denso furfuráceo-estrelado e glanduloso-
granuloso, às vezes com tricomas setulosos esparsos,
caducos. Folhas com pecíolo 0,8–1,6 cm compr.; lâmina
4–6,3 × 1,3–2,5 cm, papirácea, lanceolada a elíptica,
base arredondada, margem inteira a crenulada, ciliolada,
ápice atenuado-acuminado, face abaxial também
esparsamente setulosa nas nervuras acródromas;
5(–7) nervuras acródromas 2–5 mm suprabasais.
Tirsóides; brácteas e profilos caducos. Flores 5–meras;
hipanto 2–2,5 mm compr.; zona do disco glabra;
lacínias do cálice eretas, persistentes, as externas 1,2–
1,3 mm compr., as internas 0,3–0,5 mm compr.; pétalas
ca. 2 mm compr., reflexas, triangulares, ápice atenuado,
glabras; filetes 1,7–1,8 mm compr.; anteras 1,3–1,5 mm
compr., oblongas, conectivo giboso no dorso,
prolongado, inapendiculado; ovário 3/4–ínferos, 3–
locular, glabro; estilete 5,4–5,5 mm compr. Frutos
maduros não vistos.
Material examinado: 20.XII.1887, fl. e fr., A.F.M.

Glaziou 16919 (P).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS
GERAIS: L. Damazio  (RB 44306); serra do Chapadão,
9.II.1890, P. Schwacke 6730 (RB). RIO DE JANEIRO:
IV.1883, A.F.M. Glaziou 13846 (K, P, síntipos). SÃO
PAULO: Cunha, 7.XII.1952, F. Markgraf & A.P.Duarte

10363 (RB).
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Endêmica do Brasil, ocorrendo em Minas
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Primeiro registro
para a Reserva, sendo rara e não tem sido recoletada
há mais de 100 anos nessa região.

Caracteriza-se principalmente pelo indumento
furfuráceo-estrelado e glanduloso-granuloso,
folhas com nervuras acródromas suprabasais e
brácteas e profilos caducos. Aproxima-se de L.

magdalenensis, L. gracilis e L. multisetosa pela
presença de tricomas glanduloso-granulosos.
Porém, distingui-se da primeira pela ausência de
tricomas dendríticos nas partes vegetativas e no
hipanto, e das outras duas espécies pelas nervuras
acródromas foliares 2–5 mm suprabasais (vs. 6–30 mm)
e brácteas e profilos caducos (vs. persitentes).

Leandra sphaerocarpa Cogn. in A. & C. De
Candolle, Mon. Phan. 7: 676. 1891. Fig. 8a-d

Arbustos a arvoretas 2–3 m alt.,
aparentemente glabros, com indumento
inconspícuo glanduloso-pontoado e pubérulo-
glanduloso, tricomas cedo caducos. Folhas
nitidamente anisófilas; pecíolo 0,7–1,7 cm compr.;
lâmina 4–10,2 × (1,5–)2–3,7 cm, membranácea,
elíptica a lanceolada, base aguda, margem inteira
ou inconspícuo-ondulada, obscuramente ciliolado-
adpressa, tricomas esparsos, ápice acuminado,
agudo ou agudo-atenuado; 3 nervuras acródromas
3–20 mm suprabasais, nervuras secundárias e de
ordem superior inconspícuas. Tirsóides 3,5–6,5 cm
compr., ramos capilariformes; brácteas 1,2–1,7 ×
0,4–0,5 mm, profilos ca. 1,5 × 0,5–0,7 mm, ambos
linear-lanceolados, persistentes. Flores 5–meras;
pedicelo 1–1,2 mm compr.; hipanto 1,7–2 × 1,8–2
mm, levemente campanulado; zona do disco glabra;
cálice com tubo ca. 0,2 mm compr, lacínias eretas a
patentes, as externas ca. 1 × 0,3 mm, linear-
subuladas, ápice agudo, as internas ca. 0,4 × 0,2
mm, ovadas, ápice obtuso, quase totalmente unidas
às externas; pétalas ca. 3,5 × 1–1,2 mm, alvas,
reflexas, oblongo-tringulares, ápice atenuado-
acuminado, glabras; filetes ca. 1,5 mm compr.;
anteras ca. 2 × 0,7 mm, alvas, ovadas, poro terminal,
conectivo não prolongado, giboso na porção basal
do dorso, inapendiculado, às vezes apêndice dorsal
inconspícuo, truncado; ovário 1,4–1,5 × 0,5–0,6 mm,
ínfero, 3–4–locular, glabro; estilete ca. 6 mm compr.
Bacídios 5–7 mm compr., vinosos, subglobosos.
Material examinado: 21.X(XII).1887, fr., A.F.M.

Glaziou 16916 (K, P, R, isosíntipos); 6.X.1888(1889),
fl., A.F.M. Glaziou 17555 (BR, P, R, isosíntipos); 1888,
fl., A.F.M. Glaziou s.n. (BR); 25.V.1987, fr., G. Martinelli

et al. 12071 (FLOR, RB, US).

Endêmica da região de Macaé de Cima, em
Nova Friburgo, tendo sido recoletada 118 anos após
a coleção-tipo. É uma espécie rara e ocorre a ca.
1.000 m de altitude, no interior de mata de encosta,
em local sombreado, margeando o rio das Flores.

Pode ser reconhecida pelo aspecto
aparentemente glabro, mas com o indumento
constituído de diminutos tricomas glandulares
revestindo a superfície da planta de modo pontoado
e, geralmente, de difícil visualização.

Leandra tetragona Cogn. in A. & C. De Candolle,
Mon. Phan. 7: 635. 1891. Fig. 8e

Plantas nitidamente pilosas; indumento dos
ramos e pecíolos densamente furfuráceo-estrelado,
tricomas glanduloso-granulosos ausentes, os nós com
tricomas dendríticos; ramos nitidamente tetragonais,
subalados. Folhas isófilas ou anisófilas; pecíolo 4–
7,3 cm compr., tetragonal; lâmina 12–22 × 5,6–11,7 cm,
cartácea, ovada, base arredondado-subcordada,
margem crenulado-denticulada, estriguloso-ciliolada,
ápice atenuado-acuminado, subfalcado, face adaxial
densamente estriguloso-adpressa, nas nervuras
acródromas denso-hirtela e furfuráceo-estrelada, face
abaxial densamente tomentoso-dendrítica e
moderadamente furfuráceo-estrelada; 5–7 nervuras
acródromas 3–7 mm suprabasais, além de um par
marginal inconspícuo apenas na base. Fruto jovem com
hipanto 3–4 × ca. 3 mm, moderadamente setuloso e
densamente tomentoso-dendrítico; zona do disco glabra
ou com esparsos tricomas furfuráceo-estrelados; cálice
pentâmero, lacínias patentes a reflexas, as externas 2–
2,5 × ca. 1 mm, triangulares, um tanto crassas,
moderadamente setulosas e densamente tomentoso-
dendríticas e -estreladas, as internas diminutas,
estreitamente oblongo-ovadas, ápice arredondado,
ambas as faces furfuráceo-estreladas; ovário
moderadamente furfuráceo-estrelado; estilete ca. 5 mm
compr. Frutos maduros não vistos.
Material examinado: 30.X.1887(1888), fl. e fr., A.F.M.

Glaziou 16872 (BR, holótipo; P, R, isótipos).
Endêmica da região de Macaé de Cima, em Nova

Friburgo, é uma espécie rara e não tem sido recoletada
há mais de 120 anos. Em virtude da escassez de material
reprodutivo para análise, características do cálice,
hipanto e estilete foram complementadas com base
nos dados de Cogniaux (1891). Neste trabalho, o autor
enquadra L. tetragona na seção Carassanae e próxima
de L. dasytricha, porém, pela morfologia foliar
aproxima-se também de L. carassana. Nos comentários
destas espécies já foi abordada a afinidade entre esses
três táxons, em que L. tetragona se diferencia pelos
ramos nitidamente tetragonais e subalados.
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Figura 8 – a-d. Leandra sphaerocarpa (DC.) Cogn. – a. ramo florífero; b. flor; c. fruto jovem; d. semente. e. Leandra tetragona

Cogn. – ramo florífero. f-g. Leandra truncata Baumgratz & D’El Rei Souza – f. folhas; g. fruto jovem e profilos. h. Leandra

xanthocoma (Naudin) Cogn. – ramo florífero. i-k. Leandra xanthostachya Cogn. – i. folhas; j. fruto jovem; k. estame. (a Glaziou

17555; b-d Glaziou 16916; e Glaziou 16872; f-g Souza & Baumgratz 1498; h Brade 16155; i-k Baumgratz et al. 502).
Figure 8 – a-d. Leandra sphaerocarpa (DC.) Cogn. – a. flowering branch; b. flower; c. young fruit; d. seed. e. Leandra tetragona Cogn.
– flowering branch. f-g. Leandra truncata Baumgratz & D’El Rei Souza – f. leaves; g. young fruit and prophylls. h. Leandra

xanthocoma (Naudin) Cogn. – flowering branch. i-k. Leandra xanthostachya Cogn. – i. leaves; j. young fruit; k. stamen.
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Leandra truncata Baumgratz & D’El Rei Souza,
Acta bot. bras. 19(3): 574, fig. 1. 2005. Fig. 8f-g

Arbustos ca. 1,5 m alt., aparentemente
glabros;  indumento dos ramos,  folhas,
inflorescências, hipanto e cálice esparsa a
densamente glanduloso-granuloso, tricomas
diminutos, caducos ou não. Folhas com pecíolo
1,1–3,5 cm compr.; lâmina 8,7–17,5 × 2,3–4,4 cm,
membranácea a papirácea, elíptica ou estreito-
obovada ou -ovada, às vezes oblonga, base
cuneada a aguda, às vezes curto-decorrente,
margem serrulado- e ondulado-ciliolada, às
vezes revoluta, ápice agudo, acuminado,
atenuado ou caudado, face abaxial também
esparsa a moderadamente setulosa e setuloso-
glandulosa nas nervuras acródromas, cabeça
glandular caduca; domácias ausentes; 3(–5)
nervuras acródromas 2–10 mm suprabasais, par
marginal tênue. Tirsóides; brácteas e profilos
persistentes. Flores 5–meras; hipanto 2,2–2,5
mm compr.;  zona do disco inconspícuo-
denticulada, glabra; cálice truncado-ondulado
a -denticulado, com tubo 0,2–0,3 mm compr.,
lacínias eretas, as externas 0,08–0,3 × ca. 0,2 mm,
denticulado-tr iangulares,  gibosas,  ápice
acuminado, as internas 0,2–0,4 mm compr.,
oblato-triangulares,  margem glanduloso-
granulosa; pétalas 3,5–3,7 mm compr., reflexas,
elípticas, ápice atenuado, glabras; filetes 2,7–
3 mm compr.; anteras 1,8–2 mm compr., elípticas
ou obovadas, cuneadas ou não, conectivo
giboso, prolongado ou não, inapendiculado;
ovário 1/3–ínfero, 3–locular, glabro; estilete 6,8–
7 mm compr. Frutos maduros não vistos.
Material examinado: 20.XII.1994, fl., M.L. Souza &

J.F.A. Baumgratz 1498 (CEPEC, FLOR, RB, SPF).
Endêmica do Brasil, com ocorrência restrita

ao Rio de Janeiro e São Paulo, em formações
florestais de altitude, incluindo matas nebulares e
com araucárias (Baumgratz & Souza 2005). Na
Reserva, é encontrada em torno de 1.100 m de
altitude, crescendo em local sombreado de mata de
encosta ao longo da estrada para o Sítio
Sophronites. É uma espécie rara na área, sendo sua
coleta o primeiro registro para o estado fluminense.
Baumgratz & Souza (2005) assinalaram ser endêmica
das regiões montanhosas de Campos do Jordão,
em São Paulo.

Aproxima-se de L. barbinervis e L.

quinquedentata, conforme abordado nos
comentários destas espécies.

Leandra xanthocoma (Naudin) Cogn. in Mart.,
Eichler & Urban, Fl. bras. 14(4): 124-125. 1886.

Fig. 8h
Subarbustos ca. 40–80 cm alt., nitidamente

pilosos; indumento dos ramos, pecíolos e
inflorescências moderadamente hirsuto a hirtelo e
furfuráceo-estrelado, amarelado, tricomas glanduloso-
granulosos ausentes; ramos achatados a
subcilíndricos, nunca alados. Folhas com pecíolo 1,5–
1,8 cm compr.; lâmina 4–9 × 2,4–4,5 cm, plana,
papirácea, elíptica ou ovada, base arredondada ou
obtusa, não decorrente nem agudo-cuneada, margem
ondulado-ciliolada, ápice agudo, atenuado ou
acuminado, face adaxial moderadamente setuloso- a
setoso-adpressa, face abaxial moderadamente setoso-
vilosa e esparsa a moderadamente furfuráceo-
estrelada; 5 nervuras acródromas 2–5 mm suprabasais.
Tirsóides; brácteas e profilos persistentes. Flores 5-
meras; hipanto 5–5,2 mm compr., hirsuto- a hirtelo-
viloso e furfuráceo-estrelado; zona do disco setulosa,
anel membranáceo ausente; lacínias do cálice reflexas,
as externas 3–5,5 mm compr., as internas 1–2,2 mm
compr.; pétalas ca. 5 mm compr., reflexas, oblongo-
triangulares, ápice agudo, glabras; filetes ca. 4,5 mm
compr.; anteras 4,5–6 mm compr., amarelas, linear-
lanceoladas, conectivo não prolongado, apêndice
inconspícuo, truncado ou bilobado, às vezes com
projeções ventrais; ovário 2/3–3/5-ínferos, 3–4–
locular, glabro ou piloso; estilete 14,8–15 mm compr.
Frutos maduros não vistos.
Material examinado: 16.I.1991, fl. e fr., J.F.A. Baumgratz

et al. 520 (RB); 16.I.1991, fl., J.F.A. Baumgratz et al. 521

(RB); 16.I.1991, fl. e fr., J.F.A. Baumgratz et al. 525 (FLOR,
RB); 2.V.2001, fr., R.A.M. Tavares et al. 88 (RB).
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE
JANEIRO: Petrópolis, Cremerie, XII.1939, fl., A.C.

Brade 16155 (RB).
Distribui-se no Brasil, pelos estados de Minas

Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa
Catarina, e também na Argentina e Uruguai. Na
Reserva, foi coletada ao longo da estrada para o
Hotel Fazenda São João, entre 900–1.000 m de
altitude, geralmente em locais abertos e ensolarados,
nas margens e clareiras naturais no interior de mata
de encosta. Na natureza, a cor amarelada do
indumento auxilia no reconhecimento da espécie.

Leandra xanthostachya Cogn. in Mart., Eichler &
Urban, Fl. bras. 14(4): 93, t. 20. 1886. Fig. 8i-k

Subarbustos a arbustos 0,4–1,5 m alt.,
nitidamente pilosos; indumento dos ramos,
pecíolos, inflorescências e hipanto moderada a
densamente hirsuto, tricomas 3–7,5 mm compr.,
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frequentemente amarelos, e furfuráceo-estrelado,
estes caducos, tricomas glanduloso-granulosos
ausentes; ramos subcilíndricos a cilíndricos,
nunca alados. Folhas com pecíolo 1-3,5 cm compr.;
lâmina 5,8–13,5 × 2,3–6 cm, plana, membranácea a
rígido-membranácea, ovada ou elíptica, base obtusa
ou arredondada, não decorrente nem agudo-
cuneada, margem crenulado-ciliolada, ápice
atenuado ou atenuado-acuminado, ambas as faces
moderadamente setuloso-setosas e furfruráceo-
estreladas, estes tricomas caducos; 5–7 nervuras
acródromas 5–11 mm suprabasais. Tirsóides;
brácteas e profilos persistentes. Flores 5–meras;
hipanto 2,8–4,2 mm compr.; zona do disco esparso-
setulosa, anel membranáceo ausente; lacínias do
cálice patentes a reflexas, as externas 1–2(–3) mm
compr., as internas 1–1,5 mm compr.; pétalas 3–
3,8 mm compr., reflexas, oblongo-triangulares, ápice
atenuado, às vezes curto-apiculadas, glabras;
filetes 2,3–2,7 mm compr.; anteras 2,1–3 mm compr.,
amarelas, oblongas a lanceoladas, conectivo às
vezes levemente giboso, não prolongado,
inapendiculado ou apêndice inconspícuo, agudo;
ovário 1/2–3/4–ínferos, 3–4–locular, glabro ou
esparso-setuloso; estilete 5,8–8,5 mm compr.
Bacídios 5.5–7 mm compr.
Material examinado: 30.X.1887, fl., A.F.M. Glaziou 16837

(P, R); 27.XI.1986, fl., J.F.A. Baumgratz et al. 380 (CEPEC,
FLOR, RB); 27.XI.1986, fl. e fr., J.F.A. Baumgratz et al. 381

(FLOR, RB, US); 7.XI.1988, fr., R. Guedes et al. 2193 (RB);
8.XII.1988, fl. e fr., S.V.A. Pessoa et al. 435 (FLOR, RB,
SPF); 20.XI.1990, fl., J.F.A. Baumgratz et al. 487 (FLOR,
RB); 21.XI.1990, fl., J.F.A. Baumgratz et al. 499 (RB);
21.XI.1990, fl., J.F.A. Baumgratz et al. 501, 504 (RB);
21.XI.1990, fl. e fr., J.F.A. Baumgratz et al. 503 (FLOR,
RB); 21.XI.1990, fl., J.F.A. Baumgratz et al. 502 (CEPEC,
RB); 16.I.1991, fl. e fr., J.F.A. Baumgratz et al. 531 (RB);
17.I.1991, fr., J.F.A. Baumgratz et al. 535 (FLOR, MBM,
RB); 17.I.1991, fr., J.F.A. Baumgratz et al. 549 (RB);
20.XII.1994, fl., M.L. Souza & J.F.A. Baumgratz 1490 (FLOR,
RB); 20.XII.1994, fl. e fr., M.L. Souza & J.F.A. Baumgratz

1492 (FLOR, RB); 1.V.2001, fr., R.A.M. Tavares et al. 77

(RB); 14.XII.2001, fl. e fr., R.A.M. Tavares et al. 101 (RB).
Endêmica do Brasil, ocorrendo em Minas

Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa
Catarina, geralmente em locais de altitude. Na
Reserva, ocorre em áreas do entorno dos Sítios
Bacchus e Sophronites e do Hotel Fazenda São
João, entre 850–1.360 m de altitude, em locais
geralmente ensolarados, às vezes sombreados, em
matas de encostas e ao longo de estradas e trilhas.

Espécie muito semelhante vegetativamente a
L. nianga, conforme abordado nos comentários
desta espécie.

No espécime Souza & Baumgratz 1490, os
tricomas das inflorescências apresentam uma coloração
avermelhada, o que não é usual para a espécie, pois
são normalmente amarelados. Possivelmente, é em
virtude de estar num local mais sombreado.

O estudo de Leandra na Reserva Ecológica
de Macaé de Cima atualiza as informações já
divulgadas para a Reserva e possibilita elucidar
dúvidas quanto a coleções de A.F.M. Glaziou,
principalmente em relação a dados contidos nas
etiquetas que se mostram controversos, como já
mencionado por Wurdack (1970).

Assinala-se um total de 18 novos táxons de
Leandra para Macaé de Cima, resultante de
inventários florísticos realizados na região a partir
de 1988 (Lima & Guedes-Bruni 1994), das listagens
preliminares geradas com base nesses
levantamentos (Baumgratz 1994, 1997; Baumgratz
et al. 2001) e no presente estudo taxonômico.

Apesar de todo o empenho empreendido,
algumas espécies ainda continuam sendo
representadas para Macaé de Cima apenas por
coleções-tipo, como L. aspera, L. atroviridis e L.

tetragona. Estas, juntamente com L. altomacaensis,
L. regnellii e L. riedeliana não têm sido coletadas
nessa região há mais de 100 anos; já L. atroviridis e
L. riedeliana são as únicas ainda não documentadas
em um herbário nacional com amostras dessa região.

Entre as 35 espécies de Leandra

reconhecidas, L. aspera, L. atroviridis, L. eriocalyx,
L. laxa, L. mollis, L. multisetosa, L. sphaerocarpa

e L. tetragona são endêmicas de Macaé de Cima e,
juntamente com L. altomacaensis, L. breviflora,
L. hirta var. hirta e L. magdalenensis, endêmicas
do estado do Rio de Janeiro.

Para o estado fluminense, destacam-se como
espécies raras L. aspera, L. atroviridis, L. eriocalyx, L.

riedeliana, L. sphaerocarpa, L. tetragona e L. truncata.
Supõe-se que esse grupo, incluindo L. altomacaensis

e L. regnellii, ocorra na Reserva de modo muito esparso
e/ou em locais de difícil acesso ou que tenham
desaparecido em virtude das alterações na vegetação
original decorrentes das atividades antrópicas na região.

Leandra altomacaensis, conforme assinalado
por Baumgratz & Souza (2009a), L. glazioviana, L.

riedeliana e L. truncata representam novas
ocorrências para a Reserva, além de L. regnellii, pois
esta foi citada sob o nome L. schwackei (Glaziou 1908).

Leandra aspera, L. atroviridis, L. multisetosa,
L. sphaerocarpa e L. tetragona estão sendo
ilustradas pela primeira vez.
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Resumo

Adiantum L. é um gênero facilmente reconhecível pela presença de pseudo-indúsio com nervuras, formado
pela margem revoluta da lâmina. Compreende espécies terrestres ou epipétricas. É um grupo Pantropical com
cerca de 200 espécies, sendo que 70 delas ocorrem na América do Sul e 62 no Brasil. Adiantum ocorre
principalmente no interior de florestas primárias e secundárias, desde o nível do mar até cerca de 2.000
metros de altitude. Visando-se o conhecimento regional do grupo no Brasil, o presente trabalho apresenta o
levantamento do gênero Adiantum no estado do Rio de Janeiro, fornecendo chave de identificação, descrições,
comentários e ilustrações das espécies. Existem 20 espécies de Adiantum no Estado, correspondendo a 30%
do número total registrado para o Brasil e podem ser encontradas desde florestas úmidas até restingas, desde
o nível do mar até 850 metros de altitude. Dentre as espécies inventariadas, algumas possuem ampla distribuição
na América Central e América do Sul (70%), enquanto outras são endêmicas do Brasil (30%).
Palavras-chave: Adiantoideae, Floresta Atlântica, samambaias, taxonomia.

Abstract

The genus Adiantum L. can be easily recognized by the pseudoindusium formed by the revolute margin of the
lamina and with veins. The species of this genus are terrestrial or lithophytics. It is a Pantropical group with
approximately 200 species, 70 of which occur in South America, and 62 in Brazil. Its species are usually
found in primary and secondary forests, from sea level to 2,000 meters. Aimed the regional knowledge of this
group in Brazil, this study reports a floristic survey of the genus Adiantum to the state of Rio de Janeiro,
providing an identification key, descriptions, comments, and illustrations of the species. There are 20 species
of Adiantum in the state, corresponding to 30% of the species recorded to Brazil. They can be found in
rainforests and sandy coastal plain vegetation, from sea level to 850 meters. Some species have a wide range
of distribution in Central and South America (70%), whereas others are endemic to Brazil (30%).
Key words: Adiantoideae, Atlantic Forest, ferns, taxonomy.

Introdução
Com cerca de 50 gêneros e mais de 1.000

espécies, o que corresponde a 10% das
samambaias leptosporangiadas atuais
(Schuettpelz et al. 2007), Pteridaceae é amplamente
distribuída pelo mundo, especialmente nos
Trópicos, onde 11 gêneros são restritos ao Novo
Mundo e nove ao Velho Mundo (Prado et al.

2007). Ocorre em diversos tipos de ambientes e
isto a difere das outras famílias de samambaias,

apresentando espécies herbáceas terrestres,
epipétricas ou epífitas, adaptadas desde ambientes
aquáticos a xéricos (Schuettpelz et al. 2007).

Pteridaceae constitui um grupo monofilético
com alto grau de suporte. Compreende cinco
grupos também monofiléticos (Smith et al. 2006;
Schuettpelz et al. 2007; Prado et al. 2007), sendo
um deles representado pela sub-família
Adiantoideae, a qual compreende o gênero
Adiantum e as espécies anteriormente incluídas em
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Vittariaceae (sensu Kramer 1990), formando um
clado bem suportado, com ca. de 12 gêneros e 300
espécies (Schuettpelz et al. 2007).

Adiantum é um gênero Pantropical, com cerca
de 200 espécies distribuídas nos trópicos de ambos
os hemisférios, ocorrendo em florestas primárias e
secundárias, em altitudes que variam desde o nível
do mar até 5.000 metros nos Andes (Prado et al.

2007). Cerca de 70 espécies ocorrem na América do
Sul (Lellinger & Prado 2001), das quais 62 estão
representadas no Brasil (Prado 2010). Segundo Prado
(2000), no País este gênero ocorre principalmente em
florestas primárias e secundárias, desde o nível do
mar até cerca de 2.000 metros de altitude.

O gênero Adiantum é parafilético, mas pode
se tornar monofilético se as espécies A. raddianum

e A. cuneatum, que formam um clado bem
suportado, forem segregadas para outros táxons
(Prado et al. 2007). As espécies A. serratodentatum,
A. obliquum, A. latifolium e A. terminatum formam
um clado bem definido e com alto grau de suporte,
que possivelmente poderão caracterizar um
subgênero (Prado et al. 2007).

As espécies de Adiantum que ocorrem no
estado do Rio de Janeiro estão inseridas em uma das
regiões de mais alta diversidade e um dos principais
centros primários de endemismos da Região
Neotropical para samambaias (Tryon 1972). Neste
contexto, o presente trabalho tem como objetivo o
levantamento das espécies do gênero Adiantum no
estado do Rio de Janeiro, fornecendo chave,
descrições e ilustrações que permitam a identificação
das mesmas, indicando as áreas de maior riqueza e
seus ambientes preferenciais no Estado.

Material e Métodos

O presente estudo foi baseado na análise
de cerca de 480 espécimes provenientes de
coletas dos autores e de materiais depositados
em herbários brasileiros (GUA, HB, R, RB, RBR,
RFA, RFFP, RUSU, SP). Os materiais selecionados
encontram-se relacionados no tratamento
taxonômico. Os acrônimos foram citados
conforme Thiers (2010).

O trabalho de campo foi realizado de março
de 2006 a março de 2007, visando a observação das
populações no campo e a coleta de materiais
adicionais para este estudo. O material coletado foi
incorporado aos herbários R, RBR e SP.

A circunscrição dos táxons foi feita com base
em todo material estudado, nas obras originais e
na análise das fotos dos tipos e nos materiais-

tipo, quando possível. As descrições dos táxons
foram baseadas nos materiais procedentes do Rio
de Janeiro, havendo a complementação de dados,
sempre que necessário, pela análise de espécimes
de outros estados (material adicional examinado) e
por informações de campo. Os dados morfológicos
utilizados nas descrições foram baseados na análise
de, pelo menos, três espécimes de cada espécie.

A terminologia morfológica seguiu Lellinger
(2002), com algumas modificações. A abreviatura
dos nomes dos autores das espécies seguiu
Pichi-Sermolli (1996).

A distribuição geográfica baseou-se em
informações contidas na literatura específica para
o grupo (Scamman 1960; Tryon & Stolze 1989;
Mickel & Smith 2004) e em alguns levantamentos
florísticos realizados no Brasil (Prado & Palacios-
Rios 1998; Prado 2003, 2004, 2005a, b; Winter et

al. 2007; Boldrin & Prado 2007), complementados
pela análise de coleções depositadas em herbários.

Para a caracterização da vegetação foi
adotado o sistema de Veloso et al. (1991) e os
comentários referentes aos substratos e ambientes
preferenciais basearam-se na observação do
material no campo.

Por fim, atenta-se que as espécies exóticas de
Adiantum e as que são encontradas no estado do
Rio de Janeiro como plantas cultivadas não foram
incluídas neste estudo.

Resultados e Discussão

Vinte espécies de Adiantum foram registradas
para o estado do Rio de Janeiro, correspondendo a
30% da diversidade deste gênero no Brasil. As
espécies podem ser encontradas desde florestas
úmidas até restingas, desde o nível do mar até 850
metros de altitude. São, em geral, amplamente
distribuídas nas diversas fácies da floresta ombrófila
densa no Estado, com predomínio das faixas
altitudinais menos elevadas (florestas de terras baixas
e submontanas). Dentre as espécies inventariadas,
70% possuem ampla distribuição na América Central
e América do Sul e 30% são endêmicas ao Brasil.

Pteridaceae

Plantas terrestres, epipétricas ou epífitas. Caule
curto a longo-reptante, ascendente, subereto a ereto,
provido de escamas ou tricomas. Frondes monomorfas,
dimorfas ou hemidimorfas; pecíolo contínuo ao caule,
com 1, 3 ou mais feixes vasculares na base; lâmina
inteira, geralmente pinada, decomposta, pedada,
radiada, palmada, helicoidal, glabra, com tricomas e/ou
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escamas, ou com indumento farináceo; nervuras
livres e furcadas ou anastomosadas formando um
padrão reticulado sem as vênulas inclusas nas
aréolas. Soro marginal ou inframarginal, com indúsio
freqüentemente formado pela margem revoluta do
segmento (pseudo-indúsio), com ou sem nervuras,
ou soros sem indúsio ao longo das nervuras,
acrosticóides, recobrindo inteiramente a face abaxial
da lâmina ou em sulcos lineares, com ou sem
paráfises; esporângios globosos, numerosos, cada
esporângio com um ânulo vertical interrompido pelo
pedicelo, este com três fileiras de células; esporos
triletes ou monoletes, tetraédrico-globosos, globosos
ou reniformes, com várias formas de ornamentação,
sem clorofila (Prado 2004; Smith et al. 2006).

Adiantum L.

Plantas terrestres ou epipétricas. Caule
curto a longo-reptante ou subereto, com escamas.

Frondes monomorfas, cespitosas ou fasciculadas,
eretas a patentes; pecíolo contínuo ao caule,
castanho a púrpuro, lustroso, glabro a
densamente coberto por escamas ou tricomas;
lâmina 1–5–pinada, deltóide a helicoidal;
segmentos dimidiados a trapeziformes,
lanceolados, flabelados, romboidais, sésseis ou
curtamente peciolulados, articulados ou não,
glabros ou com tricomas na lâmina, com ou sem
idioblastos; venação livre, nervuras simples ou
furcadas, ou areoladas; soros marginais, sem
paráfises, curtos, oblongos, reniformes ou
lineares, um a muitos por segmento, recobertos
por um falso indúsio formado pela margem
revoluta da lâmina (pseudo-indúsio), com
nervuras, glabro ou pubescente; esporângios
formados sobre as margens recurvadas e
modificadas da lâmina; esporos tetraédrico-
globosos (Prado 2004).

Chave para identificação das espécies de Adiantum no estado do Rio de Janeiro

1. Lâmina 1–pinada.
2. Raque prolífera no ápice, pinas articuladas à raque ................................................3. A. deflectens

2’. Raque não prolífera no ápice, pinas não articuladas.
3. Raque e pinas glabras; pinas oval-deltóides ............................................ 8. A. macrophyllum

3’. Raque e pinas pubescentes; pinas lanceoladas .
4. Nervuras livres; vários soros por pina; indúsio glabro; raque com tricomas e escamas

linear-lanceoladas com base pectinada; cor do peciólulo passando para a base da pina
............................................................................................................... 10. A. obliquum

4’. Nervuras irregularmente anastomosadas; dois soros por pina, indúsio com tricomas;
raque somente com escamas lanceoladas de base pectinada; cor do peciólulo interrompida
na base da pina ........................................................................................  4.  A. dolosum

1’. Lâmina 2–pinada ou mais dividida.
5. Lâmina 2–pinada.

6. Raque glabros; pínulas articuladas, cor do peciólulo interrompida na base da pínula ...........
....................................................................................................................  5. A. glaucescens

6’. Raque pubescentes; pínulas não articuladas, cor do peciólulo passando para a base da pínula
7. Raque com escamas lanceoladas, ocasionalmente com escamas filiformes ou tricomas;

escamas aracnóides ausentes .
8. Raque com escamas lanceoladas e tricomas; indúsio glabro ......... 10. A. obliquum

8’. Raque com escamas lanceoladas e/ou escamas filiformes; indúsio com tricomas
9. Raque somente com escamas lanceoladas; pínula abaxialmente densamente

coberta por tricomas septados ............................................ 18. A. terminatum

9’. Raque com escamas lanceoladas e escamas filiformes; pínula abaxialmente
com escamas filiformes e tricomas articulados ..................19. A. tetraphyllum

7’. Raque com escamas lanceoladas a linear-lanceoladas; escamas aracnóides presentes
10. Indúsio com tricomas ............................................................  14. A. pulverulentum

10’. Indúsio glabro.
11. Pínulas glabras abaxialmente ................................................... 6. A. latifolium

11’. Pínulas pubescentes abaxialmente.
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12. Pínulas com 1–2 soros lineares, falcados ...................................................... 14. A. pulverulentum

12’. Pínulas com 2 ou mais soros oblongos.
13. Pínulas abaxialmente com tricomas septados; 1–3 pares de pinas laterais ....20. A. windischii

13’. Pínulas abaxialmente com escamas linear-lanceoladas, base pectinada e escamas aracnóides;
4–11 pares de pinas laterais ................................................................16. A. serratodentatum

5’. Lâmina 3–pinada ou mais dividida.
14. Pínulas lanceoladas ou flabeladas.

15. Pínulas lanceoladas.
16. Raque, raquíola e pínulas com escamas e tricomas ............................. 12. A. papillosum

16’. Raque, raquíola e pínulas glabras ..................................................... 17. A. subcordatum

15’. Pínulas obovais a flabeladas.
17. Últimos segmentos com incisões chegando a 1/2 da pínula, formando lobos arredondados

.............................................................................................................15. A. raddianum

17’. Últimos segmentos com incisões chegando a 2/3 da pínula, formando lobos lineares ..
...................................................................................................................7. A. lorentzii

14’. Pínulas quadrangulares, trapeziformes ou deltóides.
18. Pecíolo e raque glabros distalmente.

19. Pínula quadrangular a trapeziforme, peciólulo 0,1–0,25 mm compr. .... 11. A. ornithopodum

19’. Pínula deltóide a trapeziforme, peciólulo 3–15 mm compr. .............. 13. A. pentadactylon

18’. Pecíolo e raque pubescentes distalmente.
20. Indúsio com tricomas ............................................................................... 2. A. curvatum

20’. Indúsio glabro.
21. Raque com escamas linear-lanceoladas e tricomas........................... 1. A.abscissum

21’. Raque somente com diminutos tricomas.
22. Ápice da pínula longo acuminado-agudo, base da pínula auriculada sobrepondo

a raque ................................................................................... 9. A. mynsseniae

22’. Ápice da pínula arredondado a obtuso, base da pínula cuneada não sobrepondo
a raque ...........................................................................  11. A. ornithopodum

1. Adiantum abscissum Schrad., Gott. Gel. Anz.:
872. 1824. Fig. 1a-c

Plantas terrestres. Caule longo-reptante, 1,5–
9 mm diâm., revestido por escamas linear-
lanceoladas, castanho-claras a castanho-escuras,
ápice acuminado a agudo, margens inteiras a
levemente denticuladas, 1,2–3,2 × 0,2–0,8 mm.
Frondes eretas a decumbentes; pecíolo 30–80 cm ×
2,5–5 mm, cilíndrico a anguloso, sulcado
adaxialmente, castanho-escuro a preto, revestido
na base por escamas semelhantes às do caule,
lanceoladas com base pectinada, castanho-claras a
castanho-escuras, ápice agudo, margens inteiras a
levemente ciliadas, 0,8–1,5 × 0,1 mm; lâmina pedada,
3–pinada ou mais dividida, 14–50 × 25–44 cm,
cartácea, verde-escura; raque cilíndrica a angulosa,
sulcada adaxialmente, castanho-escura a preta, com
escamas linear-lanceoladas e muitos tricomas
articulados, dispostos adaxialmente, castanho-
claros, abaxialmente glabra; pinas 2–4 pares,
pecioluladas; pina apical conforme; pínulas
quadrangulares a deltóides, curtamente pecioluladas,

peciólulo com 0,5–1 mm compr., cor do peciólulo
passando para a lâmina foliar, ápice arredondado a
agudo, base cuneada, margens denteadas, glabras,
não articuladas; venação livre, nervuras simples ou
furcadas. Soros dispostos principalmente no lado
acroscópico das pínulas, 0,4–3 × 0,5–1,2 mm, 2–10
por pínula; indúsio oblongo, membranáceo, glabro.
Material selecionado : Angra dos Reis, Reserva
Biológica Praia do Sul, 11.IV.1984, D. Araújo et al. 6202

(GUA). Cachoeiras de Macacu, Distrito de Lagoinha,
15.X.2000, F. Pereira 22.41 (RFA). Macaé, Bicuda
Pequena, 12.VI. 2006, S. Winter 360 (RB).

Adiantum abscissum caracteriza-se pela
lâmina pedada, 3-pinada e pela presença de escamas
lanceoladas com base pectinada, no pecíolo. Difere
de A. curvatum Kaulf. por este apresentar tricomas
sobre o indúsio. Adiantum ornithopodum C. Presl
é outra espécie semelhante, porém difere por ser
glabra ou apresentar somente pequenos tricomas
articulados avermelhados no pecíolo e na raque.
Adiantum mynsseniae J. Prado também pertence a
este complexo, mas se diferencia pela presença de
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Figura 1 – a-c. Adiantum abscissum Schrad.– a. pínula fértil; b. tricoma da raque; c. escama linear-lanceolada da raque
(Jascone 901). d-e. Adiantum curvatum Kaulf. – d. pínula; e. indúsio com tricomas (Braga 874). f-g. Adiantum dolosum

Kunze – f. hábito; g. pínula com nervuras anastomosadas (Jascone 232). h. Adiantum latifolium Lam. – pínula fértil
(Winter 212). i. Adiantum lorentzii Hieron. – pínula com incisão de 2/3 e lobos lineares (Muker 208).
Figure 1 – a-c. Adiantum abscissum Schrad. – a. fertile pinnule; b. trichome from rachis; c. linear-lanceolate scales from rachis
(Jascone 901). d-e. Adiantum curvatum Kaulf. – d. pinnule; e. indusia with trichomes (Braga 874). f-g. Adiantum dolosum Kunze – f. habit;
g. pinnule with anastomosing veins (Jascone 232). h. Adiantum latifolium Lam – fertile pinnule (Winter 212). i. Adiantum lorentzii

Hieron. – pinnule with deep incisions (ca. 2/3) and linear lobes (Muker 208).
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tricomas diminutos no pecíolo e na raque, base das
pínulas auriculada sobrepondo a raque e raquíola,
pelo ápice da pínula acuminado-agudo voltado para
cima, bem como pela lâmina glauca abaxialmente.
Adiantum parallelogramum Vel. ilustrado na “Flora
Fluminensis” (Vellozo 1825-1827), é uma representação
de A. abscissum, reconhecido pelas pínulas contíguas
e soros na face acroscópica das pínulas.

É uma espécie endêmica do Brasil, ocorrendo
nos estados do Pará, Ceará, Pernambuco, Alagoas,
Bahia, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Espírito
Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa
Catarina. Ocorre preferencialmente no interior de
matas maduras, mas também pode ser encontrada
em florestas degradadas de encosta, nas margens
de riachos e de estradas, em capoeiras, pastos e sobre
afloramentos rochosos. Ocorre isolada ou formando
populações densas. Pode ser encontrada em locais
sombreados ou expostos ao sol, tanto secos quanto
úmidos. No Rio de Janeiro, ocorre em floresta ombrófila
densa submontana, montana e aluvial, desde o nível
do mar até ca. de 850 metros de altitude.

2. Adiantum curvatum Kaulf., Enum. Fil.: 202. 1824.
Fig. 1d-e

Plantas terrestres. Caule longo-reptante, 2–
4 mm diâm., revestido por escamas lanceoladas,
castanho-avermelhadas, ápice agudo, margens
levemente denteadas, 1,8–2,5 × 0,2–0,5 mm. Frondes
eretas; pecíolo 35 cm × 2,5 mm, cilíndrico, sulcado
adaxialmente, castanho-escuro, revestido por
escamas lanceoladas, base pectinada, ápice agudo
e margens inteiras, e por tricomas castanho-
avermelhados, 0,1–0,2 mm compr.; lâmina pedada,
3–pinada, 28 × 27 cm, cartácea, verde-escura; raque
cilíndrico-sulcada, castanho-escura, com escamas
e tricomas dispostos adaxialmente, as escamas
similares às do pecíolo, os tricomas diminutos,
castanho-claros, 0,1–0,2 mm compr., abaxialmente
glabra; pinas 1–2 pares, pecioluladas; pina apical
conforme; pínulas trapeziforme a deltóides,
curtamente pecioluladas ou sésseis, peciólulo com
0,1–1,5 mm compr., cor do peciólulo passando para
lâmina foliar, ápice oblongo, base cuneada, margens
serreadas, glabras, não articuladas; venação livre,
nervuras simples ou furcadas. Soros dispostos no lado
acroscópico das pínulas, 0,8–3 × 0,1–0,2 mm, 2–15 por
pínula; indúsio oblongo, membranáceo, com tricomas.
Material examinado: Campos dos Goytacazes, Distrito
de Morro do Coco, 6.XII.2005, J. Braga 874 (RB).

Esta espécie tem como principais características
a lâmina pedada, 3–pinada, raque com tricomas e

com escamas lanceoladas de base pectinada, além
de tricomas sobre o indúsio. É uma espécie endêmica
do Brasil, ocorrendo nos estados do Amazonas,
Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo,
Paraná e Santa Catarina. É uma planta tolerante à
sombra, ocorrendo principalmente nas bordas das
matas. No Rio de Janeiro, cresce na Floresta
Estacional de Terras Baixas, ao nível do mar.

3. Adiantum deflectens Mart., Icon. Pl. Crypt.: 94.
1834.

Plantas terrestres ou epipétricas. Caule ereto,
2–3 mm diâm., revestido por escamas linear-
lanceoladas, castanho-claras com região central preta,
ápice agudo a linear, margens inteiras a levemente
serreadas, 3–4 × 0,3–0,5 mm. Frondes decumbentes;
pecíolo 6–18 cm × 0,2–0,8 mm, cilíndrico, castanho-
escuro a preto, revestido na base por escamas
semelhantes às do caule; lâmina 1–pinada, 8–40 ×
2–5 cm, cartácea, verde-escura; raque cilíndrica a
cilíndrico-sulcada, castanho-escura a preta, glabra,
geralmente com gemas prolíferas no ápice, às vezes
gemas ausentes; pinas 7–14 pares, curtamente
pecioluladas, peciólulo com 1–9 mm compr., cor do
peciólulo interrompida abruptamente na base da
pina, idioblastos facilmente visíveis na face abaxial;
pinas flabeladas, ápice arredondado, base cuneada,
margens inteiras ou inciso-serreadas, glabras em
ambas as faces, articuladas com a raque; venação
livre, nervuras simples ou furcadas. Soros dispostos
no ápice dos lobos, 1–5 × 0,2–1 mm, 2–13 por pínula;
indúsio oblongo a lunado, membranáceo, glabro.
Material selecionado : Cantagalo, Euclidelândia,
20.II.1984, J. Carauta & M. Peixoto 4599 (GUA).
Itaperuna, Vale do Rio São Domingos, 11.I.1984, J.

Carauta & G. Somner 4595 (GUA). Maricá, Boqueirão,
18.IV.2004, S. Winter 20 (RB).

Adiantum deflectens  caracteriza-se
principalmente pela lâmina 1–pinada, pecíolo e
raque glabros, pinas flabeladas e articuladas, e pela
raque prolífera no ápice. Pode ser confundida com
Adiantum calcareum Gardner, que é uma espécie
também endêmica do Brasil, tendo sido registrada
somente para os estados da Bahia, Goiás, Minas
Gerais e no Distrito Federal. Adiantum calcareum

difere por ser mais delicada, pelas pinas basais
flabelado-arredondadas e pelas pinas medianas
profundamente inciso-lobadas e curto pecioluladas.

Adiantum deflectens ocorre do México à
Argentina, com ampla distribuição no território
brasileiro (de Rondônia a São Paulo). Forma grandes
populações em locais sombreados. Cresce no
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interior da mata ou em barrancos na borda da
floresta. No Rio de Janeiro pode ser encontrada na
floresta ombrófila densa montana, floresta ombrófila
densa de terras baixas e floresta estacional
semidecidual submontana, desde o nível do mar
até 600 metros de altitude.

4. Adiantum dolosum Kunze, Linnaea 21: 219. 1848.

Fig. 1f-g
Plantas terrestres. Caule curto-reptante, 4 mm

diâm., revestido por escamas lanceoladas,
castanho-claras, ápice agudo, margens inteiras, 0,8–
1,2 × 0,1 mm. Frondes eretas; pecíolo 12–28 cm ×
0,9–2 mm, cilíndrico-anguloso, sulcado adaxialmente,
castanho-escuro a preto, revestido na base por
escamas semelhantes às do caule e por escamas
lanceoladas com base pectinada, castanho-claras
a castanho-escuras, ápice agudo, margens inteiras
a levemente denticuladas, 0,3–1,5 × 0,1–0,2 mm;
lâmina 1–pinada, 14–18 × 8–19 cm, cartácea, verde-
clara a verde-escura; raque angulosa a cilíndrica,
preta, revestida abaxialmente por escamas
lanceoladas, base pectinada, castanho-claras a
castanho-escuras, ápice agudo, margem inteira a
ciliada, 1–1,2 mm compr., glabrescente na face
adaxial, não prolífera no ápice; pinas 4–6 pares,
sésseis ou pecioluladas, peciólulo com 1–4 mm
compr., cor do peciólulo interrompida abruptamente
na base da pina, idioblastos visíveis somente na
face adaxial; pina apical conforme; pinas
lanceoladas, ápice agudo, base simétrica ou
levemente assimétrica (cuneada no lado
basiscópico e arredondada no lado acroscópico),
margens serreadas, revestidas abaxialmente com
escamas lanceoladas com base pectinada,
adaxialmente revestida com poucas escamas
similares às abaxiais, 1–2 mm compr., não
articuladas; venação irregularmente anastomosada.
Soros dispostos nos lados basiscópico e acroscópico
das pínulas, 1,5–7 × 0,2–1 mm, 2 por pina, 1 em cada
lado alcançando ou não o ápice da pina; indúsio linear
contínuo, membranáceo, com tricomas esparsos.
Material selecionado: Engenheiro Paulo de Frontin,
Morro Ana, 19.V.2002, M. Guerra & A. Valente 1592

(RFFP, SP). Nova Iguaçu, Parque Municipal de Nova
Iguaçu, 11.VIII.2004, C. Jascone 232 (RFFP).

As principais características diagnósticas de
Adiantum dolosum são a lâmina 1-pinada, pecíolo
com escamas lanceoladas de base pectinada,
nervuras anastomosadas e indúsio linear, contínuo,
um de cada lado da pínula. Eventualmente pode ser
confundida com A. lucidum (Cav.) Sw. No entanto,
esta última apresenta bases da pina com lados

desiguais, arredondada na superfície acroscópica
e cuneada no lado basiscópico, e veias
irregularmente anastomosadas, muitas vezes livre.

Adiantum dolosum ocorre da Venezuela à
Bolívia e Brasil, onde se distribui desde o Acre até
São Paulo. É uma espécie ciófila, comum em locais
úmidos. Em geral não forma grandes populações.
No Rio de Janeiro, é encontrada na floresta
ombrófila densa submontana, ocorrendo de 50-400
metros de altitude.

5. Adiantum glaucescens Klotzsch, Linnaea 18:
552. 1844.

Plantas terrestres. Caule curto-reptante, 2–4 mm
diâm., revestido na base por escamas linear-
lanceoladas, castanho-escuras a pretas, ápice
acuminado a agudo, margens inteiras a levemente
denticuladas, 1–2,5 × 0,2–0,7 mm. Frondes eretas;
pecíolo 19–60 cm × 0,8–4 mm, anguloso, sulcado
adaxialmente, preto, revestido na base por escamas
semelhante às do caule, distalmente glabro; lâmina
2–pinada, 14–18 × 13–20 cm, cartácea, verde-escura
adaxialmente, glauca abaxialmente; raque angulosa,
preta, glabra; pina 2–4 pares, pecioluladas, peciólulo
com 0,5–1,5 mm compr., cor do peciólulo interrompida
abruptamente na base da pínula, idioblastos visíveis
na face adaxial; pínula apical sub-rômbica; pínulas
deltóide-dimidiadas, ápice arredondado a agudo, base
cuneada, margens denteadas, glabras, articuladas;
venação livre, nervuras simples ou furcadas. Soros em
ambos os lados das pínulas, 0,6–2,2 × 0,5–0,8 mm,
2–10 por pínula; indúsio oblongo, membranáceo, glabro.
Material selecionado: Barra do Piraí, 13.IV.1926, F.C.

Hoehne & A. Gehrt (SP). Itatiaia, Chalés Terra Nova,
18.I.1999, J. Prado & J.C. Yesilyurt 1005 (SP). Rio de
Janeiro, Teixeira de Soares, A. Sampaio 780 (R).

Esta espécie caracteriza-se pela lâmina 2–pinada,
pecíolo e raque glabros, pínulas glabras em ambas as
faces e abaxialmente glaucas. Distribui-se da Venezuela
a Bolívia e Brasil, onde ocorre de Roraima a São Paulo.
É uma espécie que cresce na margem de rios e em locais
sombreados. No Rio de Janeiro, ocorre na floresta
ombrófila densa submontana, de terras baixas e
montana, desde o nível do mar até 700 metros de altitude.

6. Adiantum latifolium Lam. in Poir., Encycl. 1: 43.
1783. Fig. 1h

Plantas terrestres ou saxícolas. Caule longo-
reptante, 1,5–4 mm diâm., revestido por escamas
lanceoladas, castanho-claras a castanho-escuras,
ápice agudo, margens inteiras a levemente serreadas,
1,2–3 × 0,2–0,5 mm. Frondes eretas; pecíolo 7–45 cm
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× 0,8–2,5 mm, anguloso, sulcado adaxialmente,
castanho-escuro a preto, superfície com pequenas
projeções, revestido na base por escamas
semelhantes às do caule e por escamas aracnóides,
castanho-avermelhadas, 0,1–0,3 mm compr.; lâmina
2–pinada, 12–40 × 15–40 cm, cartácea, verde-escura;
raque angulosa sulcada adaxialmente, castanho-
escura a preta, revestida por escamas lanceoladas
com base pectinada e escamas aracnóides ambas
semelhantes às do pecíolo; pinas 1–4 pares,
pecioluladas, peciólulo com 0,8–1,2 mm compr., cor
do peciólulo passando para a base da pínula,
idioblastos visíveis adaxialmente; pina terminal sub-
rômbica, mais longa que as laterais; pínulas deltóides
a dimidiado-subdimidiadas, ápice agudo, base
cuneada, margem serreada a inciso-serreada, glabras,
não articuladas, glaucas abaxialmente; venação livre,
nervuras simples ou furcadas. Soros dispostos em
ambos os lados das pínulas, 1–7 × 0,1–1,2 mm, 2–22
por pínula; indúsio oblongo, membranáceo, glabro.
Material selecionado: Macaé, Bicuda, 5.IX.2005, S.

Winter 212 (RB). Mangaratiba, Reserva de Rio das Pedras,
30.XI.1996, L. Sylvestre 1243 (RUSU). Maricá,
Boqueirão, 18.IV.2004, S. Winter 11 (RB).

Adiantum latifolium tem como características
principais a lâmina 2–pinada, raque com dois tipos
de escamas, lanceoladas de base pectinada e
aracnóides, pínula glabra em ambas as faces e glauca
abaxialmente. Difere de A. glaucescens por esta
apresentar o pecíolo e a raque glabros. Adiantum

argutum Splitg. demonstra uma grande afinidade
com A. latifolium, mas difere por apresentar, na face
abaxial das pínulas, escamas setiformes sobre as
nervuras. Pode também ser confundido com A.

intermedium Sw., mas este apresenta apenas
escamas estreito-lanceoladas no pecíolo. Adiantum

petiolatum Desv. é uma espécie muito semelhante
que difere pelos caracteres do rizoma (curto-reptante
com frondes aglomeradas) e pela margem erodida e
fimbriada do indúsio. Adiantum falcatum Vel.,
ilustrado na “Flora Fluminensis” (Vellozo 1825-1827),
é uma representação de A. latifolium, reconhecido
pela lâmina 2–pinada, pina terminal mais longa que
as laterais e pelas pínulas dimidiadas. Adiantum

intermedium Sw., citado por Baker (1870) na “Flora
Brasiliensis”, também corresponde a A. latifolium.

É uma espécie de ampla distribuição,
ocorrendo do México à Argentina. No Brasil, é
representada desde os estados da região Norte até
Santa Catarina. Esta espécie pode ser encontrada
em subosques úmidos, nas margens das trilhas,
nas proximidades de cachoeiras e mananciais, em

capoeiras e em barrancos. Cresce em locais
sombreados ou expostos ao sol, podendo formar
grandes populações ou crescer isoladamente. No
Rio de Janeiro, ocorre na floresta ombrófila densa
de terras baixas, na submontana e na montana,
desde o nível do mar até 800 metros de altitude.

7. Adiantum lorentzii Hieron. in Engler, Bot. Jahrb.
Syst. 22: 393. 1896. Fig. 1i

Plantas terrestres, rupícolas ou saxícolas. Caule
subereto, 1–2,5 mm diâm., revestido por escamas
linear-lanceoladas, castanho-claras, ápice agudo-
acuminado, margens inteiras, 1–3 × 0,1–0,8 mm.
Frondes eretas a decumbentes; pecíolo 2,5–21 cm ×
0,1–1 mm, cilíndrico a cilíndrico-sulcado adaxialmente,
castanho-escuro, revestido na base por escamas
semelhantes às do caule; lâmina 4–pinada, 4,5–30 ×
2,2–22 cm, membranácea, verde-escura, glabra; pinas
3–10 pares, pecioluladas, peciólulo longo, 0,8–5 mm
compr., cor do peciólulo passando para base da
pínula, pina apical conforme; pínulas flabeladas,
ápice arredondado, base cuneada, margens inciso-
denteadas, incisões chegando a 2/3 do comprimento
da pínula, formando lobos lineares, glabras, não
articuladas; venação livre, nervuras simples ou
furcadas. Soros dispostos no lado distal das pínulas,
0,2–2,2 × 0,2–1,5 mm, 2–10 por pínula; indúsio
reniforme, membranáceo, glabro.
Material selecionado: Angra dos Reis, Ilha Grande,
21.III.2000, F. Pinheiro & A. Souza 354 (HB). Nova
Friburgo, Colégio Anchieta, 10.VII.1976, M. Oliveira &

M. Oliveira (RB 175157). Petrópolis, Serra da Estrela,
31.VIII.1963, Muker 208 (R).

Adiantum lorentzii caracteriza-se pela lâmina
4–pinada, pecíolo e raque glabros, e pelas pínulas
com incisões chegando a 2/3 do seu comprimento,
formando lobos lineares e glabros em ambas as faces.
Difere de A. raddianum por este apresentar incisões
que chegam somente até metade do comprimento
das pínulas, formando lobos arredondados. Pode
ser confundida com A. poiretii Wikstr., a qual se
diferencia por apresentar rizoma longo-reptante,
pínulas inteiras, orbiculares a flabeladas e uma
substância cerosa amarelada nos esporângios.

Adiantum lorentzii distribui-se do Peru à
Argentina, ocorrendo no Brasil desde o Ceará até o
Rio Grande do Sul. É uma espécie que típica de
matas de encostas, onde é encontrada em locais
sombreados ou expostos ao sol. No Rio de Janeiro,
ocorre na floresta ombrófila densa de terras baixas,
submontana e montana, desde o nível do mar até
850 metros de altitude.
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8. Adiantum macrophyllum Sw., Prodr.: 135. 1788.
Fig. 2a

Plantas terrestres. Caule ereto ou curto-
reptante, 3–5 mm diâm., revestido por escamas
lanceoladas, ápice agudo-caudado, margens
levemente ciliadas, 2–4 × 0,4–0,8 mm. Frondes eretas
a decumbentes; pecíolo 8,5–35 cm × 0,2–2 mm,
anguloso, sulcado adaxialmente, preto, com escamas
semelhantes às do caule, glabro distalmente; lâmina
1–pinada, 10,5–24 × 8–14 cm, cartácea, verde-clara,
glauca abaxialmente; raque angulosa, sulcada
adaxialmente, preta, glabra, não prolífera no ápice;
pinas 3–6 pares, curtamente pecioluladas ou
subsséseis, peciólulo muito curto 0,5–1 mm compr.,
cor do peciólulo passando para a base da pina,
idioblastos visíveis em ambas as faces, pina apical
conforme; pinas oval-deltóides, falcadas, ápice
agudo, base obtusa a cordada, margens ligeiramente
serreadas a inciso-serreadas, glabras em ambas as
faces, não articuladas; venação livre, nervuras
furcadas. Soros dispostos em ambos os lados das
pínulas, lineares, 1–5 cm × 1–1,5 mm, 2 por pina, 1 em
cada margem, alcançando ou não o ápice da pina;
indúsio linear, contínuo, membranáceo, glabro.
Material selecionado: Petrópolis, Serra dos Órgãos, A.

Glaziou 3566 (RB). Rio De Janeiro, A. Glaziou 2317

(RB). Volta Redonda, Parque Municipal do Ingá,
05.I.2007, V. Souza 58 (HB).

Adiantum macrophyllum caracteriza-se pela
lâmina 1–pinada, pinas oval-deltóides, glabras em
ambas as faces e glaucas abaxialmente, bem como pelo
indúsio linear contínuo, um em cada margem da pina.

Distribui-se do México à Argentina, ocorrendo
no Brasil desde Roraima até São Paulo. É uma planta
que ocorre em locais sombreados, no interior das matas.
No Rio de Janeiro, pode ser encontrada na floresta
ombrófila densa de terras baixas, submontana e
montana, desde o nível do mar até 800 metros de altitude.

9. Adiantum mynsseniae J. Prado, Amer. Fern J.
94(2): 112. 2004. Fig. 2b-e

Plantas terrestres. Caule longo-reptante, 3–6 mm
diâm., revestido por escamas lanceoladas, castanho-
claras a avermelhadas, ápice agudo, margens inteiras
a levemente denticuladas 1–3 × 0,1–0,5 mm. Frondes
eretas a decumbentes; pecíolo 25–57 cm × 3–4 mm,
anguloso, sulcado adaxialmente, preto, revestido na
base por escamas semelhantes às do caule, nas
porções mediana e distal com tricomas castanho-
claros a avermelhados, 0,1–0,3 mm compr.; lâmina
pedada, 3–4–pinada, 20–45 × 25–45 cm, cartácea,
verde-clara a verde-escura, glauca abaxialmente; raque
angulosa, sulcada adaxialmente, preta, revestida por

tricomas avermelhados semelhantes aos do pecíolo;
pinas 2–3 pares, pecioluladas, peciólulo com 1–3 mm
compr., cor do peciólulo passando para a lâmina
foliar; pina apical conforme; pínulas trapeziformes,
ápice agudo, longo-acuminado, voltado para cima,
base auriculada sobrepondo a raque, margens
inciso-denteadas, glabras, não articuladas; venação
livre, nervuras simples ou furcadas. Soros
dispostos em ambos os lados das pínulas, 0,6–1,2
× 0,1–1,5 mm, 1–18 por pínula; indúsio oblongo,
membranáceo, glabro.
Material examinado: Mangaratiba, Reserva de Rio das
Pedras, 16.VIII.2001, C.M. Mynssen 356 (RB). Paraty,
Serra de Paraty, VI.1975, P. Ochioni 7559 (RFA).

Esta espécie distingue-se pela lâmina pedada,
3–5–pinada na base e 2–pinada distalmente, tricomas
diminutos no pecíolo e na raque, base das pínulas
auriculada e sobrepondo a raque e a raquíola, pelo
ápice da pínula agudo, longo-acuminado voltado
para cima, pela lâmina glauca abaxialmente, e pelas
pínulas e indúsios glabros. Adiantum mynsseniae

pertence ao complexo de A. trapeziforme L. (espécie
cultivada no Brasil), no qual também estão inseridas
A. abscissum, A. curvatum, A. mathewsianum Hook.,
A. ornithopodum, A .patens Willd. e A. pentadactylon

Lagsd. & Fisch., que ocorrem no Brasil. Destas, a
mais semelhante à A. mynsseniae é A. abscissum,
que pode se diferenciar por apresentar lâmina
pedada, 3–pinada, além da presença no pecíolo de
escamas lanceoladas com base pectinada. Outra
espécie semelhante é A. curvatum, que, no entanto,
apresenta tricomas sobre o indúsio e base das pínula
não auriculada. Adiantum ornithopodum, por sua
vez, difere por ser glabra ou apresentar somente
pequenos tricomas articulados avermelhados no
pecíolo e na raque. A. pentadactylon também é uma
espécie semelhante, mas se diferencia pela lâmina
pedada, 3-pinada, pelo pecíolo e raque glabros,
pínulas deltóide-trapeziformes. Em geral, A.

mynsseniae diferencia-se das outras espécies do
complexo devido à presença de tricomas diminutos
no pecíolo e na raque, base das pínulas auriculada
sobrepondo a raque e raquíola, pelo ápice da pínula
acuminado-agudo voltado para cima, bem como pela
lâmina glauca abaxialmente.

Adiantum mynsseniae é endêmica do Brasil,
ocorrendo em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São
Paulo. É uma planta tolerante à sombra ou totalmente
ciófila, podendo ser encontrada em subosques de
matas densas e margens de trilhas, onde forma
densas populações. No Rio de Janeiro, ocorre na
floresta ombrófila densa submontana, de 50 até 400
metros de altitude.
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Figura 2 –  a. Adiantum macrophyllum Sw. – hábito (Souza 58). b-e. Adiantum mynsseniae J. Prado – b. inserção das
pínulas; c-d. tricomas da raque; e. pínula fértil (Mynssen 356). f-h. Adiantum obliquum Willd. – f. hábito; g. escama da
raque linear-laceolada com base pectinada; h. escama aracnóide do pecíolo (Braga 6191).
Figure 2 – a. Adiantum macrophyllum Sw. – habit (Souza 58). b-e. Adiantum mynsseniae J. Prado – b. insertion of pinnules; c-d. trichomes
from rachis; e. fertile pinnule (Mynssen 356). f-h. Adiantum obliquum Willd. – f. habit; g. linear-lanceolated scales with pectinate base
from rachis; h. arachnoid scale from petiole (Braga 6191).
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10. Adiantum obliquum Willd., Sp. Pl. 5: 429. 1810.

Fig. 2f-h
Plantas terrestres. Caule curto-reptante, 2–4 mm

diâm., revestido por escamas linear-lanceoladas,
castanho-claras a castanho-escuras, ápice agudo,
margens inteiras a levemente denticuladas, 1,2–3,2
× 0,1–0,8 mm. Frondes eretas a decumbentes; pecíolo
8–20 cm × 1–3 mm, anguloso, sulcado adaxialmente,
preto, revestido na base por escamas linear-
lanceoladas, base pectinada, ápice agudo, margens
inteiras a levemente serreadas, 1−1,5 × 0,1 mm e por
escamas aracnóides, castanho-escuras; lâmina 1–
2–pinada, 11–27 × 6–20 cm, cartácea, verde-escura,
com idioblastos oblíquos e conspícuos entre as
nervuras em ambas as faces; raque angulosa, preta,
apresentando tricomas, castanho-escuros, 0,1–0,2 mm
compr. e escamas linear-lanceoladas, base pectinada,
1–1,2 mm compr., não prolífera no ápice; quando 2–
pinada, 1–3 pares, pina apical conforme; quando 1–
pinada, pinas lanceoladas, não dimidiadas, curtamente
pecioluladas, peciólulo com 0,1–0,3 mm compr. ou
pinas sésseis, cor do peciólulo passando para a
lâmina foliar, 7–14 pares, não falcadas, ápice agudo a
arredondado, base cuneada, margens duplo serreadas,
abaxialmente com escamas filiformes sobre as
nervuras, base pectinada, não articuladas; venação
livre, nervuras furcadas. Soros dispostos em ambos
os lados das pínulas, 0,8–1 × 0,1–0,2 mm, 3–25 por
pínula; indúsio oblongo, membranáceo, glabro.
Material selecionado: Angra dos Reis, 27.VII.1959,
G. Felipe 3 (SP). Itatiaia, Rodovia Presidente Dutra,
1.XII.2001, P. de Sousa 80 (GUA). Rio das Ostras, Reserva
Biológica da União, 23.VIII.2006, S. Winter 410 (RB).

Adiantum obliquum diferencia-se pela lâmina
1(–2)–pinada, pelo pecíolo com dois tipos de
escamas, sendo escamas lanceoladas com base
pectinada e escamas aracnóides, e pelas pínulas
lanceoladas, não dimidiadas, com ápice agudo e
face abaxial com escamas filiformes de base
pectinada. Há alguns registros de A. obliquum que
fogem um pouco o padrão morfológico da espécie.
Tais espécimes encontram-se no herbário do Jardim
Botânico do Rio de Janeiro e são de uma mesma
localidade, a Reserva Biológica União.
Provavelmente estes espécimes podem se tratar de
elementos híbridos, porém mais estudos seriam
necessários para confirmar este fato.

É uma espécie de ampla distribuição,
ocorrendo do México à Bolívia e Brasil, onde pode
ser encontrada do Amapá ao Paraná. Trata-se de
uma planta que se desenvolve em terrenos íngremes
e úmidos no interior das matas de baixadas e na base
de morrotes. Pode ser ciófila ou tolerante à sombra,

formando grandes populações ou ocorrendo isolada.
No Rio de Janeiro, é encontrada na floresta ombrófila
densa de terras baixas e submontana, desde o nível
do mar até 400 metros de altitude.

11. Adiantum ornithopodum C. Presl, Tent. Pterid.:
158. 1836.

Plantas terrestres. Caule curto-reptante, 1,5–
5 mm diâm., revestido por escamas lanceoladas,
castanho-claras a avermelhadas, ápice agudo e
sinuoso, margens denteadas, 1–4,5 × 0,1–0,5 mm.
Frondes eretas a decumbentes; pecíolo 30–72 cm ×
2,5–4 mm, anguloso, sulcado adaxialmente, preto,
glabro ou com tricomas articulados, castanho-
claros a avermelhados, 0,1–0,2 mm compr.; lâmina
pedada, 3–4–pinada, 30–40 × 26–30 cm, cartácea,
verde-escura, idioblastos pequenos na face abaxial,
não visíveis na face adaxial; raque angulosa,
sulcada adaxialmente, preta, glabra ou com raros
tricomas avermelhados esparsos; pinas 3–4 pares,
pecioluladas, peciólulo curto, 0,1–0,25 mm compr.,
cor do peciólulo passando para base da pínula; pina
terminal sub-rômbica; pínulas quadrangular-
trapeziformes, ápice arredondado-obtuso, base
cuneada, não sobrepondo a raque e a raquíola,
margens inciso-serreadas a lobadas, glabras em
ambas as faces, não articuladas; venação livre,
nervuras simples ou furcadas. Soros dispostos em
ambos os lados das pínulas, 0,8–4 × 0,2–1 mm, 2–16
por pínula; indúsio oblongo, membranáceo, glabro.
Material selecionado: Itaperuna, Raposo, 10.XI.2002,
G. Valente et al. 880 (SP). Rio Claro, Lídice, 16.XI.2001,
F. Pereira 01.128 (RFA). Volta Redonda, Parque
Municipal do Ingá, 5.I.2007, V. Souza 56 (HB).

Adiantum ornithopodum pode ser reconhecido
pela lâmina pedada, 3–4–pinada, pecíolo glabros ou
com pequenos tricomas vermelhos, esparsos, pelas
pínulas quadrangular-trapeziformes, glabras em
ambas as superfícies e pelo indúsio glabro. Difere de
A. curvatum. por este apresentar tricomas sobre o
indúsio. Outra espécie muito semelhante é A.

mynsseniae, que também pertence ao mesmo
complexo, mas que se diferencia pela presença de
tricomas diminutos no pecíolo e na raque, pela base
auriculada das pínulas sobrepondo a raque e raquíola,
pelo ápice da pínula agudo, longo-acuminado voltado
para cima, e pela lâmina glauca abaxialmente. Pode
ser confundido com A. abscissum, mas este difere
por apresentar lâmina pedada, 3–pinada e escamas
lanceoladas de base pectinada, no pecíolo.

Adiantum ornithopodum ocorre no Paraguai,
Bolívia e Brasil, onde pode ser encontrada desde a
Bahia até São Paulo. É uma espécie tolerante à sombra
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ou completamente ciófila. No Rio de Janeiro, ocorre
na floresta ombrófila densa de terras baixas e
submontana, do nível do mar até 400 metros de altitude.

12. Adiantum papillosum Handro, Loefgrenia 14:
1. 1964. Fig. 3a-c

Plantas terrestres. Caule longo-reptante, 5–8 mm
diâm., revestido por escamas linear-lanceoladas,
castanho-claras a castanho-escuras, ápice agudo,
margens inteiras, 1,2–6 × 0,1–0,7 mm. Frondes eretas
a decumbentes; pecíolo 22–120 cm × 2,5–5 mm,
cilíndrico, preto, revestido na base por escamas
semelhantes às do caule, distalmente glabro; lâmina
pedada, 3–5 pinada, 30–36 × 22–30 cm, cartácea,
verde-escura; raque e raquíola cilíndricas, pretas,
revestidas por tricomas avermelhados, 0,1–0,2 mm e
por escamas lanceoladas, esparsas, castanho-
escuras, ápice agudo, margens inteiras a levemente
denteadas, 1–2,5 × 0,3–0,5 mm; pinas 3–5 pares,
pecioluladas, peciólulo com 3–9 mm compr., com
tricomas e escamas semelhante aos da raque, cor do
peciólulo interrompida na base da pínula; pina apical
conforme; pínulas deltóides a rômbicas ápice agudo,
base truncada a cuneada, margens serreadas,
revestidas por tricomas avermelhados na base da
pínula, articuladas; venação livre, nervuras simples
ou furcadas. Soros dispostos em ambos os lados das
pínulas, 0,2–2 × 0,1–0,8 mm, 2–40 por pínula; indúsio
reniforme a oblongo, membranáceo, glabro.
Material examinado: Santa Maria Madalena, Rifa,
24.III.1955, E. Pereira 1333 (HB).

Adiantum papillosum tem como principais
características a lâmina pedada, 3–5–pinada, raque
e raquíola com diminutos tricomas vermelhos e
escamas lanceoladas, e base da pínula com tricomas
avermelhados. Difere de A. subcordatum Sw. por
este apresentar pecíolo, raque e pínulas glabros.

Adiantum papillosum é endêmica do Brasil,
ocorrendo nos estados de Minas Gerais, Espírito
Santo, Rio de Janeiro, além de, provavelmente, São
Paulo e Paraná. Trata-se de uma espécie terrrícola,
que ocorre em ambientes úmidos. No Rio de Janeiro,
cresce na floresta ombrófila densa montana, ca. de
600 metros de altitude.

13. Adiantum pentadactylon Langsd. & Fisch., Ic.
Fil.: 22, tab. 25. 1810.

Plantas terrestres. Caule curto-reptante, 2–5 mm
diâm., revestido por escamas lanceolado-filiformes,
castanho-claras a castanho-escuras, ápice agudo,
sinuoso, margens inteiras a levemente crenadas, 0,6–
3,5 × 0,1–0,5 mm. Frondes eretas a decumbentes;

pecíolo 18–50 cm × 1–4 mm, anguloso, sulcado
adaxialmente, castanho-escuro a preto, revestido na
base por escamas semelhantes às do caule, glabro
distalmente; lâmina pedada, 3–pinada, 18–30 × 17–
45 cm, cartácea, verde-escura, muitas vezes glauca
abaxialmente; raque angulosa, sulcada adaxialmente,
castanho-escura a preta, glabra; pina 2–3 pares,
pecioluladas, peciólulos longo 3–15 mm compr., cor
do peciólulo passando para a lâmina foliar; pina
apical conforme; pínulas deltóide-trapeziformes, ápice
arredondado a agudo, base cuneada, margens inciso-
serreadas, glabras, não articuladas; venação livre,
nervuras simples ou furcadas. Soros dispostos em
ambos os lados das pínulas, 0,4–4 × 0,3–2 mm, 2–25
por pínula; indúsio oblongo, membranáceo, glabro.
Material selecionado: Angra dos Reis, Ilha Grande,
14.XII.1983, D. Araújo 5885 (GUA). Santa Maria
Madalena, 28.XI.1987, J. Carauta & R. Montella 2770

(RB). Vassouras, Morro Azul, 25.VI.1944, F. Vianna

s.n. (R 117703).
Adiantum pentadactylon caracteriza-se pela

lâmina pedada, 3–pinada, pecíolo e raque glabros e
pelas pínulas deltóide-trapeziformes com peciólulos
longos, de 3–15 mm de comprimento. Adiantum

trapeziforme L. é muito semelhante, mas difere por
ter a lâmina pedada, pínulas articuladas, cor do
peciólulo parando abruptamente na base da lâmina
e pínulas abaxialmente não glaucas.

Adiantum pentadactylon é uma espécie
endêmica do Brasil, ocorrendo nos estados de
Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Pode ser
encontrada próxima às margens de rios ou em
barrancos na floresta, sendo caracterizada como
heliófila ou tolerante à sombra. No Rio de Janeiro,
ocorre na floresta ombrófila densa de terras baixas,
submontana e montana, desde o nível do mar até
800 metros de altitude.

14. Adiantum pulverulentum L., Sp. Pl. 2: 1096.
1753. Fig. 3d-f

Plantas terrestres ou rupícolas. Caule longo-
reptante, 3–6 mm diâm., revestido por escamas
linear-lanceoladas, castanho-claras a castanho-
escuras, ápice agudo, margens inteiras a fimbriadas,
1–2,5 × 0,1–0,7 mm. Frondes eretas; pecíolo 12–
48 cm × 1–2 mm, cilíndrico a anguloso, sulcado
adaxialmente, castanho-escuro, revestido na base
por escamas lanceoladas, castanho-escuras, ápice
agudo, margens denteado-fimbriadas, 1–4 × 0,3–
0,4–1 mm, e por escamas aracnóides, 0,4–0,8 × 0,2–
0,4 mm; lâmina 2–pinada, 14–30 × 15–28 cm, cartácea,
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Figura 3 – a-c. Adiantum papillosum Handro – a. pínula estéril; b. inserção dos tricomas na raque e na raquíola;
c. escama da raque e raquíola (Pereira 1333). d-f. Adiantum pulverulentum L. – d. pínula fértil; e. escama aracnóide
da raque; f. escama lanceolada com base pectinada da raque (Mynssen et al. 33). g. Adiantum raddianum C. Presl –
pínula com incisão de ½ e lobos arredondados (Winter 31). h. Adiantum subcordatum Sw. – pínula fértil (Carauta

1382). i-m. Adiantum terminatum Kunze ex Miq. – i. hábito; j. pínula fértil; k. detalhe do indúsio; l. tricoma articulado
da face abaxial da pínula e do indúsio; m. escama lanceolada com base pectinada da raque (Hoehne s.n.).
n-p. Adiantum windischii J. Prado – n. pínula fértil; o. tricoma septado da face abaxial da pínula; p. escama lanceolada
com base pectinada da raque (Pabst 4558).
Figure 3 – a-c. Adiantum papillosum Handro – a. sterile pinnule; b. trichomes insertion on rachis and raquiola c. scales from rachis and
raquiola (Pereira 1333). d-f. Adiantum pulverulentum L. – d. fertile pinnule; e. arachnoid scales from rachis, f. lanceolate scales with
pectinate base from rachis (Mynssen et al. 33). g. Adiantum raddianum C. Presl – pinnule with short incisions (ca. ½) and rounded lobes
(Winter 31). h. Adiantum subcordatum Sw – fertile pinnule (Carauta 1382). i-m. Adiantum terminatum Kunze ex Miq. – i. habit;
j. fertile pinnule k. indusia detail l. articulated trichome from the abaxial surface of pinnule and indusia. m. lanceolate scales with
pectinate base from rachis (Hoehne s.n.). n-p. Adiantum windischii J. Prado – n. fertile pinnule; o. septate trichomes from abaxial
suface of the pinnule; p. lanceolated scales with pectinate base from rachis (Pabst 4558).
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verde-clara, idioblastos visíveis em ambas as
superfícies; raque cilíndrica a angulosa, castanho-
escura, com escamas aracnóides, 0,2–0,5 mm compr.
e escamas lanceoladas com base pectinada, 1–1,5
× 0,1–0,3 mm, face adaxial glabra; pinas 2–7 pares,
pecioluladas; peciólulo com 0,2–1mm compr., cor
do peciólulo passando para a lâmina foliar, pina
apical conforme; pínulas dimidiado-falcada, ápice
agudo, base cuneada, margens inciso-serreadas,
abaxialmente revestida por escamas com base
pectinada sobre as nervuras, não articuladas;
venação livre, nervuras furcadas. Soro disposto no
lado acroscópico das pínulas, 0,7 –14 mm × 0,1–
0,8 mm, 1–(2) por pínula; indúsio linear, contínuo,
falcado, membranáceo, glabro ou com tricomas.
Material selecionado: Angra dos Reis, Ilha Grande,
15.XII.1999, M. Guerra & F. Pinheiro 1357 (HB). Bom
Jesus de Itabapoana, Carabuçu, 12.IX.1982, J. Carauta

et al. 4388 (HB). Campos dos Goytacazes, Morro do
Coco, 16.VII.2001, R. Mello-Silva & A. Lobão 1828 (SP).

Adiantum pulverulentum caracteriza-se
principalmente pela lâmina 2–pinada, pelo indúsio
linear, contínuo e falcado, e pela presença de dois
tipos de escamas na raque, escamas lanceoladas com
base pectinada e escamas aracnóides. Ocorre do
México ao Paraguai e Brasil, onde pode ser encontrada
desde a região Norte até São Paulo. Adiantum

pulverulentum é uma espécie aparentemente
indiferente às condições de luminosidade, podendo
ser caracterizada como heliófila, tolerante à sombra
ou ciófila. Pode ser encontrada em capoeiras, em
terrenos íngremes, no interior e bordas de matas, ao
longo de trilhas ou nas margens de rios, formando
grandes populações. No Rio de Janeiro, ocorre na
floresta ombrófila densa de terras baixas, submontana
ou montana, do nível do mar até 800 metros de altitude.

15. Adiantum raddianum C. Presl, Tent. Pterid.:
158. 1836. Fig. 3g

Plantas terrestres, rupícolas ou saxícolas.
Caule curto-reptante, 1–3 mm diâm., revestido por
escamas linear-lanceoladas, castanho-claras a
douradas, ápice agudo, margens inteiras, 0,8–3 ×
0,1–0,5 mm. Frondes eretas a decumbentes; pecíolo
3–18 cm × 0,1–2 mm, cilíndrico-anguloso, sulcado
adaxialmente, castanho-escuro a preto, revestido na
base por escamas semelhantes às do caule, distalmente
glabro; lâmina 3–pinada, 3–26 × 6–30 cm, cartácea
a membranácea, verde-clara; raque deflexa,
cilíndrico-angulosa, sulcada adaxialmente,
castanho-escura a preta, glabra; pinas 4–15 pares,
pecioluladas, peciólulo com 1–2 mm compr., cor do

peciólulo passando para base da pínula; pina apical
conforme; pínulas obovais a flabeladas, ápice
arredondado, base cuneada e usualmente assimétrica,
margens serreadas a inciso-denteadas, incisões de
até ½ do comprimento da pínula, formando lobos
arredondados, glabras, não articuladas; venação
livre, nervuras simples ou furcadas. Soros no lado
acroscópico das pínulas, 0,8–1,8 × 0,5–1,5 mm, 2–8
por pínula; indúsio reniforme, membranáceo, glabro.
Material selecionado: Itatiaia, Estrada para Visconde
de Mauá, 29.V.2006, S. Winter 238 (RB). Macaé, Bicuda,
5.IX.2006, S. Winter 208 (RB). Maricá, Inoã, 9.V.2004,
S. Winter 31 (RB).

Adiantum raddianum pode ser reconhecido
pela lâmina 3–pinada, pecíolo, raque e pínulas
glabros, pínulas obovais a flabeladas, com incisões
até ½ do comprimento da pínula, formando lobos
arredondados. Difere de A. lorentzii por este
apresentar incisões que chegam até 2/3 do
comprimento da pínula, formando lobos lineares.
Pode ser confundida com A. poiretii, a qual pode
ser diferenciada por apresentar rizoma longo-
reptante e pínulas inteiras, orbiculares a flabeladas,
com substância cerosa amarela nos esporângios.
Adiantum trapeziforme Vell., ilustrado na “Flora
Fluminensis” (Vellozo 1825–1827), é uma
representação de A. raddianum, reconhecido pelas
pínulas flabeladas e soros reniformes.

Adiantum raddianum ocorre do México ao
Uruguai e é uma espécie largamente cultivada em
todo o mundo. No Brasil encontra-se amplamente
distribuída, ocorrendo praticamente em todos os
estados. Trata-se de uma planta indiferente às
condições de luminosidade, podendo ser caracterizada
como heliófila, tolerante à sombra ou ciófila, e que
cresce em capoeiras, matas de encostas, barrancos,
às margens de riachos e brejos, em paredões rochosos
próximos a cachoeiras e às margens de estradas. Forma
densas populações ou pode ocorrer isoladamente.
No Rio de Janeiro, ocorre na floresta ombrófila densa
de terras baixas, submontana e montana e em florestas
estacionais semideciduais, desde o nível do mar até
800 metros de altitude.

16. Adiantum serratodentatum Humb. & Bonpl.
ex Willd., Sp. Pl. 5: 445. 1810.

Plantas terrestres. Caule longo-reptante, 1–4 mm
diâm., revestido por escamas lanceoladas, castanho-
claras, ápice agudo, sinuoso, margens inteiras a
levemente denteadas, 1–1,5 × 0,2–0,5 mm. Frondes
eretas; pecíolo 9–60 cm × 0,8–2,5 mm, anguloso, sulcado
adaxialmente, castanho-escuro a preto, revestido na
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base por escamas semelhantes às do caule e, nas
outras porções, por escamas lanceoladas com base
pectinada, castanho-escuras, ápice agudo, margens
denteadas, 1,5–4 × 0,2–0,6 mm e escamas aracnóides,
castanho-claras, ápice agudo, margens inteiras a
levemente denteadas, 0,4–1 × 0,3–0,5 mm; lâmina 2–
pinada, 7–40 × 6–27 cm, cartácea, verde-clara,
idioblastos visíveis em ambas às faces; raque
angulosa sulcada adaxialmente, castanho-escura a
preta, revestida por escamas aracnóides com 0,2–
0,5 mm compr. e escamas lanceoladas, base pectinada,
2–3 × 0,1–0,2 mm; pinas 4–11 pares, pecioluladas,
peciólulo com 0,1–0,3 mm compr., cor do peciólulo
passando para a base da pínula; pina apical
conforme; pínulas dimidiadas, ápice arredondado,
base cuneada, margens serreadas e conspicuamente
revolutas nas pínulas férteis, nervuras revestidas
abaxialmente por esparsas escamas linear-
lanceoladas, base pectinada e esparsas escamas
aracnóides, 0,5–1 mm compr., não articuladas;
venação livre, nervuras simples ou furcadas. Soros
dispostos em ambos os lados das pínulas, 0,5–2,5 ×
0,1–1 mm, 2–10 por pínula; indúsio oblongo,
membranáceo, glabro.
Material selecionado: Angra dos Reis, Ilha Grande,
17.XII.2000, M. Pinheiro et al. 665 (HB). Maricá, Inoã,
9.V.2004, S. Winter 33 (RB). Silva Jardim, Gaviões,
15.III.1998, M. Braga & E. Conceição 1 (RB).

Adiantum serratodentatum caracteriza-se
pela lâmina 2–pinada, pela raque com dois tipos de
escamas, escamas lanceoladas com base pectinada
e muitas escamas aracnóides, e pelas pínulas
dimidiadas revestidas abaxialmente por escamas
linear-lanceoladas com base pectinada e por
esparsas escamas aracnóides.

Ocorre da América Central à Argentina e Brasil,
onde pode ser encontrada desde os estados da região
Norte até o Paraná. É uma espécie heliófila, semi-
ciófila ou ciófila, que forma grandes populações ou
ocorre isoladamente. Cresce em solos úmidos ou
secos, em capoeiras ou florestas maduras, tanto no
interior quanto na borda, ao longo de trilhas, entorno
de rios e em relevos íngremes. Pode ser encontrada
em solo arenoso ou argiloso. No Rio de Janeiro,
ocorre na floresta ombrófila densa de terras baixas,
submontana e montana, desde o nível do mar até
800 metros de altitude.

17. Adiantum subcordatum Sw., Kongl. Vet. Akad.
Handl.: 75. 1817. Fig. 3h

Plantas terrestres. Caule longo-reptante, 4–6 mm
diâm., revestido por escamas lanceoladas, castanho-
claras a avermelhadas, ápice agudo, margens inteiras

a levemente denteadas, 1,2–7 × 0,1–0,8 mm. Frondes
eretas a decumbentes; pecíolo 30–100 cm × 2,5–5 mm,
cilíndrico, castanho-escuro a negro, revestido na base
por escamas semelhantes às do caule, distalmente
glabro; lâmina pedada, 3–4–pinada, 30–40 × 27–
40 cm, cartácea, verde-escura; raque e raquíola
cilíndricas, castanho-escuras, glabras; pinas 5–9
pares, pecioluladas, peciólulo com 2 mm até 1,5 cm
compr., cor do peciólulo não passando para a base
da pínula, pina apical conforme; pínulas deltóides,
ápice agudo, base truncada a cuneada, margens
inciso-denteadas, articuladas; venação livre,
nervuras furcadas. Soros dispostos em ambos os
lados das pínulas, 0,5–3 × 0,2–1,5 mm, 2–36 por
pínula; indúsio reniforme, membranáceo, glabro.
Material selecionado: Petrópolis, São José do Rio
Preto, 18.XIII.1971, J. Carauta 1382 (R). Rio Bonito,
Fazenda Três Cachoeiras, 25.IX.1977, P. Achette 390

(R). Santa Maria Madalena, Pedra do Boi, 24.III.2002,
P. Fiaschi et al. 1036 (SP).

Adiantum subcordatum pode ser facilmente
reconhecido pela a lâmina pedada, 3–4–pinada,
pecíolo, raque e raquíola glabros, e pelas pínulas
deltóides e glabras em ambas as faces. Difere de A.

papillosum por este apresentar escamas e tricomas
na raque e raquíola e tricomas na base da pínula. A
espécie pode ser confundida com A. tetragonum

Schrad., que se difere por apresentar tricomas ao
longo da costa adaxial e pela cor do peciólulo
passando para a base da lâmina. Adiantum conicum

Vel. ilustrado na “Flora Fluminensis” (Vellozo 1825-
1827) é uma representação de A. subcordatum,
reconhecido pela lâmina 3–pinada e pínulas
deltóides com a base cuneada.

Adiantum subcordatum é endêmica do Brasil,
ocorrendo nos estados da Bahia, Minas Gerais,
Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Cresce no
interior de matas secundárias, principalmente à
sombra, onde geralmente forma grandes populações.
No Rio de Janeiro, ocorre na floresta ombrófila densa
de terras baixas, submontana e montana, desde o
nível do mar até 700 metros de altitude.

18.  Adiantum terminatum Kunze ex Miq.,
Verslagen Meded. Vier Kl. Kon. Ned. Inst.
Wetensch. Letterk. Schoone Kunsten 1842: 187.
1843. Fig. 3i-m

Plantas terrestres. Caule curto-reptante, 2–3 mm
diâm., revestido por escamas linear-lanceoladas,
castanho-claras a castanho-escuras, ápice agudo-
afilado e sinuoso, margens ciliadas no ápice, 0,8–2 ×
0,1–0,5 mm. Frondes eretas; pecíolo 30–50 cm × 1–
4 mm, cilíndrico-anguloso, sulcado adaxialmente,
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preto, revestido por escamas lanceoladas,
castanho-escuras, ápice agudo, margens inteiras a
levemente denticuladas, 1–2 × 0,1–0,5 mm; lâmina
2–pinada, 22–30 × 26–35 cm, membranácea, verde-
clara, idioblastos visíveis em ambas as faces; raque
cilíndrica, preta, revestida por escamas lanceoladas,
base pectinada, ápice agudo, margens denteadas,
0,8–1,8 × 0,1–0,4 mm; pinas 3–5 pares, pecioluladas,
peciólulo com 0,1–0,4 mm compr., cor do peciólulo
passando para a base das pínulas; pina apical
conforme; pínulas dimidiadas, ápice arredondado-
acuminado, base cuneada, margens serreadas,
abaxialmente revestidas por longos tricomas
septados, castanho-claros a castanho-escuros, 0,4–
1 mm compr., não articuladas, pínulas reduzidas em
direção ao ápice da pina, pínula terminal sub-
rômbica; venação livre, nervuras simples ou
furcadas. Soros dispostos nos lados basiscópico e
acroscópico das pínulas, 0,1–2 × 0,1–0,5 mm, 1–12
por pínula; indúsio oblongo-linear, membranáceo,
com tricomas septados.
Material examinado: Cachoeiras de Macacu, Estrada
entre Funchal e Guapiaçu, 2.IV.2009, K. Baber 171

(RB); Resende, 27.IV.1926, Hoehne, s. n. (R).
Adiantum terminatum caracteriza-se pela

lâmina 2–pinada, pelas pínulas reduzidas em direção
ao ápice da pina e pínula terminal sub-rômbica,
escamas lanceoladas de base pectinada na raque e
pela pínula e indúsio densamente cobertos por
tricomas septados.

Ocorre do México à Bolívia e Brasil, onde pode
ser encontrada desde os estados da região Norte até
Santa Catarina. Cresce tanto no interior de matas
maduras quanto em capoeiras, aparentemente
indiferente às condições de luminosidade No Rio de
Janeiro, habita a floresta ombrófila densa
submontana, ca. de 400 metros de altitude.

19. Adiantum tetraphyllum Humb. et Bonpl. ex
Willd., Sp. Pl. 5: 441.1810.

Plantas terrestres. Caule longo-reptante, 2–3 mm
diâm., revestido por escamas linear-lanceoladas,
castanho-claras a castanho-escuras, ápice agudo-
afilado e sinuoso, margens ciliadas no ápice, 0,8–2 ×
0,1–0,5 mm. Frondes eretas; pecíolo 30–50 cm × 1–
4 mm, cilíndrico-anguloso, sulcado adaxialmente,
preto, revestido por tricomas, castanho-claros a
avermelhados, 0,9–1,1 × 0,1 mm e por escamas
lanceoladas, base pectinada, castanho-escuras, ápice
agudo, margens levemente denticuladas, 1–2 × 0,1–
0,5 mm; lâmina 2–pinada, 22–30 × 25–35 cm,
membranácea, verde-clara, idioblastos visíveis em

ambas as faces; raque cilíndrica, preta, revestida
por escamas lanceoladas, base pectinada e escamas
filiformes; pinas 3–5 pares, pecioluladas, peciólulo
com 0,2–0,3 mm compr., cor do peciólulo passando
para base da pínula; pina apical conforme; pínulas
dimidiado-deltóides, ápice arredondado-acuminado,
base cuneada, margens serreadas a bisserreadas,
abaxialmente com escamas filiformes, base pectinada
e tricomas articulados, adaxialmente glabras, não
articuladas; venação livre, nervuras simples ou
furcadas. Soros dispostos principalmente no lado
acroscópico das pínulas, 0,1–2 × 0,1–0,5 mm, 1–12
por pínula; indúsio oblongo-linear, membranáceo,
com tricomas.
Material selecionado: Guapimirim, Estação Ecológica
do Paraíso, 10.VII.2006, C. Jascone & C. Campos 670

(HB). Rio de Janeiro, Campo Grande, 13.VII.2005, C.

Jascone & A. Valente 470 (RFFP).
Adiantum tetraphyllum distingue-se pela

lâmina 2–pinada, pela presença de dois tipos de
escamas na raque, escamas lanceoladas com base
pectinada e escamas filiformes, pelas pínulas
abaxialmente cobertas por escamas lanceoladas de
base pectinada e tricomas articulados, e pelo indúsio
com tricomas. Pode ser confundida com A. diogoanum

Glaziou ex Baker, mas este apresenta pínulas
quadrangulares e cor do peciólulo não passando
para o tecido laminar.

Adiantum tetraphyllum ocorre do México à
Argentina. No Brasil, pode ser encontrada desde os
estados da região Norte até Santa Catarina. É uma
espécie ciófila ou tolerante à sombra, que pode ser
encontrada em florestas secundárias, em terrenos
arenosos, em ambientes secos ou úmidos, formando
populações densas. No Rio de Janeiro, ocorre na floresta
ombrófila densa de terras baixas e submontana, do
nível do mar até 200 metros de altitude.

20. Adiantum windischii J. Prado, Kew Bull. 60(1):
119, fig. 2. 2005. Fig. 3n-p

Plantas terrestres. Caule longo-reptante, 1–
3,5 mm diâm., revestido por escamas linear-
lanceoladas, ápice agudo-acuminado, margens
inteiras a levemente denticuladas, castanho-claras a
castanho-escuras, 0,8–3 × 0,2–0,5 mm. Frondes
eretas; pecíolo 12–45 cm × 0,8–2,5 mm, cilíndrico-
anguloso, sulcado adaxialmente, castanho-escuro a
preto, revestido por escamas lanceoladas, base
pectinada, ápice agudo, margens inteiras a levemente
serreadas, 1,5–2 × 0,1–0,5 mm e por escamas
aracnóides, 0,1–0,5 mm compr., castanho-claras a
avermelhadas; lâmina 2–pinada, 17–25 × 12–28 cm,
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cartácea, verde-escura, idioblastos visíveis em
ambas as faces; raque cilíndrico-angulosa, sulcada
adaxialmente, castanho-escura a preta, revestida
por escamas aracnóides e escamas lanceoladas,
base pectinada; pinas 1–3 pares, pecioluladas,
peciólulo com 0,3–1 mm compr., cor do peciólulo
passando para a base da pínula; pina apical
conforme; pínulas dimidiadas, ápice arredondado-
acuminado, base cuneada, margens serreadas,
abaxialmente revestidas por tricomas septados
sobre as nervuras, castanho-claros, 0,5–1,5 mm
compr., adaxialmente glabras, não articuladas;
venação livre, nervuras simples ou furcadas. Soros
dispostos em ambos os lados das pínulas, 0,3–2 ×
0,1–0,8 mm, 1–16 por pínula; indúsio oblongo,
membranáceo, glabro.
Material examinado: Itaguai, 21.IX.1958, G. Pabst 4558

(HB). Magé, RPPN El Nagual, 21.IV.2006, C. Jascone &

D. Rodrigues 572 (HB). Rio de Janeiro, Campo Grande,
5.II.2003, M. Santos & A. Valente 1137 (RFFP).

Esta espécie caracteriza-se pela lâmina 2–
pinada, pela raque com dois tipos de escamas,
escamas lanceoladas com base pectinada e escamas
aracnóides, e pelas pínulas abaxialmente com
tricomas septados. Adiantum latifolium difere desta
espécie por ter a face abaxial das pínulas glabra.
Uma espécie que pode ser confundida é A.

glaucescens, mas esta se diferencia por apresentar
pecíolo, raque e lâmina glabras. Duas espécies
relacionadas a A. windschii são A. argutum e A.

incertum Lindm. A. argutum difere por ter pínulas
acuminadas, abaxialmente com esparsas e diminutas
escamas setiformes sobre as veias. A. incertum

difere por ter pínulas abaxialmente com escamas
setiformes sobre as veias.

Adiantum windischii ocorre na Bolívia e no
Brasil, onde pode ser encontrada desde o Acre até
São Paulo. É uma espécie que ocorre isolada ou
formando populações densas, em lugares sombreados
ou expostos ao sol. No Rio de Janeiro, habita a floresta
ombrófila densa de terras baixas e submontana, desde
o nível do mar até 200 metros de altitude.

Dentre as 62 espécies de Adiantum citadas
para o Brasil, 30% ocorrem no Rio de Janeiro,
mostrando a grande diversidade do gênero no
Estado. A maioria das espécies possui ampla
distribuição na região neotropical e apenas 30% é
endêmica para o Brasil. As seis espécies endêmicas
ocorrem nas regiões sudeste e sul, mas nenhuma foi
considerada restrita ao Rio de Janeiro. Podem ser
encontradas desde florestas úmidas até restingas,
desde o nível do mar até 850 metros de altitude.

Os dados morfológicos obtidos neste trabalho
revelaram-se eficazes na caracterização de cada
espécie. O tipo de indumento em Adiantum é muito
variável e de grande importância na identificação.
Alguns táxons apresentam superfície da folha glabra,
enquanto outros podem apresentar um ou dois tipos
de escamas ou tricomas. Outras características
relevantes para a identificação das espécies são o
formato das pinas e pínulas, a cor do peciólulo
interrompida ou não na base da pínula e o formato e
quantidade de soros.

A formação vegetal onde há a maior abundância
de Adiantum é a floresta ombrófila densa submontana,
que concentra 90% das espécies. O gênero também
está bem representado na floresta ombrófila densa
montana, ocorrendo preferencialmente nas menores
altitudes desta formação florestal (até ca. 850m).
Alguns registros foram feitos para as raras áreas de
floresta estacional semidecidual (A. deflectens e A.

raddianum) e de terras baixas (A. curvatum, A.

latifolium e A. obliquum), além das formações aluviais
(A. abscissum). Algumas espécies são muito comuns
e facilmente encontradas, enquanto outras são mais
raras, por serem preferenciais de uma formação florestal
em particular, respondendo, muitas vezes, a um
gradiente altitudinal específico. Como exemplos
podem ser citados Adiantum windischii, A.

macrophyllum e A. mynsseniae. Há espécies ainda
mais restritivas, que foram registradas apenas em uma
única localidade. A. curvatum, encontrada no Morro
do Coco, em Campos dos Goytacazes, ocorre
unicamente na floresta estacional decidual de terras
baixas, um dos últimos remanescentes desta formação
vegetal ocorrente no Estado. As espécies generalistas
são aquelas que possuem um amplo espectro na
variação altitudinal, ocorrendo desde o nível do mar
até ca. de 850 metros de altitude. Na maioria das vezes,
estas mesmas espécies são encontradas em mais de
uma formação florestal. Como exemplos podem ser
citadas A. abscissum, A. latifolium, A. raddianum, A.

serratodentatum, dentre outras.
A maioria das exsicatas analisadas foi coletada

nas regiões Metropolitana, Sul e Serrana do Estado.
As menores incidências de coleta são registradas para
as Regiões Norte Fluminense, Região dos Lagos,
Noroeste, Centro Norte e Centro Sul.

Algumas regiões reúnem um grande número
de registros (coletas) em função da ocorrência de
áreas preservadas, com alta diversidade, geralmente
associadas a Unidades de Conservação, como a
região da Serra dos Órgãos e da Costa Verde sul
fluminense, dentre outras.
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Este estudo contribuiu para o enriquecimento
quantitativo e qualitativo das coleções de Adiantum

dos herbários do Rio de Janeiro. Os resultados obtidos
no presente estudo demonstram que os trabalhos
taxonômicos são fundamentais para o desenvolvimento
de teorias e padrões em biodiversidade, assim como
representam fontes primárias de informação para
ações conservacionistas.
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Resumo

O gênero Campomanesia Ruiz & Pav. pode ser reconhecido pelo ovário 4–18–locular, com vários óvulos
por lóculo, e parede locular glandular nos frutos maduros, que serve como um falso envoltório das sementes.
Normalmente todos ou todos menos um óvulo abortam em cada lóculo. Apresenta pedúnculos unifloros,
dicásios ou racemos, e os botões têm cálice desde aberto até completamente fechado. No estado do Paraná, o
gênero apresenta 11 espécies (C. adamantium, C. aurea, C. eugenioides, C. guaviroba, C. guazumifolia, C.

neriiflora, C. pubescens, C. reitziana, C. schlechtendaliana, C. sessiliflora, C. xanthocarpa), distribuídas por
todos os tipos de vegetação. Campomanesia neriiflora teve seus frutos descritos pela primeira vez. Neste
trabalho são apresentadas chave de identificação, descrições, ilustrações, dados sobre distribuição geográfica
e lista de materiais selecionados para as espécies de Campomanesia do Paraná.
Palavras-chave: Brasil, flora, Myrteae, taxonomia.

Abstract

The genus Campomanesia Ruiz & Pav. can be recognized by the ovary 4–18–locular, with several ovules per
locule, and a glandular locular wall in the mature fruits, which serves as a false seed coat. Usually all or all but
one ovule abort in each locule. The inflorescence is uniflorous, dichasium or raceme, and the calyx can be
opened or completely closed in the flower bud. The genus has 11 species in the state of Paraná (C. adamantium,

C. aurea, C. eugenioides, C. guaviroba, C. guazumifolia, C. neriiflora, C. pubescens, C. reitziana, C.

schlechtendaliana, C. sessiliflora, C. xanthocarpa), distributed in all vegetation types. Campomanesia neriiflora

had your fruits described for the first time. In this work we present an identification key, descriptions,
illustrations, data on geographic distribution and collection lists for the species of Campomanesia

from Paraná.
 Key words: Brazil, flora, Myrteae, taxonomy.

Introdução
Myrtaceae apresenta pelo menos 132 gêneros

e mais de 5600 espécies (Govaerts et al. 2008). A família
era tradicionalmente dividida em duas subfamílias:
Leptospermoideae, predominante na Oceania e
caracterizada pelos frutos secos, e Myrtoideae, com
frutos carnosos, de distribuição pantropical e centro
de irradiação na América do Sul (Legrand & Klein
1978; Sobral 2003). Entretanto, estudos
filogenéticos recentes mostraram que os caracteres
usados para a distinção entre as duas subfamílias
não são consistentes (Wilson et al. 2001, 2005), e
que caracteres como frutos secos ou carnosos
surgiram independentemente em diversas
linhagens da família.

Wilson et al. (2005) propõem uma
reorganização da família, com duas novas
subfamílias: Psiloxyloideae e Myrtoideae.
Psiloxyloideae é definida, entre outros caracteres,
pela presença de flores unissexuadas, óvulos com
saco embrionário bispórico e número cromossômico
básico x=12, e compreende dois gêneros africanos,
Psiloxylon Thouars ex Tul. e Heteropyxis Harv.,
enquanto Myrtoideae, definida por flores
bissexuadas, óvulos com saco embrionário
monospórico e número cromossômico básico x=11,
compreende todos os demais gêneros. Dentro da
subfamília Myrtoideae há 15 tribos (Wilson et al.

2005), dentre as quais a tribo Myrteae, que
compreende todas as Myrtaceae americanas, à
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exceção do gênero andino monotípico Tepualia

Griseb., e é encontrada em regiões tropicais,
subtropicais e marítimas (Landrum 1986).

Tradicionalmente, Campomanesia Ruiz &
Pav. pertence à subtribo Myrtinae, com hipocótilo
desenvolvido e cotilédones pequenos ou vestigiais
(McVaugh 1968). Atualmente, dados moleculares
(Lucas et al. 2007) mostram que Myrtinae não é um
grupo monofilético, e os autores propõem uma
classificação baseada em grupos informais. Dessa
forma, o gênero é incluído no grupo em torno do
gênero Pimenta Lindl., com embrião em forma de
C, cotilédones carnosos não completamente
fusionados, testa óssea ou membranácea, e placas
escalariformes ausentes.

Campomanesia tem 36 espécies conhecidas
(Govaerts et al. 2008), com 31 delas na flora brasileira
(Sobral et al. 2010). São árvores e arbustos,
distribuídos do nordeste da Argentina até Trinidad, e
da costa do Brasil até os Andes no Peru, Equador e
Colômbia (Landrum 1982). O gênero pode ser
reconhecido pelo ovário 4–18–locular, com vários
óvulos por lóculo, pelo não desenvolvimento de
óvulos, ou de apenas um, ou raramente dois em cada
lóculo, e pelas paredes dos lóculos glandulares nos
frutos maduros, servindo como um falso envoltório
das sementes, que apresentam testa membranácea.
As inflorescências são unifloras, dicásios ou racemos,
e as flores apresentam cálice aberto até completamente
fechado, abrindo-se em lobos irregulares (Landrum
1982; Landrum & Kawasaki 1997).

A última revisão completa do gênero foi
realizada por Landrum (1986), que mencionou dez
espécies para o estado do Paraná. Para os demais
estados do Sul do Brasil, foram feitos estudos em
Santa Catarina (Legrand & Klein 1977) e no Rio
Grande do Sul (Sobral 2003). Tendo em vista a vasta
ocorrência de espécies de Campomanesia por todo
Paraná, este trabalho tem por objetivo fornecer
subsídios para futuros estudos relacionados com
a Flora do Paraná. Aqui serão apresentadas as
descrições das espécies ocorrentes no estado, bem
como suas distribuições geográficas, dados de
floração e frutificação, chave para identificação das
espécies e ilustrações.

Material e Métodos
O presente trabalho foi realizado através da

análise de exsicatas depositadas nos herbários
paranaenses EFC, HUEM, HUPG, MBM e UPCB
(Thiers 2010). Apenas coletas provenientes do

estado do Paraná foram listadas como “material
selecionado” em cada espécie, e apenas uma exsicata
por município foi citada, exceto quando a espécie
apresenta distribuição muito restrita. Quando
preciso, por falta de coletas provenientes do estado,
coletas de estados ou países vizinhos foram
analisadas e listadas como “material adicional”.
Tanto os dados de floração e frutificação quanto as
distribuições geográficas regionais foram descritas
com base nas coleções dos herbários visitados.

As espécies estão dispostas em ordem
alfabética. Táxons infra-específicos não foram
considerados nesse trabalho, por não mostrarem
separações consistentes. Para listagem de
sinonímias, ver Landrum (1986).

O Paraná está localizado na Região Sul do
Brasil, entre as latitudes 22°29’30”e 26°42’59” Sul,
e longitudes 48º02’24” e 54°37’38” Oeste, ocupando
uma área de 199.314 km². Limita-se ao norte com
estado de São Paulo, a leste com o Oceano
Atlântico, ao sul com o estado de Santa Catarina e
a oeste com o estado do Mato Grosso do Sul, e os
países Paraguai e Argentina.

No estado são conhecidas cinco zonas de
paisagens naturais, que se sucedem de leste para o
oeste: Litoral, Serra do Mar, Primeiro Planalto ou de
Curitiba, Segundo Planalto ou de Ponta Grossa, e
Terceiro Planalto ou de Guarapuava (Maack 1968).
Cinco tipos de vegetação são conhecidos no Paraná
(Leite 1994): (1) floresta ombrófila densa
predominante no Litoral e na Serra do Mar, com os
subtipos altomontana (acima de 1000 m), montana
(400–1000 m), submontana (30–400 m), e de terras
baixas (0–30 m), além de outras formações pioneiras,
como restingas, manguezais e campos de altitude;
(2) floresta ombrófila mista, predominante nas
regiões planaltinas mais altas do centro e sul do
estado; (3) floresta estacional semidecidual,
predominantes no norte e oeste do segundo e terceiro
planaltos; (4) estepe ombrófila, ou campos gerais,
predominante principalmente no planalto de Ponta
Grossa; (5) savana estacional, ou cerrado, com
manchas isoladas no nordeste do estado.

Resultados e Discussão
Campomanesia Ruiz & Pav., Fl. Peruv. Prodr.72,
tab.13. 1794.

Subarbustos a árvores glabros ou com
indumento simples. Folhas opostas, pecioladas,
broquidódromas, sem nervura marginal distinta.
Inflorescências reduzidas a uma única flor ou dicásios
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trifloros, axilares ou sobre ramos novos; bractéolas
decíduas antes ou após antese. Flores 5–meras; lobos
do cálice verdes, desde abertos até completamente
fusionados, abrindo-se irregularmente, persistentes
nos frutos; pétalas brancas, obovais; estames com
deiscência longitudinal; ovário ínfero, 4–13–locular,

vários óvulos por lóculo, arranjados em duas fileiras
com placentação axilar; estiletes glabros ou com
tricomas na base; estigma capitado. Frutos
plurisseminados, globosos, esverdeados, amarelos
ou alaranjados, cálice persistente. Embrião mirtóide,
com falsa testa glandular.

Chave de identificação para as espécies de Campomanesia no Paraná

1. Botão floral abrindo-se em lobos irregulares, com cálice totalmente fechado ou quase fechado, com uma
abertura no ápice.
2. Botão floral com cálice completamente fechado .................................................. 5. C. guazumifolia

2’. Botão floral com cálice quase fechado, com abertura no ápice ..................  9. C. schlechtendaliana

1’. Botão floral com lobos individualizados e com cálice totalmente aberto.
3. Folhas sem domácias formadas por tufos de tricomas nas axilas das nervuras secundárias na face abaxial.

4. Folhas densamente cobertas por tricomas em ambas as faces .........................  7. C. pubescens

4’. Folhas glabras ou esparsamente cobertas por tricomas, ou com apenas as nervuras densamente
cobertas por tricomas.
5. Pedúnculos 0,1–1,5 cm compr. Ramos e apenas as nervuras das folhas densamente cobertos

por tricomas ...........................................................................................10. C. sessiliflora

5’. Pedúnculos 1,5–4 cm compr. Ramos e folhas com superfície e nervuras glabras ou
esparsamente cobertos por tricomas.
6. Folhas com ápice abruptamente acuminado, face adaxial lustrosa .... 3. C. eugenioides

6’. Folhas com ápice de agudo a arredondado, face adaxial não lustrosa.
7. Glândula apical frequentemente presente nos estames. Folhas, lobos do cálice e

pétalas densamente cobertos por glândulas ...................................  2. C. aurea

7’. Glândula apical ausente nos estames. Folhas, lobos do cálice e pétalas
esparsamente cobertos por glândulas .................................. 1. C. adamantium

 3’. Folhas com domácias formadas por tufos de tricomas nas axilas das nervuras secundárias na face abaxial.
8. Folhas com margem denticulata, lâmina frequentemente bulada ......................... 8. C. reitziana

8’. Folhas com margem inteira ou crenada, lâmina sempre lisa.
9. Pétalas 20–30 × 18–25 mm. Estilete 11–17 mm compr. Frutos enrugados ....  6. C. neriiflora

9’. Pétalas 4–12 × 2,5–11 mm. Estilete 2–7 mm compr. Frutos lisos.
10. Lobos do cálice 0,7–1,8 vezes mais compridos que largos. Ramos e pedúnculos glabros

ou com tricomas esparsos .......................................................... 11. C. xanthocarpa

10’. Lobos do cálice 0,4–0,7 vezes mais compridos que largos. Ramos e pedúnculos de
moderadamente a densamente cobertos por tricomas ...................... 4. C. guaviroba

1.Campomanesia adamantium (Cambess.) O.Berg,
Linnaea 27(4): 434. 1856. Fig. 1a-l

Pequenas árvores ou arbustos 0,5–2 m alt.;
ramos, pecíolos, pedúnculos e folhas glabros, raro
esparsamente cobertos por tricomas 0,1–0,3 mm
compr. Folhas com pecíolo 1–8 mm compr.; lâmina
2,5–7 × 7,5–4,5 cm, elíptica, oblonga, lanceolada ou
oboval, discolor, não lustrosa, plana, cartácea a
coriácea, ápice de agudo a atenuado, base aguda
ou obtusa, margem inteira, nervuras laterais 5–10
de cada lado, todas as nervuras salientes na face
abaxial e impressas ou sulcadas na face adaxial,
sem domácias formadas por tufos de tricomas na

face abaxial, glândulas esparsas em ambas as faces.
Pedúnculos 1,5–3,7 cm comp., unifloros; bractéolas
1–6 × 0,1–0,7 mm, lineares ou lanceoladas, caducas
após antese. Flores com hipanto glabro; cálice
aberto no botão, com lobos 2–4 × 2–4 mm, 0,5–1,5
vezes mais compridos que largos, cobertos por
tricomas internamente ou nas margens, glândulas
presentes externamente; pétalas 6,5–9,5 × 3,5–
7,5 mm, glabras ou com tricomas nas margens,
glândulas presentes externamente; estames 80–120,
glândula apical ausente; ovário 5–9–locular; estilete
4–8 mm compr. Fruto 5,5–10 × 4,5–10 mm, globoso,
liso, glabro.
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Figura 1 – a-l. Campomanesia adamantium – a. ramo com frutos jovens (Lima 64); b. face adaxial da folha (Lima 64);
c. face abaxial da folha (Lima 64); d. botão floral com bractéolas (Lima 66); e. flor em antese (Lima 66); f. flor em antese
em corte longitudinal (Lima 66); g. detalhe dos lobos do cálice, hipanto e bractéolas (Lima 66); h. pétala (Lima 66); i. estame
(Lima 66); j. detalhe do ovário em corte longitudinal, evidenciando os lóculos e óvulos (Lima 66); k. fruto imaturo (Lima

64); l. corte transversal de fruto imaturo, evidenciando vários lóculos (Lima 64). m-n. C. neriiflora (Isernhagen 231) –
m. fruto maduro; n. corte transversal de fruto maduro, evidenciando vários lóculos.
Figure 1 – a-l. Campomanesia adamantium – a. branch with immature fruits (Lima 64); b. abaxial surface of the leaf (Lima 64); c. adaxial surface
of the leaf (Lima 64); d. flower bud with bracteoles (Lima 66); e. flower at anthesis (Lima 66); f. longitudinal section of the flower at anthesis
(Lima 66); g. detail of the calyx, hypanthium and brateoles (Lima 66); h. petal (Lima 66); i. stamen (Lima 66); j. detail of the ovary in longitudinal
section, showing the locules and ovules (Lima 66); k. immature fruit (Lima 64); l. transversal section of immature fruit, showing several
locules (Lima 64). m-n. C. neriiflora (Isernhagen 231) – m. mature fruit; n. Transversal section of the mature fruit, showing several locules.

d

1
 c

m

h

f i
j

a
m

n

l

k

g

e

b
c

5
 m

m
1

 c
m

5
 m

m

1
 c

m
1

 m
m

2
 m

m

1
 c

m

1
 c

m

1
 c

m

5
 m

m
1

 c
m

1
 c

m

1
 c

m



Rodriguésia 62(3): 683-693. 2011

687Campomanesia no Paraná

Figura 2 – a-d, f-i, k-l – Folhas de espécies de Campomanesia do Paraná (face abaxial). e, j – Botões florais. – a. C. aurea

(Silva 1000). b. C. eugenioides (Hatschbach 40337). c. C. guaviroba (Lacerda 129). d. C. guazumifolia (Hatschbach 35427).
e. C. guazumifolia (Paiva UPCB 36131). f. C. neriiflora (Silva 4395). g. C. pubescens (Hatschbach 22576). h. C. reitziana (Silva
1648). i. C. schlechtendaliana (Hatschbach 44467). j. C. schlechtendaliana (Hatschbach 5213). k. C. sessiliflora (Caxambu
200). l. C. xanthocarpa (Britez 978).
Figure 2 – a-d, f-i, k-l – Leaves of species of Campomanesia from Paraná (abaxial surface). e, j – Flower buds. – a. C. aurea (Silva 1000).
b. C. eugenioides (Hatschbach 40337). c. C. guaviroba (Lacerda 129). d. C. guazumifolia (Hatschbach 35427). e. C. guazumifolia (Paiva UPCB
36131). f. C. neriiflora (Silva 4395). g. C. pubescens (Hatschbach 22576). h. C. reitziana (Silva 1648). i. C. schlechtendaliana (Hatschbach
44467). j. C. schlechtendaliana (Hatschbach 5213). k. C. sessiliflora (Caxambu 200). l. C. xanthocarpa (Britez 978).
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Material selecionado: Almirante Tamandaré, 11.X.1961,
fl., G. Hatschbach 8457 (MBM, UPCB). Balsa Nova,
21.X.2006, fl., C. Kozera 3311 (EFC, UPCB). Campo
Mourão, 11.IX.2004, fr., E.A. Maieski 41 (UPCB). Curitiba,
9.X.1989, fl., F. França (UPCB 36282). Guarapuava,
19.X.1962, fl., G. Hatschbach 9320 (MBM, UPCB).
Palmeira, 3.XI.1981, fl., G. Hatschbach 44453 (MBM,
UPCB). Ponta Grossa, 10.IX.2010, fl., D.F. Lima 64 (UPCB);
10.IX.2010, fr., D.F. Lima 66 (UPCB). Rio Branco do Sul,
13.IX.2001, fl., J.M. Silva 3444 (FUEL, UPCB). Telêmaco
Borba, 7.X.1986, fl., G. Hatschbach 30611 (MBM).

Espécie ocorre no Paraguai e Brasil, de Santa
Catarina a Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais
(Landrum 1986; Sobral et al. 2010). No Paraná, ocorre
em estepe, savana, e áreas abertas em domínio de
floresta ombrófila mista e floresta estacional
semidecidual. Coletada com flores de agosto a abril,
e frutos de setembro a maio.

A espécie é caracterizada por ser um arbusto
com folhas inteiramente glabras, glândulas esparsas
bem evidentes, podendo apresentar alguns tricomas
nas margens. Os pedúnculos podem estar nas axilas
de folhas normais, folhas menores ou brácteas.
Alguns espécimes podem ser confundidos com C.

aurea, e diferem destas por apresentar folhas menos
densamente cobertas por glândulas.

2. Campomanesia aurea O.Berg in Mart., Fl. Bras.
14(1): 454. 1857. Fig. 2a

Arbustos ou subarbustos 0,5–1 m alt.; ramos,
pecíolos, pedúnculos e folhas glabros, raro
esparsamente cobertos por tricomas 0,1–0,3 mm
compr. Folhas com pecíolo 0,5–3,5 mm compr.;
lâmina 0,9–5,5 × 0,3–2 cm, elíptica, oboval, oblonga
ou lanceolada, discolor, não lustrosa, plana,
coriácea, raro cartácea, ápice agudo a arredondado,
base aguda a arredondada, margem inteira, nervuras
laterais 5–8 de cada lado, todas as nervuras salientes
ou impressas na face abaxial e impressas na face
adaxial, sem domácias formadas por tufos de
tricomas na face abaxial, densamente coberta por
glândulas em ambas as faces. Pedúnculos 1,6–3 cm
compr., unifloros; bractéolas 1,5–4,5 × 0,1–1 mm,
lineares, caducas após antese. Flores com hipanto
glabro; cálice aberto no botão, com lobos 1–3,5 ×
1–3,5 mm, 0,4–1,4 vezes mais compridos que largos,
cobertos por tricomas internamente ou nas margens,
densamente cobertos por glândulas externamente;
pétalas 4,5–11 × 2,5–9,5 mm, glabras ou com
tricomas interiormente ou nas margens, densamente
coberta por glândulas externamente; estames 70–
170, glândula apical frequentemente presente;
ovário 4–8-locular; estilete 3–6 mm compr. Fruto 4–
8 × 4–8 mm, globoso, liso, glabro.

Material selecionado: Balsa Nova, 13.XII.1979, fr.,
G. Hatschbach 42625 (MBM). Campo Largo,
12.X.1961, fl., G. Hatschbach 8326 (MBM, UPCB).
Clevelândia, 21.XI.1971, fl., G. Hatschbach 30798

(MBM). Curitiba, 17.II.1992, fr., J.M. Silva 1000

(MBM). Guarapuava, 14.XII.1973, fl., G. Hatschbach

33531(MBM). Palmas, 4.XII.1971, fl., G. Hatschbach

28163 (MBM). Palmeira, 2.XII.1981, fr., L.R. Landrum

3949 (MBM). Ponta Grossa, 21.X.1995, fl., C.B.

Poliquesi 449 (MBM). Tibagi, 3.XI.1994, fr., L.H.

Soares-Silva 299 (EFC, FUEL).
Espécie ocorre no Paraguai, Argentina, Uruguai

e Brasil, do Rio Grande do Sul ao Paraná (Landrum
1986; Sobral et al. 2010). No Paraná, ocorre em estepe
e áreas abertas em domínio de floresta ombrófila
mista. Coletada com flores de setembro a dezembro,
e frutos de outubro a dezembro.

Campomanesia aurea é um arbusto
inteiramente glabro, com folhas, lobos do cálice e
pétalas densamente glandulares. Suas flores e folhas
geralmente são pequenas quando comparadas às
outras espécies de Campomanesia ocorrentes no
estado. O Paraná é limite norte brasileiro da espécie.

3. Campomanesia eugenioides (Cambess.)
D.Legrand, Notul. Syst. 15(3): 274. 1958. Fig. 2b

Árvores 3–8 m alt.; ramos, pecíolos,
pedúnculos e folhas esparsamente cobertos por
tricomas 0,1–0,3 mm compr., raro glabros. Folhas
com pecíolo 1–7 mm compr.; lâminas 1,5–5,5 × 0,8–
3 cm, elíptica a oval, raro lanceolada, discolor, face
adaxial lustrosa, plana, cartácea ou coriácea, ápice
abruptamente acuminado, base atenuada a
arredondada, margem inteira, nervuras laterais 6–8
de cada lado, todas as nervuras salientes na face
abaxial e impressas na face adaxial, sem domácias
formadas por tufos de tricomas na face abaxial,
glândulas em ambas as faces. Pedúnculos 1,5–2,5 cm
compr., unifloros; bractéolas não vistas, caducas
antes da antese. Flores com hipanto glabro; cálice
aberto no botão, com lobos 1–1,5 × 1,5–2,5 mm,
0,6–0,9 vezes mais compridos que largos, cobertos
por tricomas internamente e nas margens, glândulas
presentes externamente; pétalas 6–6,5 × 2,5–4 mm,
tricomas nas margens, glândulas presentes
externamente; estames 70–150, glândula apical
ausente; ovário 5–6-locular; estilete 5–6 mm compr.
Frutos 5,5–6,5 × 5,5–7 mm, globoso, liso, glabro.
Material selecionado: Cerro Azul, 5.X.1977, fl., G.

Hatschbach 40337 (MBM). Curiúva, 9.XII.1995, fr., L.H.

Soares-Silva 571 (FUEL, MBM). Imbituva, 20.X.1969,
fl., G. Hatschbach 22512 (MBM). Ortigueira, 8.XI.2000,
fr., J.A. Ferreira (FUEL, MBM 338078). Prudentópolis,
12.XI.1985, fl., R. Kummrow 2655 (MBM).
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Espécie ocorre no Brasil, de Santa Catarina
ao Mato Grosso, Goiás e Pernambuco (Landrum
1986; Sobral et al. 2010). No Paraná, ocorre em
floresta ombrófila mista e floresta estacional
semidecidual. Coletada com flores de setembro a
novembro, e frutos de outubro a dezembro.

No estado, a espécie é caracterizada por suas
folhas frequentemente ovais, densamente
glandulares, com ápice abruptamente acuminado,
e face adaxial lustrosa. Os lobos do cálice são mais
largos que longos. No botão floral, o globo
petalífero é bem evidente.

4. Campomanesia guaviroba (DC.) Kiaersk.,
Enum. Myrt. Bras. 8. 1893. Fig. 2c

Árvores 5–18m alt.; ramos, pecíolos e
pedúnculos de moderadamente a densamente
coberto por tricomas 0,1–0,3 mm comp. Folhas com
pecíolos 2–14 mm compr.; lâmina 3–12,5 × 1–5 cm,
elíptica, raro lanceolada ou oval, discolor, não
lustrosa, plana, membranácea a coriácea, ápice
acuminado ou agudo, base aguda ou obtusa, raro
arredondada, margem inteira, menos
frequentemente crenada, nervuras laterais 5–10 de
cada lado, todas as nervuras salientes na face
abaxial e impressas ou sulcadas na face adaxial,
ambas as faces glabras ou com tricomas esparsos
sobre toda a superfície ou apenas sobre as nervuras,
face abaxial sempre com domácias formadas por
tufos de tricomas nas axilas das nervuras
secundárias, glândulas em ambas as faces.
Pedúnculos 1–5 cm compr., unifloros; bractéolas
1–2 × 0,5–0,6 mm, lineares, caducas antes da antese.
Flores com hipanto de moderadamente a
densamente coberto por tricomas; cálice aberto no
botão, com lobos 1–2 × 2–3,3 mm, 0,4–0,7 vezes
mais compridos que largos, tricomas presentes em
ambas as faces, glândulas presentes externamente;
pétalas 4–12 × 3–11 mm, glabras ou com tricomas
externamente ou nas margens, glândulas presentes
externamente; estames 150–400, glândula apical
presente ou ausente; ovário 8–10(–12)-locular;
estilete 2–5 mm compr. Fruto 10–20 × 10–20 mm,
globoso, liso, tricomas presentes.
Material selecionado: Amaporã, 13.V.1988, fl., S.

Goetzeke 344 (UPCB). Antonina, 13.V.1989, fr., G.

Hatschbach 52760 (MBM, UPCB). Araucária, 2.XI.2001,
fl., M.L. Bardal 76 (MBM). Campina Grande do Sul,
29.XI.1962, fl., E. Moreira 407 (UPCB). Castro,
6.XI.1966, F. Chagas e Silva 2085 (EFC, FUEL). Cerro
Azul, 5.X.1960, fl., G. Hatschbach 7293 (MBM, UPCB).
Curitiba, 13.XI.1986, fl., R. Kummrow 2833 (MBM,

UPCB). Piraí do Sul, 15.X.1996, fl., L.H. Soares-Silva

656 (EFC, FUEL). Piraquara, 8.III.1999, fl., A. Lacerda

129 (UPCB). Telêmaco Borba, 23.IX.2008, fl., M.

Kaehler 296 (UPCB).
Espécie ocorre na Argentina, Paraguai e Brasil,

do Rio Grande do Sul a Bahia (Landrum 1986; Sobral et

al. 2010). No Paraná, ocorre em floresta ombrófila densa,
floresta ombrófila mista, floresta estacional semidecidual
e vegetações secundárias. Coletada com flores de
outubro a abril, e frutos por quase todo o ano.

Plantas com considerável variação
morfológica, principalmente quanto ao tamanho das
folhas e flores. Raramente os pedúnculos saem de
nós desprovidos de folhas. A espécie é
freqüentemente confundida com C. xanthocarpa,
diferindo desta por apresentar os lobos do cálice
mais largos e curtos.

5. Campomanesia guazumifolia (Cambess.)
O.Berg, Linnaea 27: 434. 1856. Fig. 2d, e

Arbustos ou árvores 3–10 m alt.; ramos,
pecíolos, pedúnculos e todas as nervuras
densamente cobertas por tricomas ca. 0,5 mm
compr. Folhas com pecíolo 1,5–12,5 mm compr.;
lâmina 4,5–12,5 × 2–6 cm, elíptica, lanceolada ou
oval, discolor, não lustrosa, plana, cartácea, raro
coriácea, ápice agudo ou menos frequentemente
acuminado, base aguda a arredondada, margem
inteira, nervuras laterais 8–15 de cada lado, todas
as nervuras salientes na face abaxial e impressas
ou sulcadas na face adaxial, sem domácias formadas
por tufos de tricomas na face abaxial, glândulas
ausentes ou esparsas em ambas as faces.
Pedúnculos 0,1–0,3 cm compr., unifloros; bractéolas
5–5,1 × 0,6–0,8 mm, lineares, caducas antes da
antese. Flores com hipanto coberto por tricomas;
cálice fechado no botão abrindo-se em lobos
irregulares cobertos por tricomas em ambas as faces,
glândulas ausentes ou presentes externamente;
pétalas 11–23 × 7–20,5 mm, glabras ou com poucos
tricomas, glândulas ausentes ou presentes em
pequena quantidade; estames 210–670, glândula
apical frequentemente presente; ovário 9–12-locular;
estilete 7–15 mm compr. Fruto 8–11 × 9–15 mm,
globoso, liso, coberto por tricomas.
Material selecionado: Fênix, 4.XII.1999, fr., M. Borgo

567 (MBM, UPCB). Foz do Iguaçu, 11.X.1976, fl., E.

Buttura 106 (MBM). Guapirama, 18.XII.1989, fr., V.P.

Oliveira (MBM 138267). Guarapuava, 6.XI.1963, fl.,
G. Hatschbach 10329 (UPCB). Jaguariaíva, 13.XI.1964,
fl., G. Hatschbach 35427 (MBM). Ortigueira,
26.VIII.1997, fl., M.R.C. Paiva (FUEL 21404, UPCB).
Porto Rico, 23.III.1989, fl., M.A. Assis (MBM 194261).
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São Jerônimo da Serra, 4.X.1999, fl., O.C. Pavão (FUEL
28290, UPCB). São Mateus do Sul, 30.XI.1986, fl., E.

de Melo 63 (MBM, UPCB). Sapopema, 31.X.2000, fr.,
S.M. Silva 798 (UPCB).

Espécie ocorre do nordeste da Argentina,
Paraguai e Brasil, no Rio Grande do Sul a Bahia
(Landrum 1986; Sobral et al. 2010). No Paraná,
ocorre em floresta ombrófila densa, floresta
ombrófila mista, floresta estacional semidecidual e
estepe. Coletada com flores entre agosto e
dezembro, e frutos entre agosto e fevereiro.

A espécie é caracterizada pelo botão com o
cálice completamente fechado, coberto por
tricomas, e abrindo-se em lobos irregulares. As
nervuras são marcadamente salientes na face
abaxial das folhas e cobertas por tricomas, podendo
chegar a 15 nervuras laterais de cada lado. O cálice
é caduco na frutificação. O tronco descasca em
várias camadas finas, aludindo ao nome popular de
sete-cascas, ou sete-capotes.

6. Campomanesia neriiflora (O.Berg) Nied., in
Engl. & Prantl., Nat. Pflanzenfam. 3(7):73. 1893.

Fig. 1m-n, 2f
Árvores 3–8 m alt.; ramos, pecíolos e

pedúnculos moderadamente cobertos por tricomas
0,1–0,3 mm compr. Folhas com pecíolos 4–11 mm
compr.; lâmina 6–15 × 2,5–7 cm, elíptica ou oval,
concolor, não lustrosa, plana, membranácea, ápice
acuminado, base de atenuada a arredondada, margem
inteira, nervuras laterais 7–11 de cada lado, todas as
nervuras salientes na face abaxial e impressas na
face adaxial, ambas as faces com tricomas presentes
nas nervuras, raro na superfície toda ou glabras, face
abaxial sempre com domácias formadas por tufos de
tricomas nas axilas das nervuras secundárias,
glândulas em ambas as faces. Pedúnculos 3–5 cm
compr., unifloros; bractéolas não vistas, caducas
antes da antese. Flores com hipanto densamente
coberto por tricomas; cálice aberto no botão, com
lobos 2,5–6 × 4–7,5 mm, 0,4–1,3 vezes mais compridos
que largos, coberto por tricomas internamente e nas
margens, glândulas presentes externamente; pétalas
20–30 × 18–25 mm, tricomas nas margens, glândulas
presentes externamente; estames 300–600, glândula
apical presente; ovário 10–13–locular; estilete 11–
17 mm compr. Fruto 10,5–11,5 × 13–14 mm, globoso,
enrugado, com tricomas esparsos.
Material selecionado: Adrianópolis, 9.I.2000, fr., I.

Isernhagen 231 (UPCB); 17.X.2005, fl., J. M. Silva 4395

(UPCB). Antonina, 26.X.1972, fl., G. Hatschbach 30558

(MBM). Cerro Azul, 12.XI.1981, fl., G. Hatschbach

44380 (MBM). Doutor Ulysses, 8.XII.1994, fl., G.

Hatschbach 61478 (MBM). Guaraqueçaba, 16.XI.1993,
fl., R.X. Lima 143 (MBM, UPCB).
Material adicional: BRASIL. SÃO PAULO: Piracicaba,
1.X.1984, fl., E.L.M. Catharino 144 (MBM).

Ocorre no Brasil, no leste do Paraná e São
Paulo (Landrum 1986; Sobral et al. 2010). No Paraná
ocorre em floresta ombrófila densa. Coletada com
flores de setembro a dezembro, e frutos em janeiro.

Campomanesia neriiflora é caracterizada por
ter folhas membranáceas e concolores, flores
grandes e vistosas, com pétalas podendo chegar
até 3 cm comp., e pedúnculos bastante longos.
Geralmente os lobos do cálice são mais largos que
longos, com o ápice arredondado. Vegetativamente
pode ser confundida com C. guaviroba, da qual
difere principalmente pelos frutos. Seus frutos
rugosos são descritos neste trabalho pela primeira
vez. O Paraná é limite sul brasileiro da espécie.

7. Campomanesia pubescens (DC.) O.Berg,
Linnaea 27(4): 429. 1856. Fig. 2g

Arbustos ou subarbustos 0,5–1,5 m alt.; ramos,
pecíolos, pedúnculos e folhas densamente cobertos
por tricomas 0,1–0,3 mm compr. Folhas com pecíolo
1–6,5 mm compr.; lâmina 1–6,5 × 0,8–2,5 cm, elíptica
a lanceolada, raro oboval, discolor, não lustrosa,
plana, membranácea a coriácea, ápice acuminado ou
agudo, base aguda, margem inteira, nervuras laterais
5–10 pares de cada lado, todas as nervuras salientes
na face abaxial e impressas na face adaxial, sem
domácias formadas por tufos de tricomas na face
abaxial, glândulas esparsas em ambas as faces.
Pedúnculos 0,4–2 cm compr., unifloros; bractéolas
2–6 × 0,3–0,5 mm, linear ou lanceolada, caducas após
antese. Flores com hipanto densamente coberto por
tricomas; cálice aberto no botão, com lobos 2–5 ×
2–4 mm, 0,7–1,2 vezes mais compridos que largos,
densamente cobertos por tricomas em ambas as faces,
glândulas presentes externamente; pétalas 7–10 ×
3-9 cm, glabras ou com tricomas nas margens,
glândulas presentes externamente; estames 100–160,
glândula apical ausente; ovário 5–8–locular; estilete
3–9 mm compr. Fruto 5–9 × 6–9 mm, globoso, liso,
coberto por tricomas.
Material selecionado: Arapoti, 10.X.1968, fl., G.

Hatschbach 19960 (MBM). Guarapuava, 21.X.1969,
fl., G. Hatschbach 22576 (MBM). Jaguariaíva,
30.IX.1999, fl., A.C. Cervi 6839 (UPCB); 1.XI.1989,
fr., A. Dunaiski (UPCB 33961); 21.X.1995, fl., D.J.S.

Carrião 39 (UPCB); 11.X.1999, fr., L. von Linsingen

501 (MBM). São Jerônimo da Serra, 21.IX.1995, fl.,
L.H. Soares-Silva 407 (EFC, FUEL). Sengés, 11.X.1958,
fl., G. Hatschbach 5122 (MBM, UPCB).
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Espécie ocorre no Paraguai e no Brasil, do Paraná
ao Mato Grosso, Goiás e Bahia (Landrum 1986; Sobral
et al. 2010). No Paraná ocorre em savana e pouco
frequentemente em estepe. Coletada com flores de
agosto a dezembro, e frutos de outubro a março.

A espécie é caracterizada por apresentar
indumento denso e folhas marcadamente discolores,
tanto frescas quanto em material herborizado.
Segundo Landrum (1986), os espécimes do Paraná,
diferente de outras regiões, apresentam folhas
densamente cobertas por tricomas esbranquiçados
pelo menos na face abaxial, o que foi confirmado
neste trabalho. As flores aparecem com as folhas
ainda muito jovens. Geralmente apresenta xilopódio.
O Paraná é limite sul brasileiro da espécie.

8. Campomanesia reitziana D.Legrand, Sellowia
8: 71. 1957. Fig. 2h

Árvores ou arbustos 3-20 m; ramos, pecíolos e
pedúnculos esparsamente cobertos por tricomas 0,1–
0,3 mm comp., raro glabros. Folhas com pecíolos 1–
9,5 mm compr.; lâmina 4,5–13,5×2–7 cm, elíptica a
oblonga, raro oval, discolor ou concolor, não lustrosa,
bulada ou raramente plana, cartácea ou coriácea, ápice
acuminado, base aguda, arredondada ou cordada,
margem denticulada, nervuras laterais 8–12 de cada
lado, todas as nervuras salientes na face abaxial e
impressas ou sulcadas na face adaxial, ambas as faces
com tricomas esparsos nas nervuras, face abaxial
sempre com domácias formadas por tufos de tricomas
nas axilas das nervuras secundárias, glândulas na face
abaxial. Pedúnculos 0,5–4 cm compr., unifloros;
bractéolas 4–7,5 × 0,6–2 mm, lineares ou elípticas,
caducas após antese. Flores com hipanto coberto por
tricomas; cálice aberto no botão, com lobos 3-4 × 3,5–
4,5 mm, 0,7–1,1 vezes mais compridos que largos,
tricomas presentes em ambas as faces, glândulas
presentes externamente; pétalas 5,5–8 × 5–7 mm,
glabras ou com tricomas nas margens, glândulas
ausentes ou presentes externamente; estames 100–
160, glândula apical ausente; ovário 8–13–locular;
estilete 4,5–5,5 mm compr. Fruto 4,5–13 × 6–14 mm,
globoso, lisos, com tricomas esparsos.
Material selecionado: Antonina, 9.IV.1996, fr., J.M. Silva

1648 (MBM). Piraquara, 11.XII.1981, fl., G. Hatschbach

44475 (MBM).
Material adicional: BRASIL. SANTA CATARINA:
Blumenau, 16.X.2000, fl., M. Sobral (MBM 317011).
Brusque, 20.VI.1950, fl., R. Klein 222 (UPCB).
Florianópolis, 12.X.1971, fr., A. Bresolin 366 (MBM).
Piçarras, 17.VII.1969, fr., C. Stellfeld 1720 (UPCB).

Ocorre no Brasil, na região costeira de Santa
Catarina a São Paulo (Sobral et al. 2010). No Paraná

ocorre em floresta ombrófila densa e floresta
ombrófila mista. Coletada com flores em junho,
outubro e dezembro, e frutos em abril, julho e outubro.

A espécie é caracterizada pelas folhas, que
podem ser buladas ou não, com margens
marcadamente denticuladas, base frequentemente
cordada, e glândulas visíveis apenas na face abaxial.
As bractéolas podem ser persistentes até os frutos
e apresentar bordos denticulados.

9. Campomanesia schlechtendaliana (O.Berg)
Nied., in Engl. & Prantl. Nat. Pflanzenfam. 3(7): 73.
1893. Fig. 2i, j

Árvore 5–15 m alt.; ramos, pecíolos e
pedúnculos glabros ou esparsamente cobertos por
tricomas 0,1–0,3 mm compr. Folhas com pecíolos 1,5–
6 mm compr.; lâmina 3,5–11 × 2–5 cm, elíptica ou oval,
concolor, lustrosa, plana, coriácea, ápice acuminado
a agudo, base obtusa ou arredondada, margem inteira,
nervuras laterais 8–13 de cada lado, todas as nervuras
salientes na face abaxial e impressas ou sulcadas na
face adaxial, ambas as faces glabras ou com tricomas
sobre as nervuras, face abaxial sempre com domácias
formadas por tufos de tricomas nas axilas das nervuras
secundárias, glândulas na face abaxial. Pedúnculos
0,3–0,5 cm compr., unifloros; bractéolas 5,7–6 × 1,5–
2 mm, lineares, caducas antes da antese. Flores com
hipanto coberto por tricomas; cálice quase fechado
no botão, abrindo-se em lobos irregulares com
tricomas em ambas as faces, glândulas ausentes;
pétalas 15–18×14–18 mm, tricomas na base ou glabras,
glândulas presentes externamente; estames 150–200,
glândula apical ausente; ovário 8–9-locular; estilete
11–12 mm compr. Frutos 12–13 × 14,5–15 mm, globoso
ou subgloboso, liso, coberto por tricomas.
Material selecionado: Antonina, 10.XII.1981, fr., G.

Hatschbach 44467 (MBM); 9.XII.1981, fr., L.R.

Landrum 3993 (MBM). Campina Grande do Sul,
23.XI.1958, fl., G. Hatschbach 5213 (MBM). Piraquara,
18.XI.1951, fl., G. Hatschbach 2633 (MBM).

Ocorre no Brasil, do Paraná a Bahia (Sobral et

al. 2010). No Paraná ocorre em floresta ombrófila
densa e floresta ombrófila mista. Coletada com flores
em outubro e novembro, e frutos em dezembro.

Campomanesia schlechtendaliana apresenta
folhas sempre coriáceas, lustrosas em ambas as faces,
concolores, com nervuras marcadamente salientes
na face abaxial. Os botões apresentam cálice quase
fechado, abrindo-se em lobos irregulares. Difere de
C. guazumifolia por ter o ápice do botão com uma
pequena abertura e tricomas mais curtos. O Paraná
é limite sul brasileiro para a espécie.
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10. Campomanesia sessiliflora (O.Berg) Mattos,
Loefgrenia 26: 26. 1967. Fig. 2k

Arbustos 0,5–2 m alt.; ramos, pecíolos,
pedúnculos e todas as nervuras cobertos por
tricomas ca. 0,3 mm compr. Folhas com pecíolo 1,5–
6,5 mm compr.; lâminas 3–7 × 1–3 cm, elíptica, oboval
ou oblonga, discolor, não lustrosa, bulada, coriácea,
ápice agudo a arredondado, base aguda, margem
inteira, raro repanda, nervuras laterais 5–10 de cada
lado, todas as nervuras salientes na face abaxial e
impressas ou sulcadas na face adaxial, sem domácias
formadas por tufos de tricomas na face abaxial,
glândulas na face abaxial. Pedúnculos 0,1–1,5 cm
compr., unifloros ou trifloros; bractéolas 1,5–3 × 0,9–
1 mm, lineares ou lanceoladas, presentes após antese.
Flores com hipanto coberto por tricomas; cálice
aberto no botão, com lobos 2,5–4,5 × 2–3,5 mm, 0,6–
1,7 vezes mais compridos que largos, cobertos por
tricomas em ambas as faces, glândulas presentes
externamente ou ausentes; pétalas 4,5–8 × 6,5–8 mm,
glabras, glândulas presentes externamente; estames
200–350, glândula apical presente ou ausente; ovário
7–10-locular; estilete 5,5–11,5 mm compr. Fruto 3,5–
4,5 × 5–8,5 mm, globoso ou subgloboso, lisos,
coberto por tricomas.
Material selecionado: Campo Mourão, 20.XI.2003, fl.,
M.G. Caxambu 200 (MBM); 8.XII.1966, fl., G.

Hatschbach 13261 (MBM); 20.X.1973, fl., G. Hatschbach

32932 (MBM); 17.V.1992, fr., G. Hatschbach 57068

(MBM, UPCB).
Material adicional: BRASIL. MATO GROSSO DO SUL:
Amambai, 10.XII.1982, fr., G. Hatschbach 45859 (MBM).
Maracaju, 25.X.1988, fl., G. Hatschbach 52621 (MBM,
UPCB). PARAGUAI, HERNANDARIAS: 16.VI.1989, fl.,
A.C. Cervi 2757 (UPCB).

Ocorre no Paraguai e Brasil, do Paraná ao
Mato Grosso, Goiás e Bahia (Landrum 1986; Sobral
et al. 2010). No Paraná ocorre em áreas de estepe e
savana. Coletada com flores em maio e de outubro
a dezembro, e frutos em maio e dezembro.

A espécie é caracterizada pelos pedúnculos
curtos, deixando as flores quase sésseis. No botão
floral, o cálice cobre quase todo o globo petalífero.
No estado, suas folhas têm a face adaxial bulada, e
todas as nervuras são inteiramente cobertas por
tricomas em ambas as faces. Geralmente é um
arbusto xilopodífero. Foi a única espécie vista que
apresentou inflorescências em dicásios trifloros. O
Paraná é limite sul brasileiro da espécie.

Landrum (1986) reconheceu três variedades
nesta espécie, sendo apenas C. sessiliflora var.
bullata (Barb. Rodr.) Landrum ocorrente no estado
do Paraná. Segundo o autor, esta variedade

caracteriza-se pela lâmina bulada, enquanto C.

sessiliflora var. sessiliflora e C. sessiliflora var.
lanuginosa (Barb. Rodr. ex Chodat & Hassl.)
Landrum têm folhas planas.

11. Campomanesia xanthocarpa O.Berg in Mart,
Fl. Bras. 14(1):451. 1857. Fig. 2l

Árvores ou arbustos 1–10m; ramos, pecíolos
e pedúnculos glabros ou esparsamente cobertos
por tricomas 0,1–0,3 mm compr. Folhas com pecíolo
3,5–15 mm compr.; lâmina 2–10,5 × 1–5 cm, elíptica,
oboval ou oblonga, discolor, não lustrosa, plana,
membranácea a coriácea, ápice acuminado a
obtuso, base atenuada a obtusa, raro arredondada,
margem inteira ou menos frequentemente crenada,
nervuras laterais 5–10 de cada lado, todas as
nervuras salientes ou impressas na face abaxial e
impressas ou sulcadas na face adaxial, ambas as
faces com tricomas na superfície ou apenas sobre
as nervuras, raro glabras, face abaxial sempre com
domácias formadas por tufos de tricomas nas axilas
das nervuras secundárias, glândulas em ambas as
faces. Pedúnculos (0,7–)1–3,5 cm compr., unifloros;
bractéolas 2,5–6 × 0,2–0,5 mm, lineares, caducas
antes da antese. Flores com hipanto coberto por
tricomas, raro glabro; cálice aberto no botão, com
lobos 1,5–5,5 × 2–5,5 mm, 0,7–1,8 vezes mais
compridos que largos, tricomas presentes
internamente ou nas margens, glândulas presentes
externamente; pétalas 4–9,5(–11) × 2,5–9 mm,
glabras ou tricomas nas margens, glândulas
presentes externamente; estames 80–150, glândula
apical ausente; ovário 5–10-locular; estilete 3–7 mm
compr. Fruto (4–)7,5–10 × 5,5–8,5 mm, globoso, liso,
glabro ou com tricomas esparsos.
Material selecionado: Bocaiúva do Sul, 26.XI.1986,
fr., G. Hatschbach 50807 (MBM, UPCB). Curitiba,
18.XI.1987, fr., J.M. Silva 410 (MBM, UPCB). Fênix,
18.X.1995, fl., S.B. Mikich (MBM, UPCB 33158).
Guarapuava, 12.X.1962, fl., G. Hatschbach 9340 (MBM,
UPCB). Londrina, 17.XI.1969, fl., G. Hatschbach 22902

(MBM, UPCB). Mandirituba, 30.XI.1981, fr., L.R.

Landrum 3891 (MBM). São Mateus do Sul, 14.X.1986,
fl., R.M. Britez 978 (MBM, UPCB). Telêmaco Borba,
9.XI.1995, fl., S.A. Filipaki (UPCB 33158). Tijucas do
Sul, 4.XI.1988, fl., R. Kummrow 3084 (MBM, UPCB).

Ocorre no Paraguai, nordeste da Argentina e
Brasil, do Rio Grande do Sul a Minas Gerais
(Landrum 1986; Sobral et al. 2010). No Paraná ocorre
em floresta ombrófila densa, floresta ombrófila mista,
floresta estacional semidecidual, estepe e vegetação
secundária. Coletada com flores de julho a fevereiro,
e frutos de agosto a janeiro.
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A espécie apresenta grande variação
morfológica, com folhas de diversos tamanhos e
texturas. Mais próximo à costa do estado, os
indivíduos apresentam folhas maiores e mais
robustas. Vegetativamente pode ser confundida com
C. guaviroba, diferindo desta por apresentar os lobos
do cálice mais compridos e estreitos. No botão, o
cálice pode ocultar parcialmente o globo petalífero.
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Phaseolinae (Leguminosae, Papilionoideae, Phaseoleae) in the State of Paraná, Brazil

Cristiane Snak2,4 , Silvia Teresinha Sfoggia Miotto3 & Renato Goldenberg2

Resumo
No Paraná, a subtribo Phaseolinae Benth. está representada por 20 espécies, alocadas em quatro gêneros.
Vigna Savi apresentou o maior número de espécies (12), seguido de Macroptilium (Benth.) Urb. (5),
Phaseolus L. (2) e Lablab Adans. (1), sendo os dois últimos gêneros representados apenas por espécies
cultivadas. Segundo os critérios da IUCN, cinco espécies foram classificadas como ameaçadas. As espécies
ocorrem nos mais diversos ambientes, desde restinga, estepe e cerrado até habitats úmidos, como margens de
rios. O Paraná representa o limite sul de ocorrência no Brasil para três espécies. São fornecidos chaves de
identificação, ilustrações, descrições e comentários taxonômicos, biogeográficos, sobre floração e frutificação.
Palavras-chave:  Fabaceae, leguminosas, Macroptilium, Vigna .

Abstract

Subtribe Phaseolinae Benth. has 20 species in four genera in the Brazilian State of Paraná. Vigna Savi has the
largest number of species (12), followed by Macroptilium (Benth.) Urb (5), Phaseolus L. (2), and Lablab  Adans.
(1). The latter two genera are represented by only cultivated species. According to IUCN criteria five species were
classified as threatened. The species occur in different vegetation types, including restinga (sand dune vegetation),
estepe (grasslands), cerrado (savanna-like vegetation), and moist habitats, like riverbanks. Paraná is the southern
limit of distribution for three species in Brazil. We provide identification keys, illustrations, descriptions, and
comments on taxonomy, biogeography, and flowering and fruiting periods of the species.
Key words:  Fabaceae, legumes, Macroptilium, Vigna.

1Parte da dissertação de Mestrado da primeira autora.
2Universidade Federal do Paraná, Depto. Botânica,  81531-970, Curitiba, PR.
3Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Depto. Botânica, 91501-970, Porto Alegre, RS.
4Autor para correspondência: cristianesnak@hotmail.com

Introdução
Leguminosae Juss. compreende 727 gêneros

e cerca de 19.400 espécies, está distribuída em todos
os continentes, com exceção da Antártida, e possui
como centro de diversidade as regiões tropicais
(Lewis et al. 2005). A família é monofilética e
tradicionalmente dividida em três subfamílias:
Caesalpinioideae, Mimosoideae e Papilionoideae
(Wojciechowski 2003, 2004; Lewis et al. 2005).

A classificação de várias Leguminosae com
caule volúvel e trifolioladas em um mesmo grupo
remonta a Linnaeus (1753). Porém, foi De Candolle
(1825) quem fez a primeira proposta de classificação
da tribo Phaseoleae DC., onde estão incluídos os
gêneros com estas características. Mais tarde,
Bentham (1837) se aprofundou mais nos estudos

do grupo e propôs uma classificação com várias
subtribos, dentre as quais Phaseolinae Benth. A
subtribo Phaseolinae é monofilética (com a exclusão
do gênero Psophocarpus DC.), apresenta como
sinapomorfia uma grande inversão de 78 kb no
cpDNA e está proximamente relacionada com a
subtribo Glycininae e a tribo Psoraleeae (Bruneau
et al. 1990, 1995; Doyle & Doyle 1993; Shrire 2005;
Stefanovic et al.  2009).

Phaseolinae compreende 21 gêneros e cerca
de 315 espécies, com distribuição pantropical
(Shrire 2005). Destas, cerca de 118 espécies estão
presentes nos neotrópicos e subtrópicos (Shrire
2005). No Brasil ocorrem seis gêneros e cerca de 32
espécies (Lima et al. 2010). As Phaseolinae muitas
vezes apresentam características de plantas

Este artigo possui material adicional em sua versão eletrônica.
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invasoras e/ou potencial econômico e, por este
motivo, são amplamente difundidas e cultivadas
(Burkart 1943; Steele & Mehra 1980).

Historicamente, Phaseolinae foi alvo de muitas
controvérsias, devido à sua taxonomia problemática,
principalmente na delimitação genérica do complexo
Phaseolus-Vigna  e grupos relacionados. A
delimitação taxonômica dos gêneros foi se
estabelecendo gradativamente até que Maréchal et

al. (1978) determinaram os limites entre os gêneros
da subtribo, assim como estabeleceram suas
categorias infragenéricas.

Até o momento, Phaseolinae foi tema de poucos
estudos no Brasil. Foi abordada no trabalho de
Fevereiro & Barbosa-Fevereiro (1980), que estudaram
a subtribo no estado da Paraíba e por Moreira (1997),
que estudou a subtribo nas regiões Sudeste e Centro-
Oeste do Brasil. Já Barbosa-Fevereiro (1987) e Leitão-
Filho (1974) revisaram respectivamente Macroptilium

(Benth.) Urb. e  Phaseolus L. para o Brasil.
Considerando a riqueza de espécies de

Phaseolinae mencionadas para o Paraná (15 spp.) (Lima
et al. 2010) e a escassez de informações atualizadas
sobre o grupo, este trabalho teve como objetivo
realizar um estudo taxonômico da subtribo Phaseolinae
no estado. São fornecidas chaves de identificação,
ilustrações, descrições e comentários taxonômicos,
biogeográficos, sobre a floração e frutificação.

Material e Métodos
Área de estudo
O estado do Paraná está localizado na região Sul

do Brasil, entre as latitudes 22°29’30” e 26°42’59” S e
longitudes 48°02’24” e 54°37’38”W, limitando-se ao
norte com o estado de São Paulo, a leste com o Oceano
Atlântico, ao sul com Santa Catarina e a oeste com
Mato Grosso do Sul, Paraguai e Argentina (Maack 1981).

No Paraná são encontrados dois tipos climáticos:
clima subtropical (Cfa), com verões quentes, geadas
pouco frequentes e tendência de concentração das
chuvas nos meses de verão e clima temperado
propriamente dito (Cfb), com verões frescos, ambos
sem estação seca definida (IAPAR 2000).

As terras do estado estão agrupadas em cinco
unidades geomorfológicas que se sucedem de leste
para oeste, denominadas Região Litorânea, Serra do
Mar, Primeiro Planalto ou de Curitiba, Segundo
Planalto ou de Ponta Grossa e Terceiro Planalto ou
de Guarapuava (Maack 1981). Segundo Roderjan et

al. (2002), no Paraná destacam-se cinco unidades
fitofisionômicas: floresta ombrófila densa; floresta
ombrófila mista; floresta estacional semidecidual;

savana (cerrado) e estepe (campo). No restante do
Paraná ocorrem restingas litorâneas, manguezais,
várzeas, campos de altitude e vegetação rupestre.

Coleta de dados e tratamento do
material botânico
Foram analisadas as coleções dos herbários

do Paraná: FUEL, HCF, HUEM, HUPG, MBM,
UNOP (não indexado) e UPCB e análises adicionais
foram feitas nas coleções de A, B, BM, C, CESJ, E,
F, GB, GH, HB, IAC, ICN, LL, MA, MICH, MO, NY,
R, RB, SP, SPF, UC, UEC, VIC (acrônimos segundo
NYBG 2008). Foram citadas como material
selecionado apenas exsicatas provenientes do
Paraná e limitadas a apenas uma exsicata por
município. No total foram estudadas cerca de 450
exsicatas, dentre as quais 30 a partir de coletas
próprias durante a realização de 20 expedições a
campo em diferentes regiões do Estado. O material
coletado foi herborizado segundo técnicas descritas
por Bridson & Forman (2004) e encontra-se
depositado no herbário UPCB.

As identificações dos táxons foram feitas com
base em literatura especializada, destacando-se
Maréchal et al. (1978), Barbosa-Fevereiro (1987) e
Moreira (1997). Sempre que possível foram
consultadas as descrições originais. A delimitação
das espécies adotada neste trabalho foi a partir da
análise dos materiais-tipos e de acordo com a revisão
taxonômica mais recente de Maréchal et al. (1978).

A nomenclatura morfológica usada nas
descrições foi baseada nos trabalhos de Radford
et al. (1974), Maréchal et al. (1978) e Polhill & Raven
(1981). Os nomes dos autores de cada espécie foram
abreviados de acordo com Brummit & Powell (1992).

As descrições genéricas e específicas foram
baseadas na amplitude das variações morfológicas
observadas no material coletado no Paraná. A versão
on-line da revista contém um Apêndice onde as
Figuras aqui apresentadas estão reorganizadas
conforme suas estruturas morfológicas, visando a
comparação entre as mesmas, a fim de evidenciar as
variações entre os táxons.

Comentários sobre a distribuição geográfica
foram obtidos na literatura e após análise do material
coletado no estado, as unidades da federação estão
abreviadas pelas respectivas siglas designativas.

As espécies foram analisadas, para efeito de
avaliação do seu estado de conservação, de acordo
com as categorias e critérios da IUCN (2001, 2003). A
análise foi restrita ao estado do Paraná e teve por
base apenas os critérios B (distribuição geográfica na
forma de extensão da presença e/ou área de ocupação).
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Resultados e Discussão
Tratamento taxonômico

Phaseolinae Benth., Comm. Leg. Gen.: 49. 1987.
Arbustos, subarbustos ou ervas, eretos,

prostrados ou volúveis. Tricomas uncinados ou
não. Estípulas expandidas abaixo do ponto de
inserção ou não. Folhas trifolioladas. Inflorescência
pseudoracemosa, axilar ou terminal. Cálice
campanulado ou tubuloso, 4–5-denteado;
estandarte simétrico ou assimétrico; asas maiores,
menores ou de igual tamanho às outras pétalas;
pétalas da quilha planas, lateralmente torcidas,
cocleadas ou espiraladas; androceu diadelfo (9) +
1; anteras rimosas, dorsifixas; ovário estipitado;
estilete barbado, prolongado além do ponto de
inserção do estigma ou não; estigma terminal,
oblíquo ou lateral.

Phaseolinae pode ser facilmente reconhecida
pela combinação dos seguintes caracteres: hábito
geralmente volúvel, folhas trifolioladas, pétalas da quilha
em geral lateralmente torcidas ou espiraladas e estilete
barbado. A subtribo está representada no Paraná por
20 espécies (62% das espécies que ocorrem no Brasil)
e quatro gêneros, sendo Vigna Savi o mais diverso (12
espécies), seguido de Macroptilium (5), Phaseolus (2)
e Lablab  Adans. (1). Dentre estas espécies,
Macroptilium atropurpureum é encontrada na
condição subespontânea e Lablab purpureus,
Phaseolus lunatus, P. vulgaris, Vigna umbellata e V.
unguiculata são cultivadas. As espécies da subtribo
encontram-se distribuídas por todo o Paraná, ocorrendo
nos mais diversos ambientes, desde restinga, estepe e
cerrado até habitats bastante úmidos, como margens
de rios. O Paraná representa o limite sul de ocorrência
no Brasil para três espécies.

Chave de identificação para os gêneros de Phaseolinae no Paraná

1. Plantas com tricomas uncinados; brácteas persistentes ao menos até a antese ................  3. Phaseolus

1’. Plantas sem tricomas uncinados; brácteas caducas.
2. Estípulas prolongadas abaixo do ponto de inserção......................................................... 4. Vigna

2’. Estípulas nunca prolongadas abaixo do ponto de inserção.
3. Asas mais longas que as outras pétalas, estandarte simétrico ..................... 2. Macroptilium

3’. Pétalas de tamanho semelhante, estandarte assimétrico.
4. Pétalas da quilha planas, formando um ângulo de aproximadamente 90°; legume oblongo

.........................................................................................................................1. Lablab

4’. Pétalas da quilha cocleadas, espiraladas ou lateralmente torcidas; legume linear ..........
..........................................................................................................................  4. Vigna

1. Lablab Adans., Fam. Pl. 2: 325. 1763.
1.1. Lablab purpureus (L.) Sweet, Hort. Brit. ed. 1:
481. 1827. Dolichos lablab L., Sp. Pl.: 725. 1753.

Fig. 1a-d
Subarbustos ou ervas, prostrados ou

volúveis;  tr icomas uncinados ausentes.
Estípulas 2–4 × 1–2,5 mm, lanceoladas ou
triangulares, não expandidas abaixo do ponto
de inserção, base truncada, persistentes;
pecíolo 2,5–16 cm compr.; folíolos basais 3,5–
12,5 × 3–10,5 cm, inteiros, assimétricos, deltóides
a amplo-deltóides, ápice acuminado, base
truncada a obtusa, folíolo terminal 5–12,5 × 4–
11 cm, inteiro, simétrico, amplo-trulado, ápice
acuminado, base obtusa, ambas as faces glabras
a pubérulas. Inflorescência 2–10,5 cm compr.,
glabrescente a pubérula, axilar ou terminal;
brácteas caducas. Cálice campanulado, 4–
denteado, tubo 3,5–4,6 mm compr., pubérulo a

pubescente externamente; corola branca a
amarela; estandarte 11,7–16,5 × 5,3–18,5 mm,
assimétrico, ápice retuso, 2 pares de apêndices
basais e 1 par de calosidades medianas; asas 12,5–
20 × 7,5–11,5 mm, orbiculares, esporão agudo;
pétalas da quilha 15,5–26 × 3,7–4,5 mm, formando
um ângulo de aprox. 90°; estames 11,5–23 mm
compr.; ovário 4–9 × 1,2–1,6 mm, piloso em uma
das margens;  est i lete 8–11,5 mm, não
prolongado além do ponto de inserção do
estigma, persistente; estigma terminal. Legume
6–7 × 2–3 cm, oblongo, glabro; 1–2 sementes,
8–12 × 4,5–9 mm, borda superior e inferior
convexas, brancas ou negras .
Material selecionado: Arapongas, 12.V.1985, fl. e fl.,
E.M. Hashimoto (FUEL 1023). Goioerê, 4.III.2006, fl. e
fr., E.M. Silva (HCF 4076). Londrina, 28.VII.1987, fl. e
fr., E.L. Maistro 785 (FUEL). Rolândia, 8.VI.1986, fl. e
fl., A.R. Fontana (FUEL 2823). Ubiratã, 8.V.2005, fl. e
fr., C.R. Ferreira (HCF 2359).
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Chave de identificação para as espécies do gênero Macroptilium no Paraná

1. Folíolos simétricos.
2. Estandarte com calos prolongados no sentido da base da unguícula, papilas ausentes na região

dos calos; corola vermelha ou roxa ..................................................................  2.4. M. lathyroides

2’. Estandarte com calos prolongados para o centro, papilas proeminentes na região dos calos do
estandarte; corola amarela com estrias vermelhas nas alas ..............................  2.5. M. prostratum

1’. Folíolos assimétricos
3. Papilas proeminentes na região dos calos do estandarte; frutos com até 4 cm compr. ...................

.......................................................................................................................  2.3. M. erythroloma

3’. Papilas do estandarte ausentes; frutos com mais de 6 cm compr.
4. Bractéolas menores que o tubo do cálice; pedúnculo geralmente não estipitado..................

...........................................................................................................  2.1. M. atropurpureum

4’. Bractéolas muito maiores que o tubo do cálice; pedúnculo estipitado ..... 2.2. M. bracteatum

Espécie nativa na África e cultivada em toda
a região tropical (Maréchal et al.  1978). Segundo
Lima (2010a) a espécie ocorre de forma
subespontânea no Nordeste do Brasil. No Paraná
foi coletada no norte e noroeste do estado, mas é
provável que seja cultivada também em outras
regiões.

Devido ser uma espécie cultivada no Paraná,
a definição de seu estado de conservação não é
aplicável (NA).

Lablab é um gênero monoespecífico e
reconhecido pelas pétalas da quilha formando um
ângulo de cerca de 90° e pelo legume oblongo. Foi
coletada com flores e frutos de março a julho.

2. Macroptilium (Benth.) Urb., Symb. Antill. 9: 457.
1928.

Subarbustos ou ervas, eretos, prostrados ou
volúveis; tricomas uncinados ausentes; Estípulas
não expandidas abaixo do ponto de inserção, base
truncada, persistentes. Inflorescência axilar;
brácteas caducas. Cálice 5–denteado; estandarte
simétrico, com um par de apêndices basais e

desprovido de calosidades medianas; asas
consideravelmente mais longas que as outras
pétalas; pétalas da quilha lateralmente torcidas;
estilete nunca prolongado além da região
estigmática, caduco; estigma terminal ou lateral.
Legumes lineares a falcados.

Em várias análises filogenéticas com base
em dados moleculares o gênero tem sido
sustentado como monofilético (Delgado-Salinas
et al. 1993; 2006; Espert et al. 2007). Macroptilium

é caracterizado principalmente pela ausência de
tricomas uncinados, asas consideravelmente
maiores que o estandarte e pétalas da quilha
lateralmente torcidas. É constituído por cerca de
17 espécies, com distribuição exclusiva no
continente americano, concentrado na região
tropical (Schrire 2005). No Brasil estão presentes
12 espécies (Moura 2010).

No Paraná ocorrem cinco espécies de
Macroptilium :  M. atropurpureum ,  M.

bracteatum, M. erythroloma, M. lathyroides e M.

prostratum . O gênero encontra-se distribuído em
todo o estado.

2.1. Macroptilium atropurpureum (Moq. & Sessé
ex DC.) Urb., Symb. Antill. 9: 457. 1928. Phaseolus

atropurpureus Moq. & Sessé ex DC., Prod. 2: 395.
1825. Fig. 1e-f, 5a

Ervas prostradas ou volúveis. Estípulas 2,5–
5,3 × 0,8–2,6 mm, lanceoladas a ovais; pecíolo 1–
7,7 cm compr.; folíolos basais 1,5–6 × 1–4,5 cm,
lobados, assimétricos, ovais, ápice arredondado,
agudo a acuminado, base truncada a obtusa,
folíolo terminal 2–6,5 × 1–4 cm, inteiro ou lobado,

simétrico, oval ou trulado, ápice retuso, agudo a
acuminado, base retusa ou obtusa, face adaxial
pubérula a serícea, abaxial velutina. Inflorescência
13–30 cm compr., pubérula a velutina; pedúnculo
estipitado ou não, estípite 0,5–3,5 mm compr.;
bractéolas 2,3–5 mm compr. Cálice tubuloso, tubo
3,5–5,6 mm compr., seríceo externamente; corola
atropurpúrea; estandarte, 13–16,5 × 4,5–11,5 mm,
ápice retuso, calos prolongados no sentido da
base da unguícula, papilas ausentes na região dos
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Figura 1 – a-d. Lablab purpureus (C.R. Ferreira s.n. HCF 2359) – a. cálice; b. estandarte; c. pétalas da quilha; d. fruto.
e- f. M. atropurpureum (C. Snak 248) – e. cálice; f. estandarte. g-h. M. bracteatum (J. Carneiro 984 ) – g. cálice; h. estandarte.
i-j. M. erythroloma (C. Snak 465) – i. cálice; j. estandarte. k-l. M. lathyroides (C. Snak 250 ) – k. cálice; l. estandarte.
m-n. M. prostratum (C. Kozera 2610) – m. cálice; n. estandarte. o-q. Phaseolus lunatus  (G. Hatschabach 8104) – o. cálice;
p. bractéola; q. estandarte. r-t. P. vulgaris (C. Snak 262) – r. cálice; s. bractéola; t. estandarte.
Figure 1 – a-d. Lablab purpureus – a. calyx; b. s tandard; c. keel petals; d. fruit. e-f. M. atropurpureum – e. calyx; f. standard. g-h. M. bracteatum

– g. calyx; h. standard. i-j. M. erythroloma – i. calyx; j. standard. k-l. M. lathyroides – k. calyx; l. standard. m-n. M. prostratum – m. calyx;
n. standard. o-q. Phaseolus lunatus – o. calyx; p. bracteole; q. standard. r-t. P. vulgaris – r. calyx; s. bracteole; t. standard.
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calos; asas 17,5–23,5 × 7–14 mm, orbiculares,
esporão arredondado; pétalas da quilha 11,5–14,5
× 2–3,2 mm; estames 14–19,5 mm compr.; ovário
6–11 × 0,5-2 mm, piloso; estilete 6,5–10,5 mm
compr.; estigma terminal. Legume 6,5–9 × 0,3–0,5 cm,
seríceo; 7–12 sementes, 3,7–4 × 2,4–2,7 mm, borda
superior reta e inferior reta a convexa, de cor
castanha com manchas negras.
Material selecionado : Campina Grande do Sul,
15.III.1990, fl. e fr., O.S. Ribas & J.M. Silva 292 (C,
MBM). Campo Mourão, 25.XI.2003, fl., M.G.

Caxambú 215 (HCF, MBM). Jandaia do Sul,
10.IV.2009, fl., P.H.L. Ramos (HCF 7857). Londrina,
7.X.2009, fl. e fr., C. Snak et al. 249  (UPCB).
Lupionópolis, 10.VI.2005, fl. e fr., J.S. Carneiro et al.

365 (FUEL). Marilena, 20.V.2008, fl., R.S. Garcia et

al. 23 (HUEM). Mariluz, 16.IV.2002, fl., R.L.C.

Bortoluzzi & E. Biondo 1253 (MBM). Maringá,
6.X.2009, fl. e fr., C. Snak et al. 248 (UPCB). Morretes,
2.III.1983, fl., Y.S. Kuniyoshi 4635 (MBM). Paranaguá,
2.IX.1999, fl., J.M. Cruz et al. 184 (MBM). Pitangueiras,
6.XI.1986, fl., S. Goetzke 44 (MBM). Porto Rico,
13.VIII.2010, fl. e fr., K. Kawakita et al.1328 (HUEM).
Sertanópolis, 29.IX.1995, fl. e fr., M.C. Dias et al. 35

(FUEL). Tuneiras do Oeste, 26.I.2006, fl., V.M. Corneli

19 (HCF).
Espécie com local de origem incerto, mas

Piper (1926) citou-o para a América Central. No
Brasil a espécie já atingiu a condição de
subespontânea, sendo encontrada nos estados
da BA, DF, GO, MG, MS, MT, PA, PR, RJ e SP
(Moreira 1997; Moura 2010). No Paraná, M.

atropurpureum  está presente em quase todo o
Estado e foi confirmada a sua condição de
subespontânea.

Devido ser uma espécie cultivada no Paraná,
a definição de seu estado de conservação não é
aplicável (NA).

Macroptilium atropurpureum caracteriza-se
pelos folíolos geralmente lobados e pedúnculo da
inflorescência raramente estipitado ou, quando
estipitado, com fascículo de brácteas pouco
denso. Esta espécie é frequentemente
confundida com M. bracteatum, na qual o
pedúnculo é estipitado, mas com fascículo de
brácteas denso e bractéolas muito maiores que o
tubo do cálice. Difere de M. erythroloma  pela
ausência de papilas proeminentes na região dos
calos do estandarte, legumes maiores que 6 cm
de compr. (vs. menores que 3,5 cm compr.) e pela
cor da corola (atropurpúrea vs. alaranjada a
avermelhada). Espécie coletada com flores e
frutos durante o ano todo.

2.2. Macroptilium bracteatum (Nees & Mart.)
Maréchal & Baudet, Bull. Jard Bot. Belg. 44: 443. 1974.
Phaseolus bracteatus Nees & Mart., Nov. Act. Nat.
Cur. 12: 27. 1824. Fig. 1g-h

Ervas prostradas ou volúveis. Estípulas 5,5–
7,5 × 2,7–3,5 mm, ovais; pecíolo 1,8–3 cm compr.;
folíolos basais 2–4 × 1,2–2,5 cm, lobados,
assimétricos, ovais, ápice arredondado, agudo a
acuminado, base obtusa, folíolo terminal 2,5–4 ×
1,7–3 cm, inteiro ou lobado, simétrico, oval, ápice
arredondado, agudo a acuminado, base obtusa, face
adaxial serícea, abaxial velutina. Inflorescência 10–
23 cm compr.; pubérula; pedúnculo estipitado,
estípite 2–10 mm compr.; bractéolas 7–17 mm compr.
Cálice tubuloso, 3–4,5 mm compr., hirsuto
externamente; corola roxa a vinácea; estandarte 13–
16,5 × 9–11,5 mm, ápice emarginado, calos
prolongados para a base da unguícula, papilas
ausentes na região dos calos; asas 25,5 –27 × 10,5–
11,5 mm, esporão arredondado; pétalas da quilha
10–14,7 × 2,7–3,2 mm; estames 17,5–18 mm compr.;
ovário 4,3–4,8 × 0,4–0,7 mm, seríceo; estilete 9,5–
10,5 mm compr.; estigma terminal. Legume 6,5–8,5
× 0,5–0,7 cm, seríceo; 17–19 sementes, 2,9–3,2 ×
2,8–3,1 mm, borda superior reta a côncava, inferior
convexa, de cor castanha com manchas negras.
Material selecionado: Londrina, 18.V.1985, fl. e fr.,
E.G. Gaudens (UEC 37538). Maringá, 15.IV.1988, fl. e
fr., S. Hirata (HUEM 1273). Porto Rico, 02.X.2008, fl.
e fr., K.K. Kita et al. 875  (HUEM). Ribeirão do Pinhal,
27.X.2000, fl. e fr., J. Cordeiro 984 (MBM).

Espécie ocorrente na Argentina, Brasil e Paraguai
(Maréchal et al. 1978). No Brasil é encontrada nos
estados da BA, CE, MG, MS, PB, PE, PI, SP e RJ
(Barbosa-Fevereiro 1987; Moreira 1997; Moura 2010).
No Paraná M. bracteatum foi encontrada no norte,
onde predomina a floresta estacional semidecidual,
sendo o estado o limite austral de ocorrência da
espécie no Brasil.

Devido ter sido encontrada em apenas quatro
localidades no estado a espécie e considerada como
em perigo (EN).

Macroptilium bracteatum é morfologicamente
reconhecida pelas bractéolas muito maiores que o tubo
do cálice, característica principal para diferenciá-la de
M. atropurpureum  e de M. erythroloma. Espécie
encontrada com flores e frutos de abril até outubro.

2.3. Macroptilium erythroloma (Mart. ex Benth.) Urb.,
Symb. Antill. 9: 457. 1928. Phaseolus erythroloma Mart.
ex Benth., Comm. Leg. Gen.: 77. 1837. Fig. 1i-j, 5 b

Ervas prostradas ou volúveis. Estípulas 4–
8,5 × 2,4–3,3 mm, lanceoladas a ovais; pecíolo 1,5–
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4,5 cm compr.; folíolos basais 2,3–5 × 1,4–3,8 cm,
inteiros ou lobados, assimétricos, ovais a amplo-
ovais ou oblongos, ápice arredondado, agudo a
acuminado, base retusa ou obtusa, folíolo terminal
2,5–6 × 1,4–3,5 cm, inteiro ou lobado, simétrico,
lanceolado a oval ou trulado, ápice arredondado a
obtuso, base obtusa, face adaxial serícea ou hirsuta,
abaxial velutina. Inflorescência 7–32 cm compr.,
pubérula a hirsuta; pedúnculo estipitado, estípite
2,3–14,5 mm compr.; bractéolas 3–9 mm compr. Cálice
tubuloso, tubo 2–3,1 mm compr., seríceo ou hirsuto
externamente; corola alaranjada a avermelhada;
estandarte 8–10,5 × 6–8,5 mm, ápice retuso, calos
prolongados no sentido da base da unguícula,
papilas proeminentes na região dos calos; asas 12–
18 × 6–7,5 mm, arredondadas, esporão obtuso;
pétalas da quilha 8,5–10 × 1,5–2,5 mm; estames 10,5–
12,5 mm compr.; ovário 2,6–5 × 0,6–1 mm, pubérulo
a piloso; estilete 6–8 mm compr.; estigma terminal.
Legume 2,5–3,5 × 0,3–0,4 cm, seríceo ou hirsuto; 6–
8 sementes, 2,3–3 × 2–2,3 mm, borda superior reta a
convexa e inferior convexa, de cor castanha com
manchas negras.
Material selecionado: Bocaiúva do Sul, 23.III.1983, fl.,
G. Hatschbach 46655  (MBM). Campo do Tenente,
25.I.1968, fl. e fr., G. Hatschbach & C. Koczicki 18464

(MBM, UC, UPCB). Campo Mourão, 28.III.2010, fl. e fr.,
C. Snak et al. 465 (UPCB). Carambeí, 23.II.2006, fl. e fr.,
S.T.S. Miotto 2385 (ICN). Cerro Azul, 27.I.1970, fl., G.

Hatschbach & O. Guimarães 23418  (MBM, UC).
Colombo, 14.III.1984, fl., A. Bidá et al. 382 (UPCB).
Curitiba, 15.III.2006, fl. e fr., A.C. Cervi et al. 9096 (UPCB).
Foz do Iguaçu, 3.II.1988, fl. e fr., Acildo 943 (MBM).
Guairá, 7.IV.1961, fl. e fr., G. Hatschbach 8071 (MBM).
Guarapuava, 13.II.1969, fl., G. Hatschbach 21152 (MBM,
UC). Jaguariaíva, 22.III.1982, fl. e fr., G. Hatschbach 44811

(MBM). Lapa, 22.II.2006, fr., S.T.S. Miotto 2362 (ICN).
Palmeira, 3.II.1999, fr., J.M. Cruz et al. 52 (MBM).
Piraquara, 13.XII.1971, fl. e fr., G. Hatschbach 28485

(MBM, UC). Ponta Grossa, 25.XII.1977, fr., L. Krieger

(UEC 69639). Rio Branco do Sul, 12.II.1967, fl. e fr., G.

Hatschbach 16154 (C, MBM, UC, UPCB). Sengés,
12.XII.1910, fl., P. Dusén 11037 (E). Serrinha, 2.I.1915, fl.,
P. Dusén 16254 (GH, UC). Tibagí, 20.II.1953, fl., G.

Hatschbach 3025  (MBM). Tijucas do Sul, 10.I.1992, fl.,
O.S. Ribas & J. Cordeiro 450 (MBM).

Espécie nativa na América do Sul (Barbosa-
Fevereiro 1987). No Brasil é encontrada nos estados
da BA, DF, GO, MG, MS, MT, PR, RJ, RS, SC e SP
(Barbosa-Fevereiro 1987; Moreira 1997; Moura
2010). No Paraná é encontrada em todo o estado.

Devido ser relativamente comum e amplamente
distribuída no Paraná a espécie é considerada como
sendo de  preocupação menor (LC), em relação ao
estado de conservação.

Macroptilium erythroloma pode ser
reconhecida pelos folíolos lobados, papilas
proeminentes na região dos calos do estandarte e
legumes menores que 4 cm de compr. As duas
últimas características a distinguem de M.

atropurpureum  e M. bracteatum. Indivíduos
coletados com flores e frutos de dezembro a maio.

2.4. Macroptilium lathyroides (L.) Urb., Symb.
Antill. 9: 457. 1928. Phaseolus lathyroides L., Sp.
Pl. ed 2: 1018. 1763. Fig. 1k-l, 5c

Subarbustos eretos. Estípulas 4–6 × 0,8–
1,2 mm, linear-triangulares ou lanceoladas; pecíolo
1,5–3 cm compr.; folíolos basais 1,5–4,5 × 0,4–1 cm,
folíolo terminal 1,5–6 × 0,3–1 cm, inteiros, simétricos,
estreito-elípticos, estreito-oblongos ou lanceolados,
ápice arredondado a agudo, base arredondada a
obtusa, face adaxial glabra, abaxial glabrescente a
serícea. Inflorescência 12–22 cm compr., glabrescente
a pubérula; pedúnculo não estipitado; bractéolas
1,5–6,5 mm compr. Cálice tubuloso, tubo 4,5–5 mm
compr., glabrescente a esparso-seríceo externamente;
corola vermelha a arroxeada; estandarte 17–17,3 ×
9,5–10,5 mm, ápice emarginado, calos prolongados
no sentido da base da unguícula, papilas ausentes
na região dos calos; asas 25–27,5 × 14,5–16 mm,
orbiculares, esporão arredondado a obtuso; pétalas
da quilha 13,5–16,5 × 2,5–3,3 mm; estames 15,5–
18 mm compr.; ovário 7,3–10,5 × 0,7–0,9 mm, seríceo;
estilete 9–9,5 mm compr.; estigma terminal. Legume
6–10 × 0,3–0,4 cm, seríceo; 13–25 sementes, 3–3,2 ×
1,8–2 mm, borda superior e inferior paralelas, de cor
castanha ou castanha com manchas negras.
Material selecionado: Campo Mourão, 5.XII.2003, fl.,
A.E. Bianek 145 (HCF, MBM). Londrina, 7.X.2009, fl.
e fr., C. Snak et al. 250 (UPCB).

Espécie encontrada em toda a América
tropical (Maréchal et al. 1978). No Brasil está
presente nos estados de AL, AM, BA, CE, DF, ES,
GO, MA, MS, MG, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RS e SP
(Barbosa-Fevereiro 1987; Moreira 1997; Fortunato
et al. 2008a; Moura 2010). No Paraná é encontrada
no norte e noroeste, onde predomina a Floresta
Estacional Semidecidual.

Devido ser encontrada em apenas três
localidades no Estado, a espécie é considerada como
em perigo (EN), com relação ao estado de conservação.

Macroptilium lathyroides é caracterizada
pelo hábito ereto, estandarte com calos prolongados
no sentido da base da unguícula e papilas ausentes
na região dos calos. Indivíduos florescem e
frutificam de outubro a março.



702

Rodriguésia 62(3): 695-716. 2011

Snak, C., Miotto, S.T.S. & Goldenberg, R.

2.5. Macroptilium prostratum (Benth.) Urb., Symb.
Antill. 9: 457. 1928. Phaseolus prostratus Benth.,
Fl. bras. 15(1): 192. 1859. Fig. 1m-n

Ervas prostradas. Estípulas 2,8–6,4 × 0,8–
1,7 mm, lanceoladas ou triangulares; pecíolo 2–
12,5 cm compr.; folíolos basais 2,5–7 × 0,8–2 cm,
inteiros, simétricos, estreito-elípticos a elípticos ou
lanceolados, ápice arredondado a agudo, base
retusa, arredondada a obtusa, folíolo terminal 2,5–
7,5 × 0,5–2,5 cm, inteiro, simétrico, estreito-elíptico,
lanceolado a oval, ápice arredondado, obtuso a
agudo, base retusa, arredondada ou obtusa, ambas
as faces glabrescentes a pubérulas. Inflorescência
7–27 cm compr., pubérula a hirsuta; pedúnculo não
estipitado; bractéolas 1,2–2,6 mm compr. Cálice
tubuloso, tubo 2–2,8 mm compr., pubescente
externamente; corola amarela com estrias vermelhas
nas alas; estandarte 6,5–9,5 × 5,5–7,5 mm, ápice
retuso a emarginado, calos prolongados para o
centro do estandarte, papilas proeminentes na
região dos calos; asas 9–14 × 3–8 mm, orbiculares,
esporão arredondado; pétalas da quilha 6–8,7 × 1,5–
3 mm; estames 6-10,5 mm compr.; ovário 2-3,5 × 0,5-
1 mm, pubescente; estilete 4,5–7 mm compr.; estigma
terminal. Legume 1,9–2,2 × 0,3–0,4 cm, híspido; 2–4
sementes, ca. 2,6 × 2,1 mm, borda superior e inferior
convexas, de cor castanha.
Material selecionado : Arapoti, 23.X.1961, fl., G.

Hatschbach 8565  (MBM). Balsa Nova, 21.XI.2005, fl.
e fr., C. Kozera & O.P. Kozera 2610 (MBM, UPCB).
Lapa, 4.XI.1964, fl., J. Mattos 11938 (SP). Palmeira,
12.XI.1985, fl., R. Kummrow & S. Graham 2648 (C,
MBM). Ponta Grossa, 9.X.2000, fl., K. Dalazoana et

al. (HUPG 14704). Porto Amazonas, 17.XII.1929, fl.,
Gurgel (RB 59407). São Mateus do Sul, 1.IX.1985, fl.,
L.F. Pereira (FUEL 1733, UEC 46604). Serrinha,
9.XII.1908, fl., P. Dusén 7340 (BM, E).

Espécie ocorre na Argentina, Bolívia, Brasil,
Paraguai e Uruguai (Barbosa-Fevereiro 1987). No
Brasil está presente nos estados de GO, MG, MS,
PR, RS, SC e SP (Barbosa-Fevereiro 1987; Moreira
1997; Moura 2010). No Paraná sua distribuição é
restrita ao Segundo Planalto, principalmente em
vegetação de estepe e cerrado.

Chave de identificação para as espécies do gênero Phaseolus no Paraná

1. Bractéolas menores que o tubo do cálice, estandarte piloso externamente ...................... 3.1. P. lunatus

1’. Bractéolas maiores que o tubo do cálice, estandarte glabro externamente ...................... 3.2. P. vulgaris

Devido ter sido coletada em diversas
localidades e possuir uma área de ocupação maior
que 2.000 km², a espécie é considerada, em relação
ao estado de conservação, como de preocupação
menor (LC).

A combinação de hábito herbáceo, folíolos
simétricos e estandarte com os calos prolongados
em direção ao centro da pétala, e com papilas
proeminentes entre eles, distingue Macroptilium

prostratum  das demais espécies do gênero.
Coletada com flores e frutos entre outubro e
fevereiro.

3. Phaseolus L., Sp. Pl. 2: 723. 1753.
Subarbustos, ervas eretas ou volúveis;

tricomas uncinados presentes. Estípulas não
expandidas abaixo do ponto de inserção, base
truncada, persistentes Inflorescência
pseudoracemosa, axilar; brácteas persistentes ao
menos até a antese. Cálice 4–5–denteado;
estandarte simétrico; pétalas da quilha cocleadas,
1,5 voltas; estilete nunca prolongado além do
ponto de inserção do estigma, caduco; estigma
terminal. Legume linear.

Phaseolus atualmente é um táxon bem
delimitado, monofilético, apresentando como
sinapomorfias a presença de tricomas uncinados,
ausência de nectários extraflorais na raque da
inflorescência, brácteas florais de primeira ordem
persistentes e pétalas da quilha espiraladas
lateralmente (cocleadas). Apesar disso, a relação
de Phaseolus com os demais gêneros de
Phaseolinae ainda é incerta (Delgado-Salinas et

al. 1993; 1999; 2006). É constituído por cerca de
60 espécies com distribuição exclusiva na
América, estando presente nas regiões tropical,
subtropical e temperada (Schrire 2005). No Brasil
estão presentes apenas duas espécies nativas
(Lima 2010b).

No Paraná Phaseolus  está representado por
duas espécies cultivadas: P. lunatus e P. vulgaris.
Tais espécies são cultivadas em todo o estado,
devido à sua importância na alimentação humana.
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3.1. Phaseolus lunatus L., Sp. Pl. 2: 724. 1753.
Fig. 1o-q

Ervas volúveis. Estípulas 2–2,4 × 0,8–1 mm,
lanceoladas; pecíolo 2–9,5 cm compr.; folíolos
basais 3,5–6,5 × 2,5–5 cm, inteiros, assimétricos,
ovais, ápice agudo a acuminado, base obtusa,
folíolo terminal 3,5–10,4 × 2,5–7 cm, inteiro,
simétrico, oval, trulado a amplo-trulado, ápice agudo
a acuminado, base obtusa, face adaxial glabra a
glabrescente, abaxial glabrescente. Inflorescência
1,5–14 cm compr., pubescente; bractéolas 1–3 ×
0,5–0,8 mm, lanceoladas a ovais. Cálice
campanulado, 4–denteado, tubo 1,6–1,9 mm compr.,
seríceo externamente; corola amarela ou lilás;
estandarte 5,9–6,2 × 6,7–7 mm, ápice retuso, 1 par
de apêndices basais e 1 espessamento mediano,
piloso externamente; asas 8,3–9,3 × 3,5–3,7 mm,
alongadas, esporão obtuso; pétalas da quilha 5,8–
7 × 1,8–2,2 mm; estames 8,7–9 mm compr.; ovário
2,5–5 × 1–1,2 mm, pubescente; estilete 5,6–7 mm
compr. Legume 3,5 × 0,7 cm, glabro; 4 sementes,
12,3–16,0 × 8,4–10 mm, borda superior côncava e
inferior convexa, de cor creme.
Material selecionado: Cerro Azul, 26.IX.1961, fl. e
fr., G. Hatshcbach 8104 (MBM, UC, UPCB). Curitiba,
X.1980, fl. e fr., V.C. Lima (UPCB 11352). Loanda,
8.IV.1959, fl., G. Hatshcbach 5895 (MBM).

Espécie presente em toda a América tropical
(Maréchal et al. 1978). Lima (2010b) considerou a
espécie como subespontânea nos estados de MG,
MS, PR, RJ e SP. Porém no Paraná só foram
coletados espécimes em cultivo.

Devido à espécie ser cultivada no Paraná, o
estado de conservação não é aplicável (NA).

Phaseolus lunatus é reconhecida pelas
bractéolas menores que o tubo do cálice e estandarte
piloso na face externa. Coletada com flores em abril
e com flores e frutos em outubro e novembro.

3.2. Phaseolus vulgaris L., Sp. Pl. 2: 723. 1753.
Fig. 1r-t

Subarbustos ou ervas volúveis. Estípulas 3–
5 × 1–3 mm, lanceoladas a ovais; pecíolo 2,5–18 cm
compr.; folíolos basais 2–13,5 × 1,5–11,5 cm, inteiros,
assimétricos, ovais, ápice acuminado, base obtusa,
folíolo terminal 2,5–14,5 × 2–12 cm, inteiro,
simétrico, oval a amplo-oval, ápice acuminado,
base obtusa, ambas as faces glabrescentes a
esparso-estrigosas. Inflorescência 1–6 cm compr.;
bractéolas 4–6,7 × 2,5–4 mm, ovais. Cálice
campanulado, 4-denteado, tubo 1,3–3,5 mm
compr.,  glabro a glabrescente externamente; corola
branca, amarela, rosada a lilás; estandarte 9–13 ×

7,5–12 mm, ápice retuso a emarginado, 1 par de
apêndices basais e 1 espessamento mediano,
glabro externamente; asas 10,5–15,5 × 5–7 mm,
orbiculares, esporão arredondado a obtuso;
pétalas da quilha 8,3–12,3 × 1,5–4 mm; estames
11,2–17,4 mm compr.; ovário 4,2–8 × 0,5–1,8 mm,
pubescente; estilete 8–11,5 mm. Legume 8,5–11
× 0,8–1,1 cm, pubérulo; 4–7 sementes, 0,9–1,1 ×
0,4–0,6 mm, borda superior côncava e inferior
convexa, de cor castanha ou negra.
Material selecionado: Cascavel, 17.I.2010, fl. e fr., C.

Snak & T. Snak 307  (UPCB). Curitiba, 28.I.1975, fl.,
L.F. Ferreira 161 (MBM). Guamiranga, 27.X.2002, fl.
e  fr . ,  A. Vedon (HUPG 11354).  Guaratuba,
23.XI.1974, fl., G. Hatschbach 35524 (MBM). Lapa,
8.XII.974, fl. ,  G. Hatschbach 35587  (MBM).
Lidianópolis, 18.III.2006, fl., M.N. Silva (HCF,
MBM). Londrina, 23.XI.1985, fl. e fr., J.M. Diniz

(FUEL 1512). Ponta Grossa, 27.XII.1981, fl., L.

Krieger 19269 (CESJ).
Phaseolus vulgaris é amplamente cultivada

em todo o mundo e, por este motivo, existem
centenas de variedades e cultivares. Segundo
Maréchal et al. (1978) as formas selvagens da
espécie ocorreriam ao longo da Cordilheira dos
Andes até o norte da Argentina, entre 1.500 e 2.800
metros de altitude. No Paraná não existem muitas
coletas da espécie, mas ela é cultivada ao longo de
todo o estado, o qual destaca-se como o maior
produtor de feijão do Brasil (Lollato et al. 2001).

Devido à espécie ser cultivada no Paraná, seu
estado de conservação não é aplicável (NA).

Phaseolus vulgaris  caracteriza-se pelas
bractéolas maiores que o tubo do cálice e estandarte
glabro na face externa. Coletada com flores e frutos
de outubro a março.

4. Vigna Savi, Nuov. Giorn. Lett. ser. 3. 8: 113. 1824.
Arbustos, subarbustos ou ervas, eretos,

prostrados ou volúveis; tricomas uncinados
ausentes. Estípulas expandidas abaixo do ponto
de inserção ou não, base truncada, triangular
ou auriculada, persistentes. Inflorescência
pseudoracemosa, axilar; brácteas caducas. Cálice
4–5–denteado; pétalas de tamanho semelhante;
estandarte simétrico ou assimétrico; pétalas
da  quilha planas, cocleadas, espiraladas ou
lateralmente torcidas; estilete prolongado além do
ponto de inserção do estigma ou não, caduco;
estigma terminal ou lateral. Legume linear a falcado.

Vigna  Savi é um grupo que passou por
diversas mudanças no século passado, quando
várias espécies, dos gêneros Phaseolus  e
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Dolichos  L., foram transferidas para esse
gênero, e o que era um dos menores gêneros do
grupo passou a ser o mais numeroso dentre as
Phaseolinae. Ainda é um grupo a ser resolvido,
pois é polifilético (Delgado-Salinas et al. 1993).
Caracteriza-se pela ausência de tricomas
uncinados, estípulas geralmente expandidas
abaixo do ponto de inserção, com a base
auriculada ou triangular, eixo secundário da
inflorescência reduzido a duas protuberâncias
glandulosas, brácteas florais caducas, nunca
mais que duas flores por nodosidade, pétalas
de tamanho semelhante, estilete caduco,
geralmente prolongado além da região
estigmática. Porém, estas características não são

suficientes para isolar por completo o gênero
(Maréchal et al.  1978). O gênero é constituído
por cerca de 104 espécies, com distribuição
pantropical (Schrire 2005). No Brasil são
encontradas 16 espécies (Perez 2010).

Vigna está representado no Paraná por 12
espécies: V. adenantha ,  V. candida ,  V.

caracalla , V. lasiocarpa , V. linearis, V.

longifolia, V. luteola, V. peduncularis, V. sp.,

V. speciosa, V. umbellata e V. unguiculata. As
espécies encontram-se distribuídas ao longo de
todo o estado.

Não foi confirmada no presente estudo a
ocorrência de Vigna vexillata (L.) A. Rich, citada
por Perez (2010) para o Paraná.

Chave de identificação para as espécies do gênero Vigna no Paraná

1. Estípulas não expandidas abaixo do ponto de inserção, com base truncada.
2. Pétalas da quilha lateralmente torcidas.

3. Estilete prolongado além da região estigmática.
4. Estandarte sem um par de calosidades como continuação dos apêndices basais; legumes

com até 5 cm compr........................................................................... 4.8. V. peduncularis

4’. Estandarte com um par de calosidades como continuação dos apêndices basais; legumes
com mais de 7 cm compr. ................................................................................... 4.9. V. sp.

3’. Estilete nunca prolongado além da região estigmática.
5. Cálice campanulado; estigma terminal ...................................................  4.10. V. speciosa

5’. Cálice tubuloso; estigma oblíquo ............................................................  4.2. V. candida

2’. Pétalas da quilha cocleadas ou espiraladas.
6. Pétalas da quilha cocleadas, com até 2 voltas .............................................. 4.1. V. adenantha

6’. Pétalas da quilha espiraladas, com mais de 2 voltas.
7. Estandarte levemente assimétrico; legumes com até 11 cm compr.; corola violácea ......

..................................................................................................................4.5. V. linearis

7’. Estandarte fortemente assimétrico; legumes com mais de 12 cm compr.; corola creme com
uma mancha roxa nas alas ..................................................................... 4.3. V. caracalla

1’. Estípulas expandidas abaixo do ponto de inserção, com base auriculada ou triangular.
8. Pétalas da quilha planas.

9. Estípulas com base auriculada; corola amarela; legumes com até 5,5 cm compr ....................
...........................................................................................................................4.7. V. luteola

9’. Estípulas com base triangular; corola lilás; legumes com mais de 25 cm compr. ....................
................................................................................................................ 4.12. V. unguiculata

8’. Pétalas da quilha lateralmente torcidas
10. Ervas eretas; estípula com base triangular; pétalas da quilha com apêndice .........................

.................................................................................................................... 4.11. V. umbellata

10’. Ervas prostradas ou volúveis; estípula com base auriculada; pétalas da quilha sem apêndice
11. Porção basal da estípula com lobos iguais; estilete não prolongado além da região

estigmática ............................................................................................ 4.6. V. longifolia

11’. Porção basal da estípula com lobos desiguais; estilete prolongado além da região
estigmática ...........................................................................................4.4. V. lasiocarpa
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4.1. Vigna adenantha (G. Mey.) Maréchal,
Mascherpa & Stainier, Taxon 27: 202. 1978. Phaseolus

adenanthus G. Mey., Prim. Fl. Esseq.: 239. 1818.
Figs. 2a-d, 4d

Ervas prostradas ou volúveis. Estípulas 3–
4,5 × 1,7–2,5 mm, lanceoladas a ovais ou deltóides,
não expandidas abaixo do ponto de inserção, base
truncada; pecíolo 1,5–7 cm compr.; folíolos basais
3–8,5 × 1,5–6 cm, inteiros, assimétricos, ovais ou
deltóides, ápice arredondado, obtuso a agudo,
base truncada a obtusa, folíolo terminal 3–10,3 ×
2,3–8 cm, inteiro, simétrico, oval, trulado ou
deltóide, ápice obtuso a agudo, base truncada a
obtusa, face adaxial glabrescente a velutina,
abaxial pubérula a velutina. Inflorescência 3,2–
13,3 cm compr., glabrescente a pubescente. Cálice
campanulado, 4–denteado, tubo 2,5–5 mm compr.,
glabro a glabrescente externamente; corola branca
com uma mancha roxa nas asas; estandarte 16,5–
21 × 17,7–25 mm, assimétrico, ápice emarginado,
1 par de apêndices basais; asas 21,4–26,3 × 10–
12,5 mm, arredondada a orbicular, esporão obtuso;
pétalas da quilha 27–47,5 × 5–9,5 mm, cocleadas,
2 voltas; estames 42–56 mm compr.; ovário 8–
12,5 × 1–1,3 mm, pubérulo a pubescente; estilete
34,5–42 mm compr., não prolongado além da
região estigmática; estigma terminal. Legume 7–
8 × 0,7–1 cm, glabro; 9–13 sementes, 6–7 × 4,8–
5,3 cm, borda superior côncava e inferior convexa,
de cor castanha.
Material selecionado : Diamante do Norte, 07.IV.2002,
fl. e fr., C. Rosa et al. 247 (HUEM). Guaratuba,
12.IV.1958, fl. e fr., G. Hatschbach 4474 (B, HB, MBM).
Marilena, 1.VII.2008, fl. e fr., K.K. Kita et al. 751

(HUEM). Paranaguá, 22.IV.2010, fl. e fr., C. Snak &
J.M.T. Souza 500 (UPCB). Pontal do Paraná, 13.III.2010,
fl., C. Snak et al. 365 (UPCB). Porto Rico, 2.VII.2008,
fl. e fr., K.K. Kita et al. 799 (HUEM).

Espécie originária da América tropical e
introduzida no Velho Mundo (Piper 1926). No
Brasil é encontrada nos estados do AM, BA,
DF, MG, MS, MT, PA, PR, RJ, RS, SP e TO
(Moreira 1997; Perez 2010). No Paraná é
encontrada no noroeste do estado, em restinga,
próxima a cursos d’água.

Devido ter sido coletada em apenas 11
localidades no Paraná e sua área de ocupação ser
pouco maior que 2,000 km² é considerada como
quase ameaçada (NT).

Vigna adenantha é distinta das demais
espécies do gênero pelas pétalas da quilha
cocleadas. Floresce e frutifica de março a maio
e novembro.

4.2. Vigna candida (Vell.) Maréchal, Mascherpa
& Stainier, Taxon 27: 201. 1978. Phaseolus candidus

Vell., Fl. Flum.: 311; 7: pl. 125. 1825. Figs. 2e-g, 4 e
Ervas volúveis. Estípulas 1,5–3 × 0,8–2 mm,

lanceoladas a ovais, não expandidas abaixo do
ponto de inserção, base truncada; pecíolo 2–9 cm
compr., folíolos basais 3,3–9 × 2,5–6,5 cm, inteiros
ou lobados, simétricos ou assimétricos, ovais ou
trulados, ápice agudo a acuminado, base truncada
a obtusa, folíolo terminal 3,3–10,5 × 2–8 cm, inteiro,
simétrico, trulado, ápice agudo a acuminado, base
truncada a obtusa, face adaxial glabra a
glabrescente, abaxial glabra a esparso-serícea.
Inflorescência 4–25 cm compr., glabra a
glabrescente. Cálice tubuloso, 4–denteado, tubo
3,5–7 mm compr., glabro a gabrescente
externamente; corola branca a creme com uma mancha
roxa nas asas; estandarte 30,5–40,5 × 29–34 mm,
assimétrico, ápice retuso, 1 par de apêndices basais;
asas 33–47 × 15–18 mm, alongadas, esporão obtuso
a agudo; pétalas da quilha 27–35 × 8–10 mm,
lateralmente torcidas; estames 33–46 mm compr.;
ovário 11–17 × 1–1,7 mm, glabrescente a pubescente;
estilete 24-37 mm compr., não prolongado além da
região estigmática; estigma oblíquo. Legume 7,5–
10,5 × 0,3–0,4 cm, glabro; 7–12 sementes, 4,3–6,4 ×
1,5–2,2 mm, borda superior e inferior paralelas, de
cor castanha.
Material selecionado: Bocaiúva do Sul, 30.XII.1980, fl., R.

Kummrow 1433 (GB, MA, MBM). Campo Largo, 3.I.1978,
fl., G. Hatschbach 41077 (MBM). Campo Mourão,
29.III.2010, fl. e fr., C. Snak et al. 475 (UPCB). Cândido de
Abreu, 13.XI.1986, fl., W.M. Kranz 24 (FUEL). Colombo,
22.II.2005, fl. e fr., R.F.S. Possette 179 (MBM). Curitiba,
19.XII.1995, fl., C. Kozera & V.A. Dittrich 19 (NY, UPCB).
Guarapuava, 15.IV.1964, fl. e fr., G. Hatschbach 11183
(MBM). Irati, 31.III.1983, fl., R. Kummrow & L. Bohs 2266

(MBM). Ivaí, 24.III.1937, fl., G. Tessmann 6132 (GH,
MBM, RB). Mangueirinha, 22.XI.1991, fl., H.R.S. Abrão &

A.J. Kostin 197 (MBM). Pinhão, 12.II.1996, fl. e fr., G.

Tiepolo & S.R. Ziller 268 (MBM). Piraquara, 22.II.1950, fl.
e fr., G. Hatschbach 1891 (MBM). Rio Branco do Sul,
25.XI.1982, fl., P.I. Oliveira 698 (MBM). Ubiratã, 9.III.2009,
fl. e fr., E.S. Sekine et al. 127 (HCF).

Ocorre na América do Sul até o Paraguai
(Maréchal et al. 1978). No Brasil está presente nos
estados da BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PA,
PR, RJ, RS, SC e SP (Moreira 1997; Perez 2010). A
espécie é encontrada em todo o Paraná, com
exceção do norte do estado, em borda de mata.

Devido à espécie ser amplamente distribuída
pelo estado, possuindo uma área de ocupação maior
que 2.000 km² é considerada como de preocupação
menor (LC).
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Vigna candida é distinta por suas flores
grandes, com cerca de 4 cm de comprimento, brancas
a creme, com mancha roxa nas asas e pela margem da
metade superior do estandarte involuta. Floresce de
novembro a abril e frutifica de fevereiro a abril.

4.3. Vigna caracalla (L.) Verd., Kew Bull. 24: 552. 1970.
Phaseolus caracalla L., Sp. Pl. 2: 725. 1753.

Fig. 2h-k, 4f
Ervas volúveis. Estípulas 2,5–5 × 1,5–3 mm,

triangulares a deltóides, não expandidas abaixo do
ponto de inserção, base truncada; pecíolo 5–15 cm
compr.; folíolos basais 6–15,5 × 3–9,5 cm, inteiros,
assimétricos, trulados, ovais a amplo-ovais, ápice
agudo a acuminado, base truncada a obtusa, folíolo
terminal 5–17 × 3–9 cm, inteiro, simétrico, trulado a
amplo-trulado, ápice agudo a acuminado, base
obtusa, face adaxial serícea, abaxial glabra a
glabrescente. Inflorescência 6–26 cm compr., glabra
a esparso-pilosa. Cálice tubuloso, 5–denteado, tubo
4,5–11,5 mm compr., glabro externamente; corola
creme com uma mancha roxa nas alas; estandarte
21–40 × 13–22 mm, assimétrico, ápice retuso, 1 par
de apêndices basais; asas 16,5–43,5 × 13–25,5 mm,
alargadas, esporão arredondado; pétalas da quilha
20–93 × 5–17 mm, espiraladas, 2,5–6 voltas; estames
48–112 mm compr.; ovário 10,3–15 × 0,6–1,1 mm,
glabrescente a pubescente; estilete 59–117 mm, não
prolongado além da região estigmática; estigma
terminal. Legume 13–20 × 0,7–1,2 cm, glabro; 15–17
sementes, 5,5 × 5,6 mm, borda superior reta e inferior
convexa, de cor castanha.
Material selecionado: Adrianópolis, 5.IV.1976, fl., G.

Hatschbach 38358 (MBM, MICH, MO). Antonina,
29.IV.2010, fl., J.M.T. Souza 01 (UPCB). Bocaiúva do
Sul, 14.I.1969, fl., G. Hatschbach & C. Koczicki 20731

(C, MBM, NY). Campina Grande do Sul, 18.II.1962, fl.,
G. Hatschbach 8937  (HUPG, MBM). Cascavel,
2.IV.2010, fl., C. Snak & D.R. Snak 490 (UPCB). Coronel
Vivida, 20.II.1971, fl., G. Hatschbach 26376 (HB, MBM,
MO). Dois Vizinhos, 11.VI.1968, fl., G. Hatschbach &

O. Guimarães 19369 (MBM). Foz do Iguaçu, 16.IV.2010,
fl., A.F. Policena & M.X. Silva 01 (UPCB). Guaratuba,
3.III.2006, fl., J.M. Silva & J. Cordeiro 4715 (MBM).
Ibipora, 26.V.1995, fr., M.C. Dias et al. (FUEL 18198).
Londrina, 1.IV.2000, fl. W.M. Kranz 665 (FUEL).
Mamboré, 16.V.1967, fl. e fr., J. Lindeman & H. Haas
5324 (MBM). Maringá, 30.IV.1985, fl., J.M. Margarido

et al. (HUEM 493). Primeiro de Maio, 20.IV.1999, fl.,
O.C. Pavão et al.  (FUEL 24914). Prudentópolis,
11.IV.2003, fl., R. Goldenberg & P.H. Labiak 599 (HUPG,
MBM, UPCB). São Miguel do Iguaçu, 27.III.1977, fl., G.
Hatschbach 39862 (MBM). Sapopema, 16.V.1998, C.

Medri et al. 611 (FUEL). Siqueira Campos, 28.III.1974,
fl., R. Kummrow 476 (C, MBM). Tibagí, 30.III.1953, fl.,

G. Hatschbach 3249 (MBM). Tijucas do Sul, 23.I.1976,
fl., R. Kummrow 1029 (MBM, MO, NY). Umuarama,
18.IV.1968, fl., G. Hatschbach & O. Guimarães 19027

(C, F, HUPG, MBM, NY).
Ocorre nas Américas do Sul e Central

(Maréchal et al. 1978). No Brasil está presente nos
estados do AC, BA, DF, ES, GO, MG, MS, PA, PE,
PR, RS e SC (Moreira 1997; Perez 2010). Ocorre em
todo o Paraná, sendo encontrada na maioria das
vezes em borda de mata.

Devido a espécie ser amplamente distribuída
pelo Estado, possuindo uma área de ocupação
maior que 2.000 km², é considerada como de
preocupação menor (LC).

Vigna caracalla é reconhecida pelo estandarte
fortemente assimétrico e pelas pétalas da quilha várias
vezes espiraladas, podendo ter até seis voltas.
Floresce de janeiro a maio e frutifica em maio.

4.4. Vigna lasiocarpa (Mart. ex Benth.) Verdc., Kew
Bull. 24: 539. 1970. Phaseolus lasiocarpus Mart. ex
Benth., Comm. Leg. Gen.: 76. 1837. Figs. 2l-n

Ervas volúveis. Estípulas 4,5–9 × 0,5–2,5 mm,
lineares a triangulares, expandidas abaixo do ponto
de inserção, base auriculada, lobos desiguais; pecíolo
2,5–7,5 cm compr.; folíolos basais 4,5–6,5 × 3,5–6 cm,
inteiros, assimétricos, ovais, ápice retuso ou obtuso,
base truncada a obtusa, folíolo terminal 4,6–5,5 × 3,5–
4,2 cm, inteiro, simétrico, oval ou trulado, ápice retuso
ou arredondado, base retusa ou obtusa, ambas as
faces seríceas. Inflorescência 10–22 cm compr.,
pubescente. Cálice tubuloso, 5–denteado, tubo 3,2–
4,3 mm compr., seríceo externamente; corola amarela;
estandarte 31–33 × 35–36 mm, assimétrico, ápice
fendado, 1 par de apêndices basais e 1 espessamento
mediano; asas 25–27 × 15–17 mm, alongadas, esporão
agudo; pétalas da quilha 15,5–21,3 × 4,4–6 mm,
lateralmente torcidas; estames 31–34 mm compr.;
ovário 5,7–7,5 × 1,3–1,6 mm, pubescente; estilete 26–
28 mm, prolongado além da região estigmática; estigma
lateral interno. Legume 5,2–8 × 0,5–0,8 cm,
lanuginoso; 11–14 sementes, 4,3–4,6 × 3–3,6 mm, borda
superior reta e inferior convexa, de cor castanha.
Material selecionado: Campo Mourão, 7.II.1962, fl. e fr.,
G. Hatschbach 8969 (L, HB). Dois Vizinhos, 6.XII.1968,
fl., G. Hatschbach & O. Guimarães (MBM 8621).

Ocorre em toda a América tropical (Maréchal
et al. 1978). No Brasil é encontrada nos estados do
AM, AP, MS, MT, PA, PR, RO e RS (Moreira 1997;
Fortunato et al. 2008b; Perez 2010). No Paraná está
presente no oeste e noroeste, em regiões sob
domínio de floresta estacional semidecidual, onde
é encontrada próxima a cursos d’água.
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Figura 2 –  a-d. Vigna adenantha – a. pétalas da quilha cocleadas; b. cálice; c. ápice do estilete e estigma; d. estandarte
(C. Snak 365 ). e-g. V. candida – e. cálice; f. ápice do estilete e estigma; g. estandarte (C. Snak 475 ). h-k. V. caracalla

– h. pétalas da quilha espiraladas; i. cálice; j. ápice do estilete e estigma; k. estandarte (C. Snak 490). l-n. V. lasiocarpa

– l. cálice; m. ápice do estilete e estigma; n. estandarte (G. Hatschbach sn. MBM 8621). o-q. V. linearis  – o. cálice; p. ápice
do estilete e estigma; q. estandarte (R. Kummrow 892). r-v. V. longifolia – r. estípulas com a base auriculada; s. pétalas
da quilha lateralmente torcida; t. cálice; u. ápice do estilete e estigma; v. estandarte (C. Snak 269).
Figure 2 – a-d. Vigna adenantha – a. keel petals, cochleate; b. calyx; c. style apex and stigma; d. standard (C. Snak 365). e-g. V. candida

– e. calyx; f. style apex and stigma; g. standard (C. Snak 475). h-k. V. caracalla – h. keel petals, spiraled; i. calyx; j. style apex and
stigma; k. standard (C. Snak 490). l-n. V. lasiocarpa – l. calyx; m. style apex and stigma; n. standard (G. Hatschbach sn. MBM 8621).
o-q. V. linearis – o. calyx; p. style apex and stigma; q. standard (R. Kummrow 892). r-v. V. longifolia –  r. stipules with base auriculate;
s. keel petals,  laterally curved; t. calyx; u. style apex and stigma; v. standard ( C. Snak 269).
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Devido a espécie ter sido coletada em apenas
duas localidades no Estado e possuir uma área de
ocupação menor que 10 km² é considerada como
criticamente em perigo (CR).

Vigna lasiocarpa é reconhecida pela base
da estípula auriculada com lobos desiguais e
indumento seríceo. Comumente confundida com
V. longifolia, da qual se distingue pelo estilete
prolongado além da região estigmática. Floresce
em dezembro e fevereiro e frutifica em fevereiro.

4.5. Vigna linearis (Kunth) Maréchal, Mascherpa
& Stainier, Taxon 27: 202. 1978. Phaseolus linearis

Kunth, Nov. Gen. Sp. 6: 445. 1824. Figs. 2o-q, 4g
Ervas prostradas ou volúveis. Estípulas 2,7–

4 × 1,3–2 mm, lanceoladas a ovais, não expandidas
abaixo do ponto de inserção, base truncada; pecíolo
1–5,5 cm compr.; folíolos basais 2–7 × 0,5–3 cm,
inteiros ou lobados, simétricos ou assimétricos,
lanceolados a ovais, ápice obtuso a agudo, base
retusa, arredondada ou obtusa, folíolo terminal 2–
6,8 × 0,3–2 cm, inteiro, simétrico, lanceolado a oval,
ápice obtuso a agudo, base arredondada ou obtusa,
ambas as faces glabras a esparso-seríceas.
Inflorescência 4–24 cm compr., esparso-pilosa a
pilosa. Cálice campanulado, 4–denteado, tubo 2,3–
3,7 mm compr., seríceo ou piloso externamente;
corola violácea; estandarte 15–24 × 12–22 mm,
assimétrico, ápice emarginado, 1 par de apêndices
basais; asas 17–30 × 6–11 mm, alongadas, esporão
arredondado a obtuso; pétalas da quilha 30–43 × 3–
6 mm, espiraladas, 2–2,5 voltas; estames 37–55 mm
compr.; ovário 7,5–13,5 × 0,5–1,1 mm, pubérulo a
pubescente; estilete 20–42 mm, não prolongado
além da região estigmática; estigma terminal.
Legume 6,5–10,5 × 0,4–0,6 cm, glabro; 4–7 sementes,
4 × 4 mm, borda superior côncava e inferior convexa,
de cor castanha.
Material selecionado: Balsa Nova, 14.II.2006, fl., C.

Kozera & O.P. Kozera 3020 (UPCB). Campo do Tenente,
25.I.1968, fl., G. Hatschbach & C. Kiczicki 18454 (F,
MBM). Colombo, 14.II.1975, fl., R. Kummrow 892

(MBM). Curitiba, 28.I.1972, fl., N. Imaguire 3163
(MBM). Guarapuava, 13.II.1969, fl., G. Hatschbach

21176  (C, F, MBM). Imbituva, 5.III.1982, fl., R.
Kummrow et al. 1864 (MBM). Palmeira, 11.VIII.1988,
fl., S. Ginsbarg et al. 677 (LL, UPCB). Piraquara,
6.II.1971, fl., G. Hatschabach 26295 (MBM). Ponta
Grossa, 28.X.1964, fl., L. Dombrowski 690 (MBM).
Porto Amazonas, 13.III.1988, fl., R. Kummrow & F.
Grifo 3029 (MBM). Rio Branco do Sul, 14.II.1967, fl.,
L. Dombrowski 2472  (MBM). São José dos Pinhais,
6.II.1970, fl., G. Hatschbach 23462 (MBM). Tibagí,
30.III.1953, fr., G. Hatschbach 3120 (MBM).

Distribui-se em toda a América tropical
(Maréchal et al.  1978). No Brasil é encontrada nos
estados do AM, AC, AP, DF, GO, MG, MS, MT,
RO, PA, PR, RJ e SP (Moreira 1997; Perez 2010). No
Paraná é encontrada principalmente em estepe,
cerrado, borda de mata e vegetação secundária.

Devido à espécie ser amplamente distribuída
pelo Estado, possuindo uma área de ocupação
maior que 2.000 km², é considerada como de
preocupação menor (LC).

Vigna linearis é caracterizada pelas pétalas
da quilha espiraladas com mais de duas voltas
completas e estandarte levemente assimétrico.
Frequentemente confundida com V. peduncularis,
na qual as pétalas da quilha são lateralmente
torcidas. Floresce de novembro a março e agosto e
frutifica em março.

4.6. Vigna longifolia (Benth.) Verdc., Kew Bull.
24: 541. 1970. Phaseolus longifolius Benth., Comm.
Leg. Gen.: 75. 1837. Figs. 2r-v, 4h

Ervas prostradas ou volúveis. Estípulas 5–9,5
× 1,7–4 mm lanceoladas a ovais, expandidas abaixo
do ponto de inserção, base auriculada, lobos iguais;
pecíolo 0,7–6,4 cm compr.; folíolos basais 2–5 × 2–
3 cm, inteiros, simétricos ou assimétricos, lanceolados
a ovais, ápice obtuso a agudo, base arredondada,
folíolo terminal 1,5–5 × 1–2,5 cm, inteiro, simétrico,
lanceolado a oval, ápice obtuso a agudo, base
arredondada, ambas as faces glabras a glabrescentes.
Inflorescência 2–12,5 cm compr., glabra a hirsuta.
Cálice campanulado, 5–denteado, tubo 1,5–3,2 mm
compr., glabro a glabrescente externamente; corola
amarela a alaranjada; estandarte 14–22 × 13–23 mm,
assimétrico, ápice fendido, 1 par de apêndices basais
e 1 par de calosidades mediana; asas 14–22 × 7–15 mm,
alargadas, esporão arredondado a obtuso; pétalas
da quilha 14–23 × 3–15 mm, lateralmente torcidas;
estames 15–32 mm compr.; ovário 4,7–8 × 0,9–1,2 mm,
piloso; estilete 18–22 mm compr., não prolongado
além da região estigmática; estigma terminal. Legume
2,7–5,3 × 0,5–0,7 cm, lanuginoso; 7–10 sementes,
2,8–3,6 × 2,6–2,8 mm, borda superior reta e inferior
convexa, de cor castanha com manchas negras.
Material selecionado: Guaraqueçaba, 20.III.2010, fl. e
fr., C. Snak et al. 397 (UPCB). Guaratuba, 3.I.1912, fl.,
P. Dusén 13527 (E). Matinhos, 11.XII.1942, fl., Pe. J.
Moure 422 (MBM, SP). Paranaguá, 30.XI.2009, fl. e fr.,
C. Snak et al. 269 (UPCB). Pontal do Paraná, 20.I.1996,
fl., O.S. Ribas et al. 1036 (MBM).

Ocorre na América do Sul e Antilhas
(Maréchal et al. 1978). No Brasil é encontrada nos
estados do AM, MG, MS, PA, PR, RJ, RS e SP
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(Moreira 1997; Perez 2010). No Paraná ocorre no
litoral, em ambientes de restinga, principalmente
próximo a cursos d’água.

Devido à espécie ter sido coletada em apenas
cinco localidades, e hoje estar restrita apenas às
Ilhas do Mel e de Superagüi é considerada com
em perigo (EN).

Vigna longifolia é distinta pelas estípulas
com base auriculada com lobos iguais, corola
amarela a alaranjada, pétalas da quilha lateralmente
torcidas e estigma terminal. Frequentemente
confundida com V. lasiocarpa, da qual difere pelo
estilete não prolongado além da região estigmática.
Floresce e frutifica entre novembro e maio.

4.7. Vigna luteola (Jacq.) Benth., in Mart. Fl. bras.
15(1): 194. 1859. Dolichos luteolus Jacq., Hort. Bot.
Vindob. 1: 39. 1770. Figs. 3a-d, 4i

Ervas prostradas ou volúveis. Estípulas 2,6–4,7
× 0,6–1,3 mm, lanceoladas, expandidas abaixo do ponto
de inserção, base auriculada, lobos iguais; pecíolo
0,9–6,5 cm compr.; folíolos basais 2,5–5,5 × 1–3,5 cm,
inteiros, simétricos, lanceolados a ovais, ápice
arredondado, agudo a acuminado, base obtusa ou
cuneada, folíolo terminal 3–7,5 × 1–4 cm, inteiro,
simétrico, lanceolado a oval, ápice arredondado, agudo
a acuminado base obtusa ou cuneada, ambas as faces
glabras a glabrescentes. Inflorescência 1–14 cm
compr., glabra a pilosa. Cálice campanulado, 4–
denteado, tubo 2–3,5 mm compr., glabro a glabrescente
externamente; corola amarela; estandarte 11–15 × 14–
20 mm, simétrico, ápice retuso a emarginado, 1 par de
apêndices basais; asas 12–15 × 5–8 mm, alongadas
a arredondadas, esporão agudo; pétalas da quilha
11–13 × 5,5–8 mm, planas; estames 12–20,5 mm
compr.; ovário 4–7,6 × 0,6–1 mm, esparso-piloso a
piloso; estilete 7,5–12 mm compr., prolongado além
da região estigmática; estigma lateral interno. Legume
3–5 × 0,3–0,7 cm, piloso ou seríceo; 4–10 sementes,
3,5–4,7 × 2,7–4 mm, borda superior reta a côncava e
inferior convexa, de cor castanha a enegrecida.
Material selecionado: Campo Largo, 16.II.2006, fl.,
J.M. Silva 4697 (MBM). Curitiba, 25.II.2010, fl. e fr, C.
Snak & J. Meirelles 345 (UPCB). Guaraqueçaba, fl. e fr,
C. Snak et al. 393 (UPCB). Guaratuba, 17.XII.1998, fl.,
M. Borgo et al. 313 (UPCB). Matinhos, 13.III.2010, fl.
e fr, C. Snak et al. 363  (UPCB). Paranaguá, 30.XI.2009,
fl. e fr, C. Snak et al. 268 (UPCB). Pontal do Paraná,
13.III.2010, fl. e fr., C. Snak et al. 366 (UPCB).

Espécie mais comum e amplamente distribuída
do gênero, ocorrendo em toda a região tropical
(Maréchal et al. 1978). No Brasil está presente nos
estados do AM, BA, DF, MG, MT, PA, PI, PR, RJ,

RO, RS e SP (Moreira 1997; Perez 2010). No Paraná
é encontrada no Primeiro Planalto, em restinga, onde
está restrita às regiões úmidas próximas aos rios.

Devido à espécie estar presente em diversas
localidades e possuir uma área de ocupação maior
que 2.000 km² apresenta preocupação menor (LC).

Vigna luteola é caracterizada pela base da
estípula auriculada, pétalas da quilha planas e
estilete prolongado além da região estigmática.
Confundida com V. longifolia , cujas pétalas da
quilha são lateralmente torcidas. Floresce e frutifica
durante o ano todo, exceto em agosto e setembro.

4.8. Vigna peduncularis (Kunth) Fawc. & Rendle,
Fl. Jamaica 4: 68. 1920. Phaseolus peduncularis

Kunth, Nov. Gen. Sp. 6: 447. 1823. Figs. 3e-i, 4j
Ervas prostradas ou volúveis. Estípulas 2–

3,5 × 1,5–2,5 mm, lanceoladas a amplo-ovais, não
expandidas abaixo do ponto de inserção, base
truncada; pecíolo 1–10 cm compr.; folíolos basais
1,5–6,5 × 0,5–4 cm, inteiros, assimétricos,
lanceolados a ovais ou oblongos, ápice obtuso,
agudo a acuminado, base retusa ou obtusa, folíolo
terminal 2,3–6 × 0,3–3,5 cm, inteiro, simétrico, linear
a oval, ápice obtuso, agudo a acuminado, base retusa
ou obtusa, ambas as faces glabras a glabrescentes.
Inflorescência 2–22 cm compr., glabra a glabrescente.
Cálice campanulado, 4–denteado, tubo 3–4 mm
compr., glabro a glabrescente externamente; corola
violácea; estandarte 12–20 × 11–20 mm, assimétrico,
ápice retuso, 1 par de apêndices basais, auriculas
proeminentes; asas 14–24 × 4,3–7 mm, alongadas,
esporão arredondado a obtuso; pétalas da quilha
13–16 × 4–4,7 mm, lateralmente torcidas; estames
17 –25 mm compr.; ovário 5,5–7,5 × 0,8–1,3 mm,
pubescente; estilete 9–16 mm compr., prolongado
além da região estigmática; estigma lateral externo.
Legume 3,5–4,5 × 0,5 cm, pubérulo; 7–9 sementes,
3–3,7 × 1,8–2,2 mm, borda superior e inferior
paralelas, de cor castanha.
Material selecionado: Campo Mourão, 28.III.2010,
fl., C. Snak et al. 461 (UPCB). Curitiba, 22.XII.1971, fl.,
G. Hatschabach 28555  (MBM, MICH, MO). Lapa,
12.II.1967, fl., G. Hatschbach 15966  (MBM). Laranjeiras
do Sul, 12.II.1969, fl., G. Hatschbach 21140 (C, MBM).
Palmeira, 28.II.1992, fl., J.M. Silva & P. Ruas 1078 (C,
MBM). Pinhão, 15.II.1990, fl. e fr., W.M. Kranz 579

(FUEL). Piraquara, 28.II.1946, fl., N. Imaguire 213

(MBM). Ponta Grossa, 20.II.2003, fl., O.S. Ribas et al.

5038 (MBM). São Jerônimo da Serra, 24.II.1957, fl., G.
Hatschbach 3609 (MBM). São José dos Pinhais,
4.III.1980, fl., G. Hatschbach 42783 (MBM). Tibagí,
22.II.1953, fl. e fr., G. Hatschbach 3020 (MBM).
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Figura 3 – a-d. Vigna luteola – a. pétalas da quilha plana; b. cálice; c. ápice do estilete e estigma; d. estandarte (C. Snak

268). e-i. V. peduncularis – e. estípula com a base truncada; f. pétalas da quilha lateralmente torcida; g. cálice; h. ápice do
estilete e estigma; i. estandarte (C. Snak 461). j-l. Vigna sp – j. cálice; k. ápice do estilete e estigma; l. estandarte (J. Cordeiro

1129). m-o. V. speciosa – m. cálice; n. ápice do estilete e estigma; o. estandarte (C. Snak 296). p-s. V. umbellata – p. pétalas
da quilha com apêndice; q. cálice; r. ápice do estilete e estigma; s. estandarte (J. Rigon 90). t-w. V. unguiculata – t. estípula
com a base triangular; u. cálice; v. ápice do estilete e estigma; w. estandarte (t C. Snak 306; u-w C. Snak 344 ).
Figure 3 – a-d. Vigna luteola – a. keel petals, flat-shaped; b. calyx; c. style apex and stigma; d. standard (C. Snak 268). e-i. V. peduncularis

– e. stipule with truncate base; f. keel petals, laterally curved; g. calyx; h. style apex and stigma; i. standard (C. Snak 461 ). j-l. Vigna sp
– j. calyx; k. style apex and stigma; l. standard ( J. Cordeiro 1129). m-o. V. speciosa – m. calyx; n. style apex and stigma; o. standard
(C. Snak 296 ). p-s. V. umbellata – p. keel petals with appendix; q. calyx; r. style apex and stigma; s. standard (J. Rigon 90 ).
t-w. V. unguiculata – t. stipules with triangular base; u. calyx; v. style apex and stigma; w. standard (t C. Snak 306; u-w C. Snak 344).
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Figura 4 – Espécies de Phaseolinae no Paraná, Brasil – a. Macroptilium atropurpureum. b. M. erythroloma. c. M. lathyroides.
d. Vigna adenantha. e. V. candida. f. V. caracalla. g. V. linearis. h. V. longifolia. i. V. luteola. j. V. peduncularis. k. Vigna

sp. l. V. speciosa. (Fotos: a, c & l W. Mancinelli; g R. Queiroz; i: J. Rigon.).
Figure 4 – Species of Phaseolinae in the state of Paraná, Brazil – a. Macroptilium atropurpureum. b. M. erythroloma . c. M. lathyroides.
d. Vigna adenantha. e. V. candida. f. V. caracalla. g. V. linearis. h. V. longifolia. i. V. luteola. j. V. peduncularis. k. Vigna sp. l. V. speciosa .

(Photos: a, c & l W. Mancinelli; g R. Queiroz; i J. Rigon.).
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Ocorre nas Américas Central e do Sul
(Maréchal et al. 1978). No Brasil, está presente nos
estados do AM, BA, DF, GO, MG, MS, MT, PA, PR,
RO, RS e SP (Moreira 1997; Perez 2010). No Paraná é
encontrada em áreas com predomínio de estepe,
cerrado, em borda de mata e beira de estrada.

Devido a espécie ser amplamente distribuída pelo
estado, possuindo uma área de ocupação maior que
2.000 km², considerada de preocupação menor (LC).

Vigna peduncularis geralmente apresenta
folíolos heteromorfos no mesmo indivíduo, raque
da inflorescência geralmente contraída, estandarte
sem calosidades conspícuas como continuação
dos apêndices basais e estilete prolongado além
do ponto de inserção do estigma. Essas
características a distinguem de Vigna sp., com a
qual é muitas vezes confundida. Maréchal et al.

(1978) admitiram três variedades para a espécie,
reconhecidas pela forma e consistência dos folíolos.
Para o Paraná não foram reconhecidas estas
variedades, visto que alguns espécimes apresentam
clara sobreposição de características. Floresce de
dezembro a maio e frutifica de fevereiro a maio.

4.9. Vigna sp. Figs. 3j-l, 4k
Ervas volúveis. Estípulas 2–3,5 × 0,8–1,4 mm,

lanceoladas a ovais, não expandidas abaixo do ponto
de inserção, base truncada; pecíolo 1,2–12,5 cm
compr.; folíolos basais 2–9 × 1,3–5 cm, lobados,
assimétricos, triangulares, lanceolados a ovais,
ápice agudo a acuminado, base truncada, obtusa a
aguda, folíolo terminal 3–9 × 1–5,5 cm, inteiro ou
lobado, simétrico, oval ou trulado, ápice agudo a
acuminado, base obtusa, ambas as faces glabras a
glabrescentes. Inflorescência 6–40 cm compr.,
glabrescente a pubérula. Cálice campanulado, 4–
denteado, tubo 3,5–4,6 mm compr., glabrescente a
pubescente externamente; corola violácea; estandarte
16–22 × 16–19 mm, assimétrico, ápice retuso, 1 par
de apêndices basais e 1 par de calosidades como
continuação dos apêndices basais; asas 19–26 × 5–
12 mm, alongadas a alargadas, esporão arredondado;
pétalas da quilha 11–19 × 5,5–9 mm, lateralmente
torcidas; estames 23,3–30,7 mm compr.; ovário 7–16
× 0,5–1 mm compr., pubescente; estilete 12–16,5 mm
compr., prolongado além da região estigmática;
estigma lateral externo. Legume 7–9 × 0,4–0,6 cm,
pubérulo; 10–13 sementes, 4,3–5,2 × 2–2,5 mm, borda
superior e inferior paralelas, castanhas.
Material selecionado: Arapoti, 10.IX.1960, fl., G.
Hatschbach 7244 (MBM). Bocaiúva do Sul, 27.I.1970,
fl., G. Hatschbach & O. Guimarães 23415 (C,MBM).

Campo largo, 5.III.1983, fl., F. Chagas & Silva 660

(FUEL). Campo Magro, 27.VIII.2005, fl., F.E.C. Marinero

18 (MBM). Jaguariaíva, 13.VII.2005, fl., E. Barbosa et al.

1081 (MBM). Ponta Grossa, 10.X.2003, fl., R. Kaczmorch

(HUPG 11446). Rio Branco do Sul, Itaperuçu, 8.VIII.1993,
fl., J. Cordeiro 1129  (MBM). Sengés, 12.II.1997, fl., O.S.

Ribas & L.B.S. Pereira 1775 (MBM).
É encontrada nas Regiões Sudeste, Centro-

Oeste e Sul do Brasil, no Sul estando restrita apenas
ao Paraná, onde ocorre principalmente em cerrado
e borda de mata.

Devido à espécie ter sido coletada em apenas
10 localidades no Paraná e possuir uma extensão de
presença (EOO) pouco maior que 20.000 km² pode
ser considerada como quase ameaçada (NT).

Vigna sp. é uma espécie nova para a ciência e
pode ser reconhecida pelo estandarte com um par
de calosidades conspícuas como continuação dos
apêndices basais, pétalas da quilha lateralmente
torcidas e estilete prolongado além do ponto de
inserção do estigma. Frequentemente confundida
com V. peduncularis que, no entanto, não apresenta
o par de calosidades no estandarte, e também com
V. candida, a qual apresenta flores maiores e o estilete
não é prolongado além da região estigmática.
Coletada com flores de julho a janeiro e março e com
frutos de novembro a janeiro.

4.10. Vigna speciosa (Kunth) Verdc., Kew Bull. 24:
552. 1970. Phaseolus speciosus Kunth, Nov. Gen.
Sp.: 452. 1823. Figs. 3m-o, 4l

Ervas volúveis. Estípulas 2,5–4,5 × 1–2 mm,
lanceoladas a ovais, não expandidas abaixo do ponto
de inserção, base truncada; pecíolo 1,3–6,5 cm
compr.; folíolos basais 2,5–9,5 × 1–5 cm, inteiros,
assimétricos, lanceolados a ovais, ápice agudo a
acuminado, base obtusa, folíolo terminal 2,5–10 ×
1,5–6 cm, inteiro, simétrico, oval ou trulado, ápice
agudo a acuminado, base obtusa, face adaxial
serícea, abaxial pubescente. Inflorescência 3–12 cm
compr., pubescente. Cálice campanulado, 4–denteado,
tubo 3–6,3 mm compr., glabro a esparso-piloso
externamente; corola violácea; estandarte 22–30 ×
18–27 mm, assimétrico, ápice emarginado, 1 par de
apêndices basais; asas 25–33 × 10–18 mm, alongadas,
esporão obtuso; pétalas da quilha 26–32 × 8–11 mm,
lateralmente torcidas; estames 39–43 mm compr.;
ovário 14–17 × 1–1,2 mm, pubérulo; estilete 22–31 mm
compr., não prolongado além da região estigmática;
estigma terminal. Legume 8–10 × 0,5–0,6 cm, glabro;
7–13 sementes, 4 × 2,5 mm, borda superior reta e
inferior convexa, castanhas.
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Material selecionado : Bocaiúva do Sul, 18.II.1960, fl.,
G. Hatschbach 6819  (C, HB, MBM). Cascavel,
16.I.2010, fl., C. Snak & A. Snak 296 (UPCB). Laranjeiras
do Sul, fl. e fr., J.C. Lindeman & H. Haas 4659 (MBM).
Palmeira, 30.III.1983, fl., R. Kummrow & Lynn Bohs
2252 (MBM). Ponta Grossa, 23.X.1914, fl., P. Dusén

1249 (GH). São Jerônimo da Serra, 25.II.1957, fl., G.

Hatschbach 3608 (MBM). Teixeira Soares, 8.III.1990,
fl., J.M. Silva 824 (MBM). Tibagí, 21.II.1953, fl., G.

Hatschabach 3022 (MBM).
Segundo Piper (1926) e Maréchal et al. (1978),

a espécie distribui-se na América Central até a
Colômbia, Equador e Venezuela. No Brasil ocorre
nos estados do DF, ES, GO, MG, MS, MT, PR, RJ e
SP (Moreira 1997; Perez 2010). No Paraná ocorre em
regiões com predomínio de estepe, cerrado e floresta
estacional semidecidual, onde é encontrada em borda
de matas e matas ciliares. O Paraná representa o limite
austral de ocorrência da espécie no Brasil.

Pelo fato de ser encontrada em apenas oito
localidades no Paraná é considerada como
vulnerável (VU).

Vigna speciosa é caracterizada pelas pétalas
da quilha lateralmente torcidas e estigma terminal
com dois tufos de tricomas (fig. 3V). É confundida
com V. candida, cujo estigma é oblíquo e o estandarte
tem a margem da metade superior involuta. Floresce
e frutifica de janeiro a março e  em outubro.

4.11. Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & H. Ohashi,
J. Jap. Bot. 44: 31. 1964. Dolichos umbellatus Thunb.,
Trans. Linn. Soc. 2: 339. 1794. Fig. 3p-s

Ervas eretas. Estípulas 6–7 × 1,8–2,1 mm,
lanceoladas a ovais, expandidas abaixo do ponto
de inserção, base triangular; pecíolo 2,5–10,5 cm
compr.; folíolos basais 3,5–7 × 2–3,5 cm, inteiros,
assimétricos, ovais, ápice acuminado, base obtusa,
folíolo terminal 4–7,5 × 2,5–3,5 cm, inteiro, simétrico,
oval ou trulado, ápice acuminado, base obtusa,
ambas as faces glabrescentes. Inflorescência 2,5–
13 cm compr., hirsuta. Cálice campanulado, 4–
denteado, tubo 2,2–2,5 mm compr., glabro a
glabrescente externamente; corola amarela;
estandarte 11,5–12 × 13,5–14 mm, assimétrico, ápice
retuso, 1 par de apêndices basais e 1 calosidade
mediana; asas 12–12,5 × 10–11 mm alargadas, esporão
agudo; pétalas da quilha 12–12,5 × 6,2–6,4 mm,
lateramente torcidas; estames 16,5–20 mm compr.;
ovário 6–7,6 × 1–1,3 mm, pubérulo; estilete 9–15 mm
compr., prolongado além da região estigmática;
estigma lateral interno. Legume 7,5 × 0,5 cm, pubérulo;
8–11 sementes, 3–3,5 × 3–3,5 mm, borda superior reta
e inferior convexa, de cor castanha.

Material selecionado : Cambé, 27.V.1985, fr., F. Almeida

(FUEL 1255). Curitiba, 28.I.1975, fl., L.F. Ferreira 173

(MBM). Guarapuava, 4.II.2010, fl., J. Rigon 90 (UPCB).
Londrina, 16.III.1979, fl., J. Marques 536 (FUEL).

Originária da Ásia (Maréchal et al . 1978).
No Paraná foi encontrada em cultivo nas regiões
central e norte.

Devido à espécie ser cultivada no Paraná não
é aplicável (NA) seu estado de conservação.

Vigna umbellata é caracterizada pelo
prolongamento da estípula triangular, corola amarela
e presença de um apêndice nas pétalas da quilha.
Floresce de janeiro a março e frutifica em março.

4.12. Vigna unguiculata (L.) Walp., Repert. Bot.
Syst. 1: 779. 1843. Dolichos unguiculatus L., Sp. Pl.
2: 725. 1753. Fig. 3t-w

Ervas volúveis. Estípulas 13,5–14 × 4–5,7 mm,
lanceoladas a ovais, expandidas abaixo do ponto
de inserção, base triangular; pecíolo 2–5 cm
compr.; folíolos basais 6–15 × 4,5–9 cm, lobados,
assimétricos, ovais ou trulados, ápice agudo a
acuminado, base obtusa, folíolo terminal 6–13 ×
5–8 cm, inteiro ou lobado, simétrico, oval ou
trulado, ápice agudo a acuminado, base obtusa a
aguda, ambas as faces glabras. Inflorescência 5–
20 cm compr., glabra. Cálice tubuloso, 5–denteado,
tubo 4,5–4,8 mm compr., glabro externamente;
corola rosada; estandarte 23–25 × 23–28 mm,
simétrico, ápice retuso, 1 par de apêndices basais
e 1 par de calosidades medianas; asas 23–25 ×
8,5–12 mm, alongadas a arredondadas, esporão
obtuso; pétalas da quilha 23–24 × 9–10,5 mm,
planas; estames 8–30 mm compr.; ovário 17–19 ×
1,4–1,5 mm, glabrescente; estilete 12–12,5 mm
compr., prolongado além da região estigmática;
estigma lateral interno. Legume 28–48 × 0,7–1 cm,
glabro; 11–22 sementes, 11 × 5,6 mm, borda
superior côncava e inferior convexa, de cor branca
ou castanha.
Material selecionado: Cascavel, 17.I.2010, fl. e fr., C.

Snak & T. Snak 306 (UPCB).
Originária da África (Maréchal et al. 1978).

Foi considerada como subespontânea por Perez
(2010) nos estados de MG, MS, MT RJ e SP. No
Paraná foi coletada em cultivo apenas no oeste do
estado.

Devido à espécie ser cultivada no Paraná não
é aplicável (NA) seu estado de conservação.

Vigna unguiculata é caracterizada pelo
prolongamento da estípula triangular e pétalas
da quilha planas. Floresce e frutifica em janeiro
e fevereiro.
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Phaseolinae (Leguminosae, Papilionoideae, Phaseoleae) in the State of Paraná, Brazil

Cristiane Snak, Silvia Teresinha Sfoggia Miotto & Renato Goldenberg

Apêndice 1 – a-d. Lablab purpureus (C.R. Ferreira s.n. HCF 2359) - a. Cálice; b. Estandarte; c. Pétalas da quilha; d. Fruto.
e-n. Macroptilium – e & i. Cálice; j & n. Estandarte; e & j. M. atropurpureum (C. Snak 248); f & k. M. bracteatum (J. Carneiro 984);
g & l. M. erythroloma (C. Snak 465); h & m. M. lathyroides (C. Snak 250 ); i & n. M. prostratum (C. Kozera 2610). o-t. Phaseolus

– o-p. Cálice; q-r. Bractéola; a-t. Estandarte; o, q & s. P. lunatus (G. Hatschabach 8104); p, r & t. P. vulgaris (C. Snak 262).
Appendix 1  – a-d. Lablab purpureus (C.R. Ferreira s.n. HCF 2359) - a. Calyx; b. Standard; c. Keel petals; d. Fruit. e-n. Macroptilium – e-i. Calyx;
j-n. Standard; e & j. M. atropurpureum  (C. Snak 248); f & k. M. bracteatum (J. Carneiro 984); g & l. M. erythroloma (C. Snak 465); h & m. M.

lathyroides (C. Snak 250); i & n. M. prostratum (C. Kozera 2610). o-t. Phaseolus – o-p. Calyx; q-r. Bracteole; s-t. Standard; o, q & s. P. lunatus

(G. Hatschabach 8104); p, r & t. P. vulgaris (C. Snak 262).

s

p

o

d

b

a

c
g

e f

h

i

k

j

q

r

t

l

m

n

5
 m

m

5
 m

m
5

 m
m

5
 m

m

1
 m

m

1
 m

m

5
 m

m

1
0

 m
m

5
 m

m

5
 m

m

5
 m

m
5

 m
m

5
 m

m

5
 m

m
5

 m
m

5
 m

m

5
 m

m

5
 m

m

5
 m

m

5
 m

m



A2

Rodriguésia 62(3): A1-A5. 2011

Snak, C., Miotto, S.T.S. & Goldenberg, R.

Apêndice 2 – a-c. tipos de estípulas em Phaseolinae – a. com a base truncada, Vigna peduncularis (C. Snak 461); b.
com a base auriculada, V. longifolia (C. Snak 501 ); c. com a base triangular, V. unguiculata (C. Snak 306). d-i. tipos de
pétalas da quilha em Phaseolinae - d. cocleadas, V. adenantha (C. Snak 365); e. espiraladas, V. caracalla (C. Snak 490);
f. lateralmente torcidas, V. longifolia (C. Snak 269); g. lateralmente torcidas,  V. peduncularis (C. Snak 461); h. planas,
V. luteola (C. Snak 268); i. com apêndice, V. umbellata (J. Rigon 90).
Appendix 2 – a-c. types of stipules in Phaseolinae – a. base truncate, Vigna peduncularis (C. Snak 461); b. base auriculate, V. longifolia

(C. Snak 501); c. base triangular, V. unguiculata (C. Snak 306) ). d-i. types of keel petals in Phaseolinae - d. cochleate, V. adenantha

(C. Snak 365); e. spiraled, V. caracalla  (C. Snak 490); f. laterally curved,  V. longifolia (C. Snak 269); g. laterally curved,
V. peduncularis (C. Snak 461); h. flat-shaped, V. luteola (C. Snak 268); i. with appendix, V. umbellata (J. Rigon 90).
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Snak, C., Miotto, S.T.S. & Goldenberg, R.

Apêndice 4 - Vigna – a-l. estandarte - a. V. adenantha (C. Snak 365); b. V. candida (C. Snak 475); c. V. caracalla (C. Snak

490); d. V. lasiocarpa (G. Hatschbach sn. MBM 8621); e. V. linearis (R. Kummrow 892); f. V. longifolia (C. Snak 269);
g. V. luteola (C. Snak 268); h. V. peduncularis (C. Snak 461); i. Vigna sp.(J. Cordeiro 1129); j. V. speciosa (C. Snak 296);
k. V. umbellata (J. Rigon 90); l. V. unguiculata (C. Snak 344).
Appendix 4 - Vigna – a-l. standard - a. V. adenantha ( C. Snak 365); b. V. candida (C. Snak 475); c. V. caracalla ( C. Snak 490); d. V. lasiocarpa

(G. Hatschbach sn. MBM 8621); e. V. linearis (R. Kummrow 892); f. V. longifolia (C. Snak 269); g. V. luteola (C. Snak 268); h. V. peduncularis

(C. Snak 461); i. Vigna sp.( J. Cordeiro 1129); j. V. speciosa (C. Snak 296); k. V. umbellata (J. Rigon 90 ); l. V. unguiculata (C. Snak 344).
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A5Phaseolinae no Paraná

Figura 4 – Espécies de Phaseolinae no Paraná, Brasil – a. Macroptilium atropurpureum. b. M. erythroloma. c. M. lathyroides.
d. Vigna adenantha. e. V. candida. f. V. caracalla. g. V. linearis. h. V. longifolia. i. V. luteola. j. V. peduncularis. k. Vigna

sp. l. V. speciosa. (Fotos: a, c & l W. Mancinelli; g R. Queiroz; i: J. Rigon.).
Figure 4 – Species of Phaseolinae in the state of Paraná, Brazil – a. Macroptilium atropurpureum. b. M. erythroloma . c. M. lathyroides.
d. Vigna adenantha. e. V. candida. f. V. caracalla. g. V. linearis. h. V. longifolia. i. V. luteola. j. V. peduncularis. k. Vigna sp. l. V. speciosa .

(Photos: a, c & l W. Mancinelli; g R. Queiroz; i J. Rigon.).
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