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Abstract
The Espinhaço Mountain Range in Minas Gerais state in southeastern Brazil is a center of endemism 
of the Bromeliaceae, mainly in campo rupestre montane vegetation that grows under rigorous edapho-
climatic conditions. This study sought to improve our knowledge of the Bromeliaceae from Serra da 
Piedade in the extreme southern portion of the Espinhaço Mountain Range where ironstone outcrops 
predominate. Conservation status and spatial distribution of these plants were analyzed as well as floristic 
similarities with other regions with rocky outcrops. Twenty-five bromeliad species were found in Serra 
da Piedade, with the subfamily Tillandsioideae being the best represented. Twenty-seven percent of the 
species were exclusive to campo rupestre environments, while 73% occurred both on outcrops and in 
forest habitats. The bromeliads in the study area merit special attention as two species are considered 
vulnerable (Racinaea aerisincola and Vriesea minarum), five are endangered, and three are critically 
endangered. Low Jaccard index values indicated dissimilarities between the bromeliad floras in different 
localities of quartzite and ironstone outcrops within the Espinhaço Mountain Range. Serra da Piedade 
has a distinct bromeliad flora that is threatened by mining activities and illegal harvesting and requires 
immediate measures to help guarantee conservation.
Key-words: conservation, campos rupestres, ironstone outcrops, Bromeliaceae.

Resumo
A Cadeia do Espinhaço em Minas Gerais, sudeste do Brasil, é reconhecida como centro de endemismo de 
Bromeliaceae, principalmente nos campos rupestres, onde as condições edafo-climáticas são severas. O 
objetivo deste estudo foi estender o conhecimento sobre as Bromeliaceae da Serra da Piedade localizada 
no extremo sul da Cadeia do Espinhaço onde predomina a ocorrência de afloramentos ferruginosos. O 
estado de conservação e a distribuição espacial foram analisados, bem como, a similaridade florística 
de bromélias entre diferentes localidades com afloramentos rochosos. Na Serra da Piedade foram 
encontradas 25 espécies, sendo a subfamília Tillandsioideae a mais representativa. Dentre as espécies, 
27% são exclusivas de campos rupestres e 73% ocorreram tanto nos afloramentos rochosos quanto 
nos habitats florestais. As espécies de bromélias na área de estudo necessitam de muita atenção, pois 
duas espécies estão vulneráveis (Racinaea aerisincola e Vriesea minarum), cinco espécies em perigo 
e três espécies em perigo crítico de extinção. Os baixos valores do índice de Jaccard apontaram uma 
dissimilaridade entre a flora de bromélias de diferentes localidades com afloramentos quartzíticos e 
ferruginosos da Cadeia do Espinhaço. A Serra da Piedade apresenta uma flora de bromélias exclusiva, 
a qual está ameaçada pela mineração e extrativismo, sendo necessária uma ação imediata para sua 
conservação.
Palavras-chave: conservação, campos rupestres, afloramentos ferruginosos, Bromeliaceae.
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Introduction 
The Espinhaço Mountain Range extends 

with a N-S orientation for approximately 1100 
km through the states of Minas Gerais and Bahia, 
where it is known as the Chapada Diamantina 
Range (Harley 1995). The unique vegetation there, 
known as campos rupestres (rupestrian vegetation 
on rocky outcrops), typically grows at altitudes 
above 800-900 m and is a very important habitat 
for many species of the Brazilian fauna and flora, 
especially the plant family Bromeliaceae (Versieux 
& Wendt 2007). 

Campo rupestre vegetation in the Espinhaço 
Mountain Range is a mosaic of various distinct 
plant communities with different floristic affinities 
and it is known to be a center of diversity and 
endemism for 30% of its flora, with many rare 
plants (Harley 1995; Giulietti et al. 1987, 2000, 
2005; Alves et al. 2007; Conceição et al. 2007; 
Jacobi et al. 2007; Rapini et al. 2008). It is found 
mainly on quartzite/sandstone outcrops within the 
Cerrado (Brazilian savanna) and Caatinga (dryland) 
biomes (Conceição et al. 2007; Martinelli 2007; 
Scarano 2007; Alves & Kolbek 2009), comprising 
dense herbaceous vegetation with low trees 
where the soils are deeper; riparian forests occur 
along watercourses, and forest patches, known as 
“capões”, occur on hillsides and on hilltops  (Pirani 
et al. 1994; Versieux & Wendt 2007; Versieux et 
al. 2010). 

However, in the extreme southern portion 
of the Espinhaço Mountain Range, this vegetation 
type is associated with iron oxide deposits known 
as canga (Rizzini 1997, Jacobi & Carmo 2008) 
in a region called the Quadrilátero Ferrífero 
(Iron Quadrilateral). These ironstone outcrops are 
extremely rigorous for plant establishment, with 
hard substrate; thin, acidic, dry and nutrient poor 
soils (Haley 1995; Giulietti et al. 1997; Sano & 
Almeida 1998), with high levels of heavy metals 
(Bueno 1992; Teixeira & Lemos-Filho 2002). 
Climatic conditions, such as a high incidence of UV 
light, high diurnal temperature variations, heavy 
winds, and low relative humidity likewise make 
plant growth more difficult (Giulietti et al. 1997). 

The Serra da Piedade, located in the Iron 
Quadrilateral, at the Minas Gerais portion of the 
Espinhaço Mountain Range, is reported as a priority 
area for biodiversity conservation (MMA, 2000). 
Minas Gerais is one of the most important areas 
in Brazil for endemic bromeliads (Versieux & 
Wendt 2007; Versieux et al. 2008, 2010; Versieux 

2011), corresponding to almost 9% of the total 
number of species for the entire family. There is 
an urgent need for effective regional conservation 
strategies that can help protect and conserve the 
local biological heritage, especially in the Iron 
Quadrilateral– which is subject to open pit mining 
(Jacobi et al. 2011). Within this context, we posed 
the following questions: (1) how many bromeliad 
species grow in Serra da Piedade, and what local 
vegetation are they associated with? (2) what are 
the conservation status and spatial distributions of 
the bromeliad species found in this region? (3) is 
the bromeliad flora of Serra da Piedade comparable 
to the flora from other locations on rocky outcrops 
of the Espinhaço Mountain Range?

Material and Methods 
Serra da Piedade is located in the southeastern 

region of the Espinhaço Mountain Range (Fig. 1a) 
within the municipality of Caeté (19o48’ – 19°50’ 
S; 43°39’ – 43o42’ W), bordering the metropolitan 
region of Belo Horizonte (Minas Gerais ) in the Iron 
Quadrilateral (Fig.1b). Serra da Piedade (maximum 
altitude 1746 m) is largely composed of itabirite, 
quartz, and gneiss, but areas of iron-bearing rocks 
(canga) appear at about 1200 m (Scliar 1992). Its 
most significant formation is canga (Brandão & 
Gavilanes 1990), a Brazilian term for ironstone 
islands on mountaintops consisting of banded-iron 
formations. After intense tectonic events in the 
Proterozoic period, these formations were folded 
and underwent metamorphosis, creating itabirites 
(metamorphosed iron-formation composed of iron 
oxides, silica and quartz). Weathering throughout 
the Paleozoic, Mesozoic and Tertiary periods 
resulted in the in situ formation of canga by 
cementing fissures containing itabirite and hematite 
with other minerals, particularly limolite (Scliar 
1992; Jacobi et al. 2007).  

The regional climate is high-altitude 
subtropical (Bueno 1992). The average temperature 
of the coldest months (generally in July) falls 
below 18°C, with the possibility of some frost at 
the highest altitudes, and averages for the hottest 
months are always below 22°C. In relation to 
rainfall, Serra da Piedade shows two distinct 
periods: a rainy season (between November and 
March) and a dry season (between May and August) 
(Marques & Lemos-Filho 2008). The highest 
rainfall occurs from December to February, with 
approximately half of the total annual precipitation 
being compressed into these few months (annual 
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precipitation above 1500 mm) (Bueno 1992). 
The waters that flow from this range form the 
Velhas River subbasin, which is part of the larger 
São Francisco River basin (Warming & Ferri 
1973). Winds are usually from the southwest and 
southeast, and clouds frequently cover the slopes 
and mountain peaks (Bueno 1992).

Floristic data was obtained from field work 
in 35 random areas of about 300 m2 each at well-
preserved sites along an altitudinal gradient (Fig. 
1c) and from the bromeliad collections available 
in the BHCB, HB, R, SP herbaria. During the field 
work, information about habitat, geographical 
coordinates and approximate elevation range of 
each species (using a GPS) were noted to evaluate 
the spatial distribution of the bromeliads. Voucher 
specimens were photographed in their habitat 
and then collected, dried and included in the 

BHCB herbaria.  All of the study areas (with the 
exception of two points) were sampled within the 
limits of the Santuário Nossa Senhora da Piedade 
Reserve, which is protected as a national and state 
historical/artistic preservation site. The area is an 
Environmental Protection Area as well as a Natural 
Monument (according to state law n°15,178/04 of 
the Minas Gerais State Constitution of 1989).

The following characteristics were noted 
for each bromeliad species identified during the 
study: (a) vegetation type in which it occurred in 
Serra da Piedade: semideciduous montane forest, 
altitudinal cloud forest, or campo rupestre (open 
grassy savanna and rocky outcrop vegetation) 
(Fig. 1d); (b) geographic distribution based on 
the Flora Neotropica (Smith & Downs 1974, 
1977, 1979) and on data compiled by Versieux & 
Wendt (2006): widely distributed (if the species 

a b

c
d

1 2

3

Figure 1 – Map showing: Espinhaço Mountain Range (EMR) a.  Serra da Piedade Range, Minas Gerais, Brazil. The 
dark areas correspond to altitudes above 1000 m in EMR, adapted from Vasconcelos & Lombardi (2001); b. areas of iron 
formations (itabirite, dark areas) in the Iron Quadrilateral, adapted from Pires (1995); c. location of 35 areas sampled: 
border of the Santuário Nossa Senhora da Piedade Reserve (    ), position of the altitudinal profile ( — ), and sample area 
(O). d. types of vegetation found inside the reserve: altitudinal cloud forest (1), montane semideciduous forest (2) and 
campo rupestre (3). 



246 Marques, A.R., Filho, J.P.L. & Mota, R.C. 

Rodriguésia 63(2):  243-255. 2012

is distributed over various regions of Brazil); of 
limited distribution (if the species is limited to a 
single region); or endemic (if the species occurs 
only in a single state); (c) occurrence in the different 
biomes in Minas Gerais (Versieux & Wendt 2006; 
Martinelli 2007): Cerrado (which covers portions 
of the central western and northeastern regions 
of the state), Atlantic Rainforest (which occupies 
the eastern, southeastern and southern portions), 
or Caatinga  (which is found in northern Minas 
Gerais); (d) apparent abundance at Serra da 
Piedade: common (appears in various vegetation 
types); occasional (common in only one or two 
vegetation types); rare (population observed in only 
one vegetation type and in a particular region of 
the mountains); or very rare (only a few individuals 
observed in one vegetation type); (e) conservation 
status of the species in Serra da Piedade (sensu 
IUCN 2001) and in Minas Gerais (Versieux & 
Wendt 2007): least concern (LC), vulnerable (VU), 
endangered (EN), and critically endangered (CR). 
The conservation status of the bromeliad species at 
Serra da Piedade was determined based on direct 
observations following the D criteria of the IUCN 
(2001): very small or restricted populations – D1 
(estimated population size), and populations with 
very restricted areas or occurring at very few 
sites – D2.

To determine similarity of the bromeliad 
flora at the study site in Serra da Piedade to other 
regions in the southern portion of the Cadeia do 
Espinhaço Mountain Range, species richness of 
bromeliads was compared to that of other localities 
with rocky outcrops: (a) areas dominated by quartz/
sandstone formations – Serra do Cipó (Forzza & 
Wanderley 1998, Santos 2009, Coffani-Nunes et 
al. 2010), Serra do Ambrósio (Pirani et al. 1994), 
Serra da Bocaina (Pirani et al. 2003), Parque 
Estadual (PE) do Pico do Itambé (Versieux 2008), 
and Parque Estadual do Rio Preto (Versieux 
et al. 2010); (b) areas with quartz/sandstone 
and ironstone formations – Parque Estadual do 
Itacolomi (Coser et al. 2010) and Serra do Itabirito 
Range (Teixeira 2008); (c) areas dominated by 
ironstone formations – Parque Estadual do Rola 
Moça (Garçoni et al. 2010). The Jaccard similarity 
index and UPGMA clustering method were 
employed in order to identify floristic similarities 
between Serra da Piedade and other localities 
using Multivariate Statistical Package 3.0 software 
(MVSP). Morphospecies or unidentified taxa were 
excluded from the analyses.

Results and Discussion 
The bromeliad flora of Serra da Piedade 

includes 25 species and 10 genera (Tab. 1) 
distributed among the subfamilies Bromelioideae 
(Aechmea Ruiz & Pav., Billbergia Thunb., 
Bromelia L., Cryptanthus Otto & A. Dietr. and 
Neoregelia L.B. Sm.), Pitcairnioideae (Dyckia 
Schult. & Schult.f. and Pitcairnia L'Hér.) (Fig. 2), 
and Tillandsioideae (Racinaea M.A. Spencer & 
L.B. Sm., Tillandsia L. and Vriesea Lindl.) (Figs. 
3 and 4). The best represented subfamily in the 
area was Tillandsioideae (52% of all species). Six 
Tillandsioideae species were restricted to forest 
habitats (46%), among which R. aerisincola and 
V. lubbersii were encountered exclusively in 
altitudinal cloud forest, and T. geminiflora and T. 
recurvata only in semideciduous montane forests 
(Tab. 1). The other species occurred in both forest 
habitats and on rocky outcrops (38%), except 
for V. crassa and V. minarum, which were only 
encountered in campo rupestre vegetation.

Most Tillandsioideae species have ample 
distribution ranges in Brazil, except for V. crassa 
and V. pardalina, which are found in Minas Gerais 
and Rio de Janeiro states, and V. minarum, which 
is endemic to Minas Gerais (Tab. 1). Although 
most tillandsioid bromeliads are found in forest 
habitats in Serra da Piedade, all species can also 
be found on rocky outcrops in Minas Gerais 
(Versieux & Wendt 2006). Vriesea crassa and 
V. minarum (15%) are restricted to these areas, 
although 85% of tillandsioid bromeliads can be 
found in the Atlantic Rainforest biome (Tab. 1). 
Tillandsioideae species probably use forest habitats 
as long distance dispersal corridors that allow 
them to reach isolated forest areas within the open 
campo rupestre vegetation, principally during 
the dry season – which is the dispersal period for 
most Tillandsia and Vriesea species (Marques & 
Lemos-Filho 2008). Six tillandsioid bromeliads are 
known to occur in the Cerrado biome (46%) but 
only Tillandsia recurvata is found in the Caatinga 
biome (Tab. 1).

Comparing species proportions according 
to their subfamilies, Bromelioideae is the second 
richest taxon, with Cryptanthus schwackeanus 
and Neoregelia bahiana being restricted to rocky 
outcrops amidst campo rupestre vegetation in Serra 
da Piedade (Tab. 1). Four species occur only in 
forest habitats (57%), with Bromelia antiacantha 
being found only in altitudinal cloud forest, and 
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Figure 2 – Bromelioideae subfamily species – a. Aechmea lamarchei; b. A. nudicaulis; c. Billbergia amoena,  d. 
Bromelia antiacantha; e. Cryptanthus schawackeanus; f. Neoregelia bahiana;  Overall appearance of species of the 
Pitcairnioideae subfamily – g. Dyckia saxatilis; h. Pitcairnia curvidens.
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Aechmea lamarchei, Billbergia amoena and B. 
distachia in semideciduous montane forest (Tab. 
1). Aechmea nudicaulis was observed in all of the 
vegetation types in the mountains and is known 
to have wide geographic distribution throughout 
Brazil, together with Billbergia distachia and 
Bromelia antiacantha. The remaining species 
are endemic to Minas Gerais (Tab.1), except for 

Neoregelia bahiana (which also occurs in Bahia 
state) and A. lamarchei (which also occurs in 
Espírito Santo state). As with the Tillandsioideae 
species, Bromelioideae species also predominated 
in forest habitats (71%) and many can be found in the 
Atlantic Rainforest biome (Tab.1). The subfamily 
Pitcarnioideae had the fewest representatives in 
Serra da Piedade. Dyckia saxatilis and Pitcairnia 

Figure 3 – Tillandsioideae subfamily species – a. Racinaea aerisincola; b. Tillandsia gardneri; c. T. geminiflora; 
d. T. recurvata; e. T. stricta; f. T. tenuifolia; g. T. usneoides.

a
b

c d

e f g
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Figure 4 – Tillandsioideae subfamily species – a. Vriesea bituminosa; b. V. crassa; c. V. friburguensis; d. V. lubbersii; 
e. V. minarum; f. V. pardalina.
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curvidens were both found in campo rupestre sites 
in the mountains, but can occur in the Atlantic 
Rainforest biome (Tab. 1). Dyckia densiflora, D. 
minarum, and D. simulans, deposited in the HB, 
R and SP herbaria, respectively, were not found 
during our surveys.

Considering all of the bromeliad species 
encountered in Serra da Piedade, 27% were restricted 
to campo rupestre sites, 45% to forest habitats, 
and 28% were found in both habitats. As such, 
and regardless of a restricted occurrence or not of 
bromeliads in forest habitats, the majority of species 
(73%) grow in semideciduous montane forest and/
or altitudinal cloud forests of Serra da Piedade, these 
being the sites of greatest species richness. Based on 
the records of Versieux & Wendt (2006), 77% of the 
Bromeliaceae species found in Serra da Piedade are 
also encountered in the Atlantic Rainforest and on 
rocky outcrops throughout Minas Gerais. Campo 
rupestre vegetation is traditionally associated with the 
Cerrado biome (Martinelli 2007), although Versieux 
& Wendt (2007) pointed out that larger numbers of 
bromeliads can be found in Atlantic Rainforest and 
campo rupestre areas than in Cerrado and campo 
rupestre vegetation in the southern portion of the 
Espinhaço Mountain Range. Likewise, our data 
indicates that the Bromeliaceae flora of Serra da 
Piedade has a greater connection with the Atlantic 
Rainforest than with Cerrado, and that these 

mountains represent a typical transition zone between 
forest habitats and campo rupestre vegetation.

Many bromeliads have been harvested for 
commercial purposes from Serra da Piedade, 
and this history of anthropogenic pressure argues 
for special attention to conservation efforts in 
the region. In Minas Gerais, five species are 
considered endemic, two species endangered 
(Vriesea minarum and Dyckia simulans), and three 
species are classified as vulnerable   (Cryptanthus 
schwackeanus, V. crassa and D. densiflora) (Tab. 
1) (sensu Versieux & Wendt 2007). In the study 
area, however, five bromeliads are endangered, and 
the situation of Bromelia antiacantha, V. lubbersii 
and V. crassa is critical – as they are only found 
at high-altitude sites (Tab. 1). The populations of 
C. schwackeanus are scattered over small rocky-
soil sites of campo rupestre vegetation and are 
therefore endangered within Serra da Piedade. 
Only a few individuals of V. crassa and V. lubbersii 
were found among the Tillandsioideae species, 
and they appeared to be critically threatened (Tab. 
1) – suffering from heavy harvesting pressure due 
to their attractive rosettes and colorful flowers (A. 
Marques, personal observation). Small populations 
of Racinaea aerisincola and V. minarum are 
vulnerable, principally due to the fact that their 
distribution is restricted to altitudinal cloud forests 
and campo rupestre vegetation, respectively, in 

Serra da
Piedade

PE do
Itacolomi

Serra do
Cipó

Serra do
Ambrósio

Serra da 
Bocaina

PE Rola 
Moça

PE 
Itambé

Serra de
Itabirito

PE do Rio 
Preto

Serra da 
Piedade * * * * * * * * *

PE do
Itacolomi 18.9 * * * * * * * *

Serra
do Cipó 23.8 16.1 * * * * * * *

Serra do 
Ambrósio 10.0 3.8 13.0 * * * * * *

Serra da 
Bocaina 13.5 9.1 16.7 19.0 * * * * *

PE
Rola Moça 20.5 13.9 15.4 3.4 11.4 * * * *

PE Itambé 21.2 6.3 13.3 0 10.3 12,1 * * *

Serra de 
Itabirito 20.7 16.0 16.7 5.9 12.5 23.1 25.0 * *

PE do Rio 
Preto 20.4 8.2 22.5 10.5 27.5 9,8 14.0 15.8 *

Table 2 – Similarity values between the inventoried areas for the Bromeliaceae family in the Minas Gerais State 
(values presented as percentage).
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Serra da Piedade (Tab. 1). Vriesea minarum is 
under constant threat of extinction in Minas Gerais 
due to the fact that its populations are restricted to 
canga sites that are mined for iron ore. Versieux 
(2011) stressed the necessity to protect these areas 
officially and to develop proactive guidelines that 
would guarantee the conservation of this species 
before authorizing mining activities. No specimens 
of D. densiflora, D. minarum, or D. simulans were 
encountered in any of the surveys.  

In comparing the bromeliad flora of Serra 
da Piedade to other localities (Tab. 2), only the 
flora of Serra do Cipó showed greater species 
richness (Fig. 5). Jaccard similarity indices of 
the different sites varied from 0 to 25% (Tab. 
2). According to cluster analyses and similarity 
indices, the bromeliad flora of Serra da Piedade is 
more similar to Serra do Cipó (23.8%), followed 
by Parque Nacional do Itambé (21.2%), Serra do 
Itabirito, PE do Rola Moça and PE do Rio Preto 
(20.7; 20.5 and 20.4% respectively) sites – which are 

located in different regions of the Iron Quadrilateral 
on ironstone outcrops or in quartz formations. In 
spite of the fact that the bromeliad flora of Serra 
da Piedade appears in the cladogram as a member 
of the group of quartz/sandstone localities (Fig. 6), 
floristic similarity was actually very low. These 
values reinforce the idea of floristic individuality in 
each area is independent of the exact composition 
of the substrate. Serra do Cipó (15 species), PE Rio 
Preto (10 species), followed by PE Rola Moça (8 
species), PE Itacolomi and PE do Itambé (7 species) 
had proportionally fewer species in common with 
Serra da Piedade, which explains the dissimilarities 
of these regions (Fig. 5). Similarity values below 
50% in terms of the bromeliad flora in diverse areas 
of the Espinhaço Mountain Range were reported 
by Versieux et al. (2010). According to Versieux 
& Wendt (2007), this same pattern was observed 
with all of the bromeliads in Minas Gerais, and is 
apparently due to the presence of elevated numbers 
of endemic species or species with restricted 
geographic distribution. Low floristic similarities 
even in neighboring locations have previously 
been reported in the Espinhaço Mountain Range 
(Haley 1995; Zappi et al. 2003; Conceição et al. 
2007; Azevedo & Berg 2007; Mourão & Stehmann 
2007; Rapini et al. 2008; Alves & Kolbek 2009). 

Special attention should be given to Serra da 
Piedade in the Iron Quadrilateral, as it is located 
very close to densely inhabited urban centers and 
is at risk of environmental degradation, mining, 
wildfires and vandalism, and its diversity (including 
altitudinal cloud and semideciduous montane 
forests, open grasslands, and rocky outcrops) 
should be protected. We believe that the information 
concerning species richness, endemism, and the 
conservation status of the bromeliads described in 
this text will argue for proactive measures to protect 
and conserve this region. 
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Figure 6 - Dendrogram showing similarity between the 
inventoried areas at the Espinhaço Mountain Range in 
Minas Gerais based only Bromeliaceae taxa. (1) canga, 
(2) quartz/canga (3) quartz substrate.

Figure 5 - Comparative data of Bromeliaceae taxa 
richness and common species for the Serra da Piedade 
Range.
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Abstract
We aimed to describe population structure and dynamics of Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze to test the 
hypothesis that this species survives in the forest by forming a seedling bank. We evaluated seed germination, 
spatial distribution, and recruitment, growth and mortality rates of young individuals. To characterize 
population structure a 1.2-ha plot was defined, where reproductive adults were mapped; also 100 6 m2 sub-
plots were established to characterize structure and monitor dynamics of young individuals. We estimated seed 
production using seed collectors and determined the percentage of canopy cover by hemispherical photographs. 
Seed rain and saplings showed clustered distribution indicating habitat-patch formation. Sapling mortality 
occurred mainly during the initial establishment phase. Size structure was characterized by many saplings (  

= 9,763 individuals ha-1) and few adults ( = 5 individuals ha-1), associated with a high rate of seed production 
( = 60,800 seeds ha-1), low growth rates (  = 2.37 cm ano-1) and mortality (15.66%) of established saplings, 
showing that species invest in seedling bank formation as a reproductive strategy.
Key words: seedling bank, growth, mortality, canopy cover, "jequitibá".

Resumo
Este trabalho objetivou caracterizar a estrutura e a dinâmica de uma população de Cariniana estrellensis 
(Raddi) Kuntze, procurando testar a hipótese que a espécie persiste na floresta por meio do banco de plântulas. 
Foram avaliadas a germinação de sementes, distribuição espacial, e recrutamento, crescimento e mortalidade 
das plantas jovens. Para caracterizar a estrutura populacional uma parcela de 1,2 ha foi definida, onde foram 
mapeados os indivíduos adultos, e distribuídas 100 sub-parcelas de 6 m2 para caracterizar a estrutura e 
monitorar dinâmica dos indivíduos jovens. As sementes foram amostradas através de coletores para estimar 
sua produção e a porcentagem de cobertura do dossel por fotografias hemisféricas. A chuva de sementes e os 
juvenis apresentaram distribuição agregada, mostrando a existência de manchas de habitas. A mortalidade dos 
jovens ocorreu principalmente no estágio inicial de estabelecimento. A estrutura de tamanhos, caracterizada 
pela ocorrência de grande número de indivíduos jovens ( = 9.763 indivíduos ha-1) e pequeno número de 
adultos ( = 5 indivíduos ha-1), associada à alta taxa de produção de sementes ( = 60.800 sementes ha-1) e a 
baixas taxas de crescimento ( = 2,37 cm ano-1) e mortalidade dos indivíduos jovens estabelecidos (15,66%), 
demostram que a espécie investe na formação de banco de plântulas como estratégia reprodutiva.
Palavras-chave: banco de plântulas, crescimento, mortalidade, cobertura do dossel, jequitibá.

Introduction
The study of tropical tree population 

dynamics, in all aspects, has gained much attention 
in recent decades (Rees et al. 2001), largely due 
to the alarming rates of habitat loss caused by 

human pressure on natural resources, the creation 
of fragmented landscapes (Muthuramkumar et al. 
2006), and the wide gap in knowledge of these 
species (Clark & Clark 1996). The dynamics of 
plant populations in a community explains the 
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qualitative and quantitative changes that occur in 
vegetation (Harper 1977). Thus, the occurrence 
and spatial distribution of tree species in a forest 
are determined, in part, by fruiting periods, 
dispersal strategies, and seed germination (Alves 
& Metzger 2006). In addition, the differential 
response of plants to light (or shade tolerance) 
defines different population structures (Zavala 
et al. 2007). Therefore, despite the absence of 
individuals in some, or even many, size classes 
observed in specific areas in several populations 
of emerging tree species (e.g. Clark & Clark 
1984; Clark & Clark 1987), there is a wide 
interdependence between seed, seedling and 
adult stages of these species, which determines 
their complex life histories (Clark & Clark 1996; 
Pooter et al. 1996; Laurance et al. 2004; Grogan 
et al. 2005).

Emergent trees are a group of species that 
have common physiological and ecological 
characteristics (Clark & Clark 1987). This group 
has special features such as large tree trunks and 
tall stature (usually diameter at breast height 
> 70 cm and height > 31 m in tropical rain 
forests), which allows these trees to occupy the 
emergent stratum (Oliveira et al. 2008), and 
dispersal mechanisms related to this stature 
(e.g., anemocoric and ornithocoric) (Howe & 
Smallwood 1982; Swaine & Whitmore 1988; 
Santos et al. 2008). These are characteristically 
light-demanding climax species (sensu Swaine & 
Whitmore 1988) and are able to germinate in light 
or shade, but require high levels of brightness to 
optimize initial growth. Later, they can tolerate 
the shade of the understory (Grogan et al. 2005) 
through the formation of a seedling or immature 
plant bank (Swaine & Whitmore 1988). Although 
this group of trees usually represents less than 
10% of species richness in tropical forests, 
they contribute disproportionately to biomass, 
nutrient cycling, and carbon storage in soils 
(Oliveira et al. 2008). In addition, emergent trees 
are considered key food and shelter sources for 
several species of birds and primates (Oliveira et 
al. 2008). The demographics of tropical emergent 
species remain largely unknown, especially 
when it comes to factors that determine the low 
density of post-seedling or immature stages and, 
in many cases, intermediate stages, which are 
rare and poorly sampled (Knight 1975; Clark & 
Clark 1987, 2006).

Considering the structure of emergent tree 
populations, there are two main hypotheses used 
to explain the low adult/seedling ratio and the 
rarity of intermediate stages. The first assumes 
that adults are relics of a large disturbance or 
forest removal in the past (Knight 1975). In this 
case, the species are relics and no longer belong 
to the climax forest community (Knight 1975). 
Evidence in favor of this hypothesis relates to 
a gap in the structure of the adult population 
and the occurrence of few individuals from 
the juvenile stage (Clark & Clark 1987). The 
second hypothesis theorizes that the emerging 
species depend on periodic natural gaps in the 
canopy resulting from falling trees, landslides, 
or floods as locations for growth and seedling 
establishment (Hubbell & Foster 1987). Such 
an establishment would be rare and would most 
likely be associated with rapid growth in juvenile 
stages, thus producing the gaps found in the 
population structure (Knight 1975; Clark & Clark 
1987; Clark & Clark 2001). This process must 
lead to a continuous distribution of size classes 
and, despite being scarce, the juveniles should be 
present if a large enough area is sampled (Clark 
& Clark 1987).

In general, the seeds of tropical trees 
exhibit rapid germination rates and low rates of 
viability (Hladik & Mitja 1996). Dormancy is 
also characteristic of a few tropical tree species 
(Baskin & Baskin 1998). Seedlings of these 
species can survive for many years, waiting for 
more favorable growth conditions (Salles & 
Schiavini 2007). In tropical forests, the tree-fall 
gaps provide suitable sites for the establishment 
and growth of tree species (Lima 2005). 
Thus, two recruitment scenarios may cause a 
multimodal population structure (Zavala et al. 
2007) of emergent trees: (i) seed germination 
in the understory and accelerated growth from 
a disturbance event causing an opening in the 
canopy, or (ii) seed dispersal into newly formed 
canopy gaps, with germination and initial growth 
of seedlings at this location (Grocan et al. 2005).

Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze, 
popularly known as jequitibá, is a non-pioneer or 
climax tree species (sensu Swaine & Whitmore 
1988), with height usually exceeding the forest 
canopy and is considered an emergent tree (Mori 
& Prance 1990). The seeds of C. estrellensis do 
not seem to have a dormancy period and can 
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germinate in the dark (Nunes & Ribeiro 1999). 
Trees with these characteristics typically have 
high mortality rates after germination and low 
growth rates under a closed canopy (Peres & 
Baider 1997; Mack et al. 1999; Grogan et al. 
2005), suggesting the formation of a seedling 
bank (Mack et al. 1999). In this study, we 
characterized the population structure of C. 
estrellensis through studies of seed germination, 
seedling recruitment, survival, growth, and 
spatial distribution. We tested the hypothesis that 
C. estrellensis, an emergent species, depends on 
natural openings in the canopy for recruitment 
from the seedling bank, producing gaps in the 
population structure.

Materials and Methods
Study area
This study was conducted in the Special 

Protection Area of Barreiro (SPA-Barreiro), which, 
combined with other SPA areas, forms the Rola-
Moça State Park. The SPA-Barreiro, located in 
Belo Horizonte (Minas Gerais state, Brazil), with 
1,406 ha (Fig. 1), is situated between the Atlantic 

Forest and the Cerrado dominium, where distinct 
ecosystems of savannas (cerrado), rocky fields 
(campos rupestres) and gallery forests occur 
(Meyer et al. 2004). The work was performed in a 
stretch of gallery forest located on the right bank of 
Barreiro stream (22o00’51”S; 43o57’22”W). In this 
region, inceptisols and entisols are predominant, 
with texture ranging from sandy to clay, in a 
strongly undulating, hilly topography (Meyer et 
al. 2004). The climate is Cwa (humid subtropical) 
of Köppen, with dry winters and wet summers, 
average annual temperature of 19°C and average 
rainfall of 1400 mm/year (Fig. 2), with 50% of the 
rain occurring from December to February (Meyer 
et al. 2004).

Study species
Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze 

(Lecythidaceae) is popularly known as jequitibá, 
jequitibá-branco, jequitibá-rei, estopeira, or 
cachimbeiro (Rizzini 1971). It is an arboreal 
species and generally reaches 20‒25 m in height, 
but can exceed 50 m, with a diameter at breast 
height (DBH) of 30 to 50 cm (Prance & Mori 

Figure 1 ‒ Location of the sample area in the Special Protection Area of Barreiro (Rola Moça State Park), Belo 
Horizonte, MG.



260 Nunes, Y.R.F. & Petrere Jr., M.

Rodriguésia 63(2):  257-267. 2012

1979). The trunk is fairly straight, with thick bark, 
split vertically (Prance & Mori 1979; Reitz 1981). 
The canopy is formed by nearly vertical branches 
and foliage is sparse and deciduous (Prance & 
Mori 1979). It has simple, oblong-elliptical to 
lanceolate leaves (5‒15 cm in length × 1.5 to 6 
cm wide) with serrated margins and small, creamy 
white flowers, clustered in axillary racemes with 
5-15 flowers. The fruit is a cylindrical-oblong, 
woody, brown fibrous pyxis (5‒11 cm long × 
3‒4 cm in diameter) with 20 to 35 brown seeds 
with membranous wings (Carvalho 2003). It is 
distinguished from other species in the genus by 
the axillary inflorescence and teeth around the 
line of dehiscence on the pyxis (Prance & Mori 
1979). Cariniana trees are emergent or canopy 
trees (Mori & Prance 1990). The tall stature and 
seed morphology may be related to anemochory, 
especially when the tree has no leaves (Mori & 
Prance 1990). Cariniana estrellensis occurs mainly 
in central Brazil (Distrito Federal, Bahia, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro and São Paulo) but also in 
Acre, Paraná and Santa Catarina (Prance & Mori 
1979; Reitz 1981).

Population structure and dynamics
To characterize the population structure of 

C. estrellensis, a single plot 80 × 150 m (1.2 ha) 
was defined as the study area, where we sampled 
all reproductive adult individuals in the plot. 
Adults were considered to be individuals that 
had a reproductive event during the study period 
(from August 1997 to September 1998). For 

these individuals, we measured total height and 
calculated DBH by measuring the circumference 
at 1.3 m above ground. The height was estimated 
using the stages of a trimmer and the circumference 
was measured with a tape measure.

In the 1.2 ha plot 100 sub-plots 2 × 3 m 
were randomly distributed in order to characterize 
structure and dynamics of young individuals in 
the study area. These sub-plots formed a 5% 
(600 m2) sample of the total experimental area. 
Trees were considered to be young if they had 
DBH < 5 cm and/or height < 3 m. The seedlings 
of C. estrellensis were identified by visual analysis 
of the morphological characteristics of the leaf-like 
cotyledons (Mori & Prance 1990). In these sub-
plots, all saplings of C. estrellensis were marked 
and monitored in quarterly measurements, which 
occurred in August and December, 1997, and 
April and August, 1998. Individual trees were 
marked with plastic numbered tags, which were 
attached by nylon cords. Diameter at the base of 
the stem (DBS) and total height were measured 
with calipers and yardsticks, respectively. New 
individuals recruited from the previous sampling 
period were marked, measured, and included. In 
addition, dead individuals were recorded and the 
survivors were measured again.

Seed rain, germination, and recruitment
To determine the relationship between 

the number of seeds produced and recruitment 
of C. estrellensis seedlings, seed production in 
the study area was estimated per hectare from 
seeds collected monthly in 100 wood collectors 
(50 × 50 × 20 cm) with nylon screens (2 mm), 
during the same monitoring period of the young 
individuals dynamics, which were installed 
in adjacent sub-plots. Additionally, percent 
germination of the seeds was determined by 
evaluating the viability of 100 seeds collected 
from the forest litter in September, 1998. The 
seeds were germinated in an incubator with 
controlled temperature and photoperiod (12:12 
hour photoperiod; 30oC light: 20oC dark). The 
seeds were divided into four replicates of 25 
seeds each in a germination box with 1.0 cm of 
foam on filter paper and kept moist with 30.0 
ml of distilled water. The seeds were monitored 
at 24-hour intervals for 30 days. Viable seeds 
were those that germinated when there was a 
protrusion of the radical (Borges & Rena 1993).

Figure 2 ‒ Average monthly precipitation and 
temperature between August 1997 and August 1998 and 
climatological norms of 30 years for Belo Horizonte 
region (Minas Gerais, Brazil). Source: National 
Institute of Meteorology of Belo Horizonte.
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Growth and mortality
To understand if the dynamics of the young 

plants (recruitment, growth and survival) were 
associated with changes in the forest canopy, percent 
canopy cover in each sub-plot was recorded by 
hemispherical photographs (Whitmore et al. 1993). 
The pictures were taken in February 1998 with an 
8-mm fisheye lens, on cloudy days. The pictures 
were developed, digitalized and transformed into 
bitonal images (black and white) and processed in 
WINPHOT version 2.1 (ter Steege 1993), which 
provided the percentages of canopy cover.

Data analysis
The density of adult individuals was 

measured by counting the plants in the plot. The 
distribution of these individuals was evaluated 
visually, by plotting the coordinates of each 
plant on a representative sketch of the plot. The 
density of young trees was determined by the 
average number of individuals recorded in the 
four sampling periods. The distribution pattern of 
young trees in the different sampling periods was 
obtained by comparing the observed distribution 
with a Poisson distribution by the chi-square test 
(Zar 1996).

Recruitment and mortality were measured 
by counting the number of individuals recruited 
and dead, in each sub-plot, during each time 
interval. Growth was determined using differences 
in final and initial heights of the young trees in the 
different periods and for the total sample period 
(one year). Mortality was calculated as the ratio 
of the number of deaths to the initial number of 
individuals in each sample. There was a significant 
relationship between height and basal diameter of 
the plants (y = -5.273 + 87.706x, p < 0.001, r2 = 
0.723, n = 664). Thus, only the height of young 
trees was used to estimate growth. Young trees 
were divided into seven arbitrary height classes 
(class I: > 0.0 ‒ ≤ 0.2 m; class II: > 0.2 ‒ ≤ 0.4 m; 
class III: > 0.4 ‒ ≤ 0.6 m; class IV: > 0.6 ‒ ≤ 0.8 m; 
class V: > 0.8 ‒ ≤ 1 m; class VI: > 1 ‒ ≤ 1.5 m; class 
VII: > 1.5 ‒ ≤ 3 m). Differences in recruitment, 
growth and mortality between classes and between 
sampling periods were detected using ANOVA and 
Tukey’s tests (Zar 1996). The effect of canopy 
cover on the growth and mortality of young plants 
was evaluated using linear regression (Zar 1996). 
All the data was first tested for normality using 
Kolmogorov-Smirnov test (Zar 1996).

The distribution pattern of seed rain was 
obtained by comparing the distribution observed 
with a Poisson distribution in a chi-square test (Zar 
1996). The effects of seed rain and percent forest 
canopy on recruitment were estimated using linear 
regression (Zar 1996).

Results
Population structure and dynamics
There were six reproductive C. estrellensis 

adults in a 1.2 ha area, corresponding to a density 
of five individuals/ha. Average height and DBH 
of adult plants were 25.0 m (± 1.7 m) and 1.9 m 
(± 0.7 m), respectively. The visual arrangement of 
these individuals indicates a clustered distribution 
pattern. During the four collections, we sampled 
664 C. estrellensis saplings, an average of 585.8 
(± 51.9) per sampling period. This average 
indicates a density of 9,763 individuals/ha. The 
smallest and largest trees sampled were 0.06 m 
and 2.85 m tall, respectively. The smallest DBS 
was 0.10 cm and the largest was 2.70 cm. Young 
individuals showed a clustered distribution pattern 
in all of the sampling periods (August/97: χ2

7, 0.95 = 
35.43, n = 100; December/97: χ2

7, 0.95 = 25.94, n = 
100; April/98: χ2

7, 0.95 = 20.66, n = 100; August/98: 
χ2

7, 0.95 = 20.74, n = 100).
The frequency distribution of C. estrellensis 

individuals in each height class follows a negative 
exponential curve (Fig. 3). After one year of 
monitoring, most of the sampled individuals 
(62.4%) remained in the same height class. 
Transfers to taller classes occurred in 31.5% of the 
population of young individuals. The remaining 
individuals showed negative growth because the 
main stems dried out and moved down to lower 
height classes (6.1%).

The number of young trees varied between 
height classes (F = 50.854, p < 0.001, n = 700) 
(Tab. 1). The average number of individuals in 
height classes I and II did not differ, but both 
classes were more frequent than all others. Classes 
V, VI, and VII reported the lowest mean numbers 
of individuals. Considering this distribution, 
60.35% of all individuals were less than 0.4 m 
tall. Individuals in classes ranging from 0.4 to 1 m 
accounted for 34.03% of the population, whereas 
young trees from classes VI and VII (from 1 to 
3 m) represented only 5.57% of all individuals. 
Individuals that reached reproductive adulthood 
represented 0.05% of the sampled population. 
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Moreover, we noted that individuals between 3 and 
23 m in height were not found.

Considering the different height classes 
separately, only the first class exhibited differences 
in the number of individuals between sampling 
periods (Fig. 3). These differences are primarily due 
to recruitment that occurred in December, 1997. 
Recruitment during this period was followed by 
high rates of mortality of the recruited individuals, 
slowing over time and practically returning to the 
initial recruitment level in August, 1998.

Seed rain, germination, and recruitment
During the sampling periods, 152 seeds were 

collected in the seed collectors, equaling 60,800 seeds/
ha. These seeds in the collectors exhibited a clustered 
distribution pattern (χ2

5, 0.95 = 38.59, n = 100).
The percentage of C. estrellensis seeds that 

germinated in the laboratory was 56%. Based on 
this germination rate, expected recruitment from 
seed rain would be 34,048 seedlings/ha. However, 
recruitment observed in the field (126 seedlings) 
corresponded to only 2,100 seedlings/ha, with a 
loss of 93.8% of the seed rain.

The number of recruited individuals was 
poorly correlated with canopy openness (y = 0.265 
+ 0.142x, p = 0.001, r2 = 0.100, n = 100), showing 
that recruitment increases slightly in areas that 
receive more light. However, canopy openness 
only explained 10% of variation in recruitment. 
Recruitment also showed poor correlation with 
seed rain per collector (y = 0.289 + 0.155x, p < 
0.001, r2 = 0.123, n = 99), that explained only 
12.3% of the observed variation in recruitment.

Growth and mortality
Saplings of C. estrellensis grew an average 

of 2.39 cm (± 8.11 cm) in one year. The annual 
growth varied between height classes (F = 
2.218, p = 0.040, n = 566). Except for the 
sixth class (> 1.0 ‒ ≤ 1.5 m), the height classes 
showed positive growth (Fig. 4). However, the 
growth rate of young trees showed no significant 
relationship with canopy openness (y = -0.016 + 
0.192 x, p = 0.064, r2 = 0.036, n = 96).

Young  ind iv idua l s  a l so  exh ib i t ed 
differences in growth between sampling periods 
(F = 32.670, p = 0.000, n = 1516). In general, 
the highest amount of growth was observed 
during the period from August to December 
1997, which is characterized by a dry season 
and an early rainy season (Fig. 2). In the next 
season, between December 1997 and April 1998, 
the young plants exhibited relatively low average 
growth rates. The last sample, taken after typically 
drier months (April-August, 1998), recorded 
negative average growth rates (Fig. 4), caused by 
the reduction in size of individuals from stems 
becoming desiccated and dying. The individuals 
in classes I, II, and III were the only trees that 
showed growth differences between sampling 
periods. This difference occurred only between 
the first period (August-December, 1997) and 
the following periods (December, 1997, to April, 
1998; and April-August, 1998).

Mortality of C. estrellensis saplings during 
the sample period was 15.6%. In this period, 99 
of the 104 individuals that died belonged to the 
first height class (95.2%) and five belonged to 
the second class (4.8%). The other classes did 
not suffer losses during the sampling periods. 
Changes in the number of individuals of 
these classes were solely due to the growth of 
individuals. Seedling mortality reached 68.3% 
of recruited individuals. Hence, mortality 
was greater in the early stage of seedling 
establishment. Mortality was poorly correlated 
with percentage of canopy opening (y = 0.191 ‒ 
0.004 x, p = 0.008, r2 = 0.076, n = 92), tending 
to decrease in areas that receive more light. 
However, canopy openness explained only 7.6% 
of the variation in mortality.

The number of dead trees varied between 
sampling periods (F = 11.630, p <0.001, n = 
286). Mortality in the first period (August-

Figure 3 ‒ Variation between sampling periods in the 
average number of Cariniana estrellensis saplings in 
each sub-plot, in the Special Protection Area of Barreiro 
(Rola Moça State Park), Belo Horizonte, MG.
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December, 1997) was 0.7% (four individuals). 
Higher mortality rates were recorded between 
December 1997 and April 1998, with a decrease 
of 9.2% (71 individuals) in the number of young 
individuals. Mortality of the newly recruited 
seedlings accounted for 94.4% of the total loss 
during this period. Between April and August 
1998, 29 individuals died, which was 4.4% of 
the total sapling population. Of this total, 25 
individuals belonged to the first height class and 
four to the second class. The recruited seedlings 
suffered greater losses, with up to 76% dying 
during the period.

Table 1 ‒ Mean number and mean height (± standard deviation) of Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze saplings 
in the height classes, per hectare, in APE-Barreiro (Rola Moça State Park), Belo Horizonte, MG.

Discussion
The distribution of the C. estrellensis sapling 

population was clustered. In fact, patchy distribution 
of forest species often relates to the occurrence 
of habitat patches of different qualities and sizes 
(Condit et al. 1998). These differences may be 
related mainly to microtopographic variation and 
soil structure (Oliveira-Filho et al. 1994; Harms 
et al. 2004), differential accumulation of biomass 
on the forest floor (Molofsky & Augspurger 1992; 
Dupuy et al. 2008), and variation in intensity of light 
reaching the forest understory (Augspurger 1984; 
Montgomery 2004).

Seed dispersal mechanisms may also affect the 
distribution pattern of individuals in a population 
(Wada & Ribbens 1997). For example, seed rain 
of wind-dispersed plants is concentrated near the 
matrix, producing an aggregated pattern of newly 
recruited seedlings (Harper 1977). Changes in air 
flow currents can also concentrate the seed rain in 
open-forest gaps (Schupp et al. 1989). Cariniana 
estrellensis seeds have specialization for wind 
dispersal (Prance & Mori 1979). This strategy could 
explain, at least in part, the aggregate distribution 
of seed rain observed in this study. However, seed 
grouping is not necessarily the main determinant of 
clustered distribution of seedlings, since the seed rain 
explained only 12.3% of variation in recruitment.

Light is the most important physical factor 
in the control of seedling development in tropical 

Height
Classes (m)

Mean Number of 
Individuals ± SD

% Individuals 
Height Classes

Mean Height (m) 
± SD

1 (> 0.0 – 0.2) 30.50 ± 22.83 32.50 0.12 ± 0.04

2 (> 0.2 – 0.4) 27.50 ± 28.83 28.30 0.30 ± 0.06

3 (> 0.4 – 0.6) 19.50 ± 18 20.10 0.49 ± 0.06

4 (> 0.6 – 0.8) 10.17 ± 15 10.40 0.69 ± 0.05

5 (> 0.8 – 1) 3.00 ± 6 3.20 0.89 ± 0.06

6 (> 1 – 1.5) 3.50 ± 7.17 3.60 1.30 ± 0.14

7 (> 1.5 – 3) 1.83 ± 5 1.90 2.17 ± 0.45

Total 105.33 ± 102.83 100 0.36 ± 0.36

Figure 4 ‒ Average growth of young Cariniana 
estrellensis individuals in different height classes, at 
four-month intervals, at the Special Protection Area of 
Barreiro (Rola Moça State Park), Belo Horizonte, MG.
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forests (Lee 1996). Generally, late successional 
trees exhibit shade tolerance and their seeds can 
germinate even under low light conditions (Baskin 
& Baskin 1998). The seeds of C. estrellensis 
have higher germination rates under conditions 
of low light (Nunes & Ribeiro 1999), indicating 
that seeds of this species can germinate under 
the forest canopy. However, canopy openness 
explained only 10% of the variation in seedling 
recruitment. Therefore, recruitment can occur 
under the canopy, but upward growth may depend 
on canopy gaps (Grogan et al. 2005). Furthermore, 
the low recruitment rate indicates that other factors 
must influence germination of seeds in the field. 
For example, predators and pathogens (Becker 
& Wong 1985; Oliveira-Filho & Galetti 1996) or 
soil moisture (Denslow & Hartshorn 1994) may 
affect seed germination. Additionally, different 
methods of seed collection, which occurred 
monthly, and sapling recruitment, conducted at 
four-month intervals, may have underestimated the 
rate of recruitment. Seed dispersal usually occurs 
between July and September (Rizzini 1971), and 
recruitment was evaluated in December. Thus, it 
is likely that newly recruited seedlings had died 
before being sampled during this interval.

Size distribution models that resemble a 
negative exponential curve (inverted “J”) are not 
uncommon among emerging tree species (Clark 
& Clark 1987; Leite & Solomão 1992; Peres & 
Baider 1997; Zavala et al. 2007). Moreover, as 
emerging adults of the species are rare and usually 
long-lived, and juveniles grow relatively fast 
(Laurance et al. 2004), the existence of bimodal 
or multimodal size distribution patterns can be 
observed (Zavala et al. 2007). In this context, it 
would be expected that large juveniles be rarer 
in the population, because, on the contrary, the 
adult density would increase over time (Clark 
& Clark 1987), as some long-lived species and 
emergents can obtain high growth rates when in 
full sunlight in the forest canopy (Laurance et al. 
2004). Therefore, the negative exponential curve 
of the juveniles and the gap in distribution of the 
observed ages, with rare adults, most likely show 
that the C. estrellensis population in the study area 
is stable and not increasing. Nevertheless, studies 
involving temporal monitoring of this species for a 
longer period should be conducted to test, mainly, 
the growth of large juveniles.

Seedling dynamics may also represent 
evidence of the degree of stability in populations 

of tree species, since temporal variation in 
number of individuals determines the size of 
the population (Silvertown & Lovett-Doust 
1993). In general, species that require higher 
light intensities produce large amounts of 
seeds and have high mortality rates of newly 
recruited seedlings (Still 1996). Considering the 
different height classes of C. estrellensis, only 
the first class showed variation in the number 
of individuals between sampling periods. This 
class represents the dynamics of entry and exit 
of recruited seedlings and, although a large 
number of seedlings are recruited after the period 
of seed production, few individuals survive 
the first stages of establishment. The number 
of individuals entering the seedling bank is 
approximately equal to the sum of losses in all 
the different height classes of young individuals, 
showing a balance in the number of individuals 
in the population.

Three reproductive strategies among 
tree species stand out (Mack et al. 1999): (1) 
seed production (seed rain), followed by rapid 
establishment and growth of seedlings; (2) 
formation of a seed bank and (3) formation of 
a seedling bank. For those species that form a 
seedling bank, canopy openness is the main driving 
factor for growth of seedlings and juveniles (De 
Steven 1994; Jardim et al. 2007). The low average 
growth of young individuals of C. estrellensis 
during the study period probably denotes the 
formation of a seedling bank. The initial stages 
of development showed positive growth in all 
sampling periods. However, the higher height 
classes (>0.6 m) showed more modest growth 
and, in some cases negative growth, caused by 
the main stem drying and breaking. Therefore, 
this growth pattern shows that few if any of these 
individuals will become established as adults if 
they remain in the same environmental conditions 
found during the study period. Moreover, the lack 
of a relationship between growth and canopy 
structure shows that the canopy openings in the 
area are not sufficient to trigger rapid growth of 
young individuals in reaching the forest canopy 
(King et al. 2006).

Although interspecific variations occur, 
mortality is usually higher in the early stages of 
seedling development (Lieberman 1996; Ramos 
et al. 2005). Survival depends on physiological 
attributes of species and biotic interactions. 
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In general, the effect of pathogens is higher in 
shaded areas, and fast growth in gaps may reduce 
the period of susceptibility to pests and diseases 
(Schupp et al. 1989). In fact, trees that are able to 
establish themselves are able to survive several 
years under the forest canopy as a seedling bank 
(Hart 1995; Clark & Clark 1987; Leite & Hay 
1989). In this study, canopy openness explained 
only 6.8% of young tree mortality. Moreover, the 
mortality of C. estrellensis individuals occurred 
almost exclusively in the early stages of seedling 
establishment. However, even though the mortality 
rate of individuals that managed to become 
established was low, few juveniles in the upper 
height classes were sampled. This is probably due 
to the low growth rate of these individuals in the 
upper classes, and stems that dried and broke in the 
driest months of the year, maintaining a population 
of shorter juveniles (sapling/seedling bank).

The highest mortality was recorded from 
December 1997 to April 1998, and from April to 
August 1998. This mortality is probably associated 
with the fragility of newly recruited seedlings 
(Becker & Wong 1985; Clark & Clark 1987), 
even if establishment occurs at the most favorable 
time of year. The location of establishment also 
represents a crucial point for survival of seedlings 
(Molofsky & Augspurger 1992; Harms et al. 2004). 
Several seeds were observed germinating on leaves 
or stones on the forest floor, and these sites are 
unfavorable for seedling survival in the long 
term. After this stage, the sampled C. estrellensis 
seedlings experienced a period of drought that may 
have caused the death of many individuals during 
the period from April to August 1998.

It is likely that seedlings and saplings of C. 
estrellensis need high light intensities to grow and 
establish themselves as adults. In fact, seedlings 
grown in greenhouses showed superior growth to 
those observed in the field (authors’ unpublished 
data). The study area showed dense and uniform 
coverage, in agreement with the results of the canopy 
cover analysis. Therefore, we believe that canopy 
gaps in the sampled area did not allow sufficient 
light penetration to promote the establishment and 
development of young C. estrellensis, explaining, 
at least in part, the gaps observed in the population 
structure. Natural or manmade disturbances, 
however, can trigger the formation of larger gaps, 
thus enabling development of seedlings and growth 
of emerging adults.
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Abstract

Recently, the inclusion of physiognomies with Cordia oncocalyx Allemão (Boraginaceae) as a new type/
unit within Andrade-Lima’s classification of caatingas (ALFPC) has been proposed. However, no study has 
quantitatively analyzed this proposal so far. In order to fill this gap, a phytosociological study was conducted 
in a caatinga with C. oncocalyx, and differences in structure and physiognomy in relation to compiled 
caatinga studies were verified. 1795 plants from 25 species and a total basal area of 35.26 m2 were found. 
C. oncocalyx and Mimosa caesalpiniifolia Benth. (Fabaceae) had 48% of total importance index (IV). The 
physiognomy was characterized by the predominance of individuals of intermediate height (3‒4 m) and the 
tallest ones accounted for the highest fraction of basal area. Of the five species with highest IV, only one 
had high frequency among the species with highest IV in the compiled studies (16/35). Only two of these 
compiled studies were comparable to the present study, and only one could be classified according to ALFPC. 
A contrast between that study and the present one was found, as the first reports a dense community with 
high number of small diameter individuals accounting for most of the basal area. These findings suggest the 
suitability of including C. oncocalyx caatingas in low and medium caatinga forests as proposed in ALFPC. 
However, the low number of comparable studies limits generalizations. 
Key-words: community structure, phytosociology, semi-arid, vegetation classification.

Resumo

Recentemente foi proposta a inclusão de fisionomias com Cordia oncocalyx Allemão (Boraginaceae) como 
um novo tipo/unidade à classificação de caatingas de Andrade-Lima (CFFAL). Porém, nenhum estudo 
avaliou quantitativamente essa proposta. Este estudo visou descrever a fisionomia e estrutura de uma caatinga 
com C. oncocalyx comparando-a a outros estudos para verificar diferenças estruturais e fisionômicas. 
Amostrou-se 1795 indivíduos de 25 espécies, somando uma área basal de 35,26 m2. C. oncocalyx e Mimosa 
caesalpiniifolia Benth. (Fabaceae) representaram 48% do VI total. A fisionomia foi caracterizada pelo 
predomínio de indivíduos de altura intermediária (3‒4 m) e concentração de área basal nos indivíduos altos 
(> 8 m). Dentre as cinco espécies com maior valor de importância (VI), apenas uma teve frequência alta 
dentre as cinco espécies de maior VI de levantamentos compilados (16/35). Desses levantamentos, apenas 
dois eram comparáveis a este estudo e só um pôde ser classificado conforme a CFFAL, inserindo-se dentre 
caatingas arbóreas abertas. Nesse caso, a comunidade era densa e dominada por indivíduos finos e baixos, 
em contraste à caatinga aqui estudada. Os resultados indicam a adequação da inclusão das caatingas com 
C. oncocalyx dentre caatingas florestais médias e baixas da CFFAL. Porém, o baixo número de estudos 
comparáveis limita o alcance de generalizações.
Palavras-chave: classificação de vegetação, estrutura de comunidades, fitossociologia, semiárido.
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it is characterized by a unique group of major 
species and how much it differs from the others 
phytosociologically.

Material and Methods
The survey was carried out at RPPN Serra 

das Almas (5°7’0.01”S and 40° 52’22.79”W), 
municipality of Crateús, Central-western region of 
the state of Ceará. The reserve was created in 2000 
(IBAMA Normative Act no. 51/00 of 08/09/00), 
and covers an area of 6,146 hectares, comprising 
slopes and the top of the Ibiapaba plateau and of 
the adjacent depression on the crystalline basement 
complex. 29.19% from the total area of the reserve 
corresponds to caatinga vegetation. Data collection 
was carried out in an area on crystalline depression 
at Grajau, at an altitude of 368 m, on Planosol. 
Average annual rainfall in this area is 698 mm, 
84% concentrated from January to April (rainy 
season). In September and October, on average, 
rainfall accounts for less than 1 mm, and the 
average annual temperature is 26.8°C (Ibiapaba 
meteorological station, 8 km from the study 
site, 20-year time series, according to Fundação 
Cearense de Meteorologia data). The area has been 
protected since 1998, and in previous excursions, 
little evidence of selective logging was observed 
in the study site, as well as high occurrence of C. 
oncocalyx, species that defines the new type of 
community proposed by Prado (2003).

In this area, a phytosociological survey was 
carried out in January 2003, in a permanent plot 
(reference coordinates: 40º52’21’’S, 5º6’59’’W) 
subdivided in 100 sub-plots of 10 × 10 m. The 
height was estimated and diameter was measured 
for plants with up to 3 cm of diameter at ground 
level (DNS). Each individual was marked with a 
metal tag and previously identified in the field; this 
identification was later verified by the collection 
of reproductive botanical material and consultation 
of botanical identification keys and herbarium 
material. The botanical material was deposited in 
the EAC herbarium. The delimitation of families 
followed the APG III system (2009). 

The collected data was tabulated on a 
spreadsheet (BrOfice.org 3.0.1, Sun Microsystems, 
Inc.), and the general phytosociological parameters 
were calculated: density, total basal area, mean 
and maximum height and diameter, richness and 
Shannon’s diversity index (H’, in natural logarithm). 
Frequency distributions were constructed for 
individuals and for the sum of the basal area by 

Introduction
The dominant plant formation in Brazilian 

semi-arid region, known as caatinga, is frequently 
mentioned in the literature as widely variable in 
composition as well as in physiognomy, in response 
to the heterogeneity of climate, topography, types 
of soil and anthropic influnce (Andrade-Lima 
1981; Sampaio 1995; Fernandes 1998). Such 
heterogeneity has motivated many proposals 
for classification of types of caatinga, based on 
physiognomic as well as on floristic-physiognomic 
criteria (Luetzelburg 1923; Rizzini 1979; Andrade-
Lima 1981; Eiten 1983; Fernandes 1998; Veloso 
et al. 1991).

Amongst the existing systems, the floristic-
physiognomic classification by Andrade-Lima 
(1981 – hereafter referred to as ALFPC) is 
regarded as one of the most important ones due to 
the details it presents (Sampaio 1995). Andrade-
Lima (1981) divided the caatingas into 12 main 
vegetation types, based on what he considered to 
be the most “remarkable” species, and grouped 
them into six physiognomic units. These units 
include tall caatinga forests (unit I), median and 
low caatinga forests (units II and III), shrubby 
caatingas (units IV and V), and fringe caatinga 
forests (unit VI).

Although Andrade-Lima (1981) had 
emphasized the provisionality of his classification, 
it was only 12 years later that Prado (2003) 
proposed the inclusion of a new type of community. 
This new type was mentioned by Andrade-Lima 
(1981) as a facie within II, median and low caatinga 
forests, characterized by a group of major species 
which are uncommon to other vegetation types 
described, especially Auxemma oncocalyx Baill. 
(currently repositioned to Cordia (Boraginaceae) 
Gottschling & Miller 2006).

As well as Andrade-Lima (1981), Prado’s 
proposal (2003) was also based on qualitative 
observations, and so far there are no quantitative 
descriptions explicitly dealing with the types 
of caatinga communities proposed in ALFPC, 
limiting the quantitative evaluation of scope and 
applicability of ALFPC, as well as of the inclusion 
of the new community proposed by Prado (2003). 
Aiming to fill that gap, the objective of this study 
was to describe the physiognomy and structure 
of a caatinga community with Cordia oncocalyx 
Allemão, and compare it to other studies in 
caatinga communities in order to find out if 
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height classes and of frequencies of individuals by 
diameter claasses. To make the comparisons easier, 
the same classes used in other studies were adopted 
(Alcoforado-Filho et al. 2003; Rodal et al. 2008b). 
Whenever possible, the Kolmogorov-Smirnov test 
was carried out in order to test differences among 
size distributions.

A r t i c l e s  a n d  t h e s i s  c o n t a i n i n g 
phytosociological surveys carried out in caatinga 
vegetation areas were compiled for comparisons 
among general phytosociological parameters. 
(Tab. 1). Each area studied in the selected surveys 
was considered as a separate survey and classified 
according to ALFPC, based on genera with highest 
importance value and on geographical location. 

For each species included in our survey, 
the frequency, density, and absolute and relative 
dominance, as well as the Importance Value 
(IV) were calculated. The phytosociological 
calculations were made with the aid of the 
software Fitopac 1.0 (Shepherd 1995), and the 
charts and statistics in R environment, version 
2.10.0 (R Development Core Team 2009).

In order to verify whether the most important 
species of a caatinga with C. oncocalyx are 
uncommon in other types of caatinga communities, 
we counted the number of times each of the 
highest IV species in this study occured among 
highest IV species of the compiled studies (Tab. 
1). In these comparisons, only surveys that used an 
inclusion criterion similar to this study were used.

Results and Discussion
The studied caatinga had a richness of 14 

families and 25 species, specific Shannon diversity 
of 2.271. Fabaceae was the family with the highest 
richness, with more than a third of the species, 
followed by Euphorbiaceae and Apocynaceae, 
with three and two species, respectively (Tab. 
2). The community was characterized by the 
high phytosociological importance of few 
species: Cordia oncocalyx Allemão and Mimosa 
caesalpiniifolia Benth. correspond to almost half 
the sum of IV for all sampled species (Tab. 2). The 
high importance of these species in the community 
is due to different characteristics; C. oncocalyx 
concentrates more than 50% of all the basal area 
of the sample, has plants with large diameters, 
frequency and intermediate densities (Tab. 2). 
M. caesalpiniifolia, on the other hand, has high 
IV associated with high density and frequency of 
individuals in the sample (Tab. 2).

Phytosociological surveys of 35 caatinga areas 
were compiled (Tab. 1). The comparison of the five 
species with highest IV in the studied caatinga with 
the caatingas in the other surveys shows that the 
former is characterized by an uncommon group of 
major species (Tab. 3). Only Croton blanchetianus 
Müll. Arg. (identified in the other surveys as 
Croton sonderianus Müll. Arg.) has significant 
occurrence (16 out of 35 surveys) among the five 
most important species in the compared surveys. 
The second species with greater IV in this study, 
Poincianella bracteosa (Tul.) L.P.Queiroz, occurred 
in only 2 out of 35 surveys cited. In the context of 
ALFPC, this result shows that, as Andrade-Lima 
(1981) and Prado (2003) had proposed, from 
the floristic point of view, the caatingas with C. 
oncocalyx can be considered a distinguished type 
of community within this classification, as they 
actually present a unique group of major species.

1,795 individuals.ha-1 were registered, which 
corresponds to a total basal area of 35.26 m2. This 
group had median height of 4.64 m (standard 
deviation = 1.8 m) and maximun height of 13 m, 
while the mean and maximum diameters were 
11.3 cm (standard deviation = 11 cm) and 85.9 cm, 
respectively. The community was characterized by 
numerical predominance of individuals 2 to 5 m tall 
(66%, Fig. 1a) and by high concentration of basal 
area in individuals taller than 6 m (65%, Fig. 1b).

Figure 1 – Frequency distributions of the number of 
individuals (a) and total basal area (b) by height class in 
the studied plot at RPPN Serra das Almas, Crateús, Ceará.

a

b
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Table 1 – Compiled phytosociological studies with respective location, sample effort (in hectares), sample method 
(MET), inclusion criteria (CI) and common species among the five highest IV species in this study and the five 
highest IV species in each compiled study. P – plot method, DNS>=3 – diameter at soil level equal to or greater than 
3 cm, CAB>=10 – perimeter at soil level equal to or greater than 10 cm, CAB>=12 – perimeter at soil level equal 
to or greater than 12 cm.

Reference Municipality Location State Effort MET CI Coincident species 
with highest IV

Alcoforado-Filho et al. 
(2003) Caruarú IPA PE 7200 P DNS>=3 -

Andrade et al. (2005) São João do Carirí E.E. UFPB 2 PB 2400 P CAB>=10 Croton sonderianus

Andrade et al. (2005) São João do Carirí E.E. UFPB 1 PB 2400 P CAB>=10 Croton sonderianus

Barbosa et al. (2007) São José dos 
Cordeiros RPPN Faz. Almas PB 5000 P DNS>=3 Croton sonderianus

Barbosa et al. (2007) São joão do Carirí E.E. de S.J. do Carirí PB 1080 P DNS>=3 Croton sonderianus

Fabricante & Andrade 
(2007) Santa Luzia Faz. Madalena PB 4000 P DNS>=3 Croton sonderianus

Ferraz et al. (2003) Serra Talhada Pimenteira PE 2000 P DNS>=3 Croton sonderianus

Ferraz et al. (2003) Serra Talhada Mandassaia PE 1000 P DNS>=3 Croton sonderianus

Fonseca (1991) Canindé do São 
Francisco Faz. California SE 1500 P DNS>=3 -

Fonseca (1991) Canindé do São 
Francisco Curituba SE 1500 P DNS>=3 -

Fonseca (1991) Poço Redondo Faz. Barra (B) SE 1500 P DNS>=3 -

Fonseca (1991) Canindé do São 
Francisco Estr. Brejo SE 1500 P DNS>=3 -

Fonseca (1991) Poço Redondo Faz. Barra da Onça 
(A) SE 1500 P DNS>=3 -

Freitas et al. (2007) Messias Targino Faz. Soares 2 RN 2400 P DNS>=3 Croton sonderianus

Freitas et al. (2007) Messias Targino Faz. Soares 1 RN 2400 P DNS>=3 Croton sonderianus

Lemos & Rodal (2002) São Raimundo 
Nonato

PARNA Serra da 
Capivara PI 10000 P DNS>=3 -

Maracajá et al. (2003) Serra do Mel Vl. Sta. Catarina 1 RN 2400 P CAB>=10 Croton sonderianus

Maracajá et al. (2003) Serra do Mel Vl. Sta. Catarina 2 RN 2400 P CAB>=10 Croton sonderianus

Moreira et al. (2007) Caraúbas Xique-xique 
(Preservada) RN 2400 P CAB>=12 Poincianella 

bracteosa

Moreira et al. (2007) Caraúbas Xique-xique 
(Antropizada) RN 2400 P CAB>=12

Croton sonderianus, 
Poincianella 
bracteosa

Nascimento et al. 
(2003) PetrolinaD+TL EMBRAPA (D+TL) PE 4300 P DNS>=3 -

Nascimento et al. 
(2003) PetrolinaDI+TL EMBRAPA (DI+TL) PE 7900 P DNS>=3 -

Nascimento et al. 
(2003) PetrolinaMR EMBRAPA (MR) PE 400 P DNS>=3 -
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Nascimento et al. 
(2003) PetrolinaTS EMBRAPA (TS) PE 400 P DNS>=3 Croton sonderianus

Pegado et al. (2006) Monteiro Ambiente 2 PB 4000 P DNS>=3 -

Pegado et al. (2006) Monteiro Ambiente 1 PB 4000 P DNS>=3 -

Pereira et al. (2002) Areia/ Remígio Faz. São Bento PB 6000 P DNS>=3 Croton sonderianus

Queiroz et al. (2006) Boqueirão Sa. do Monte PB 2000 P DNS>=3 Croton sonderianus

Rodal et al. (2008a) Custódia Boa Vista (direita) PE 2500 P DNS>=3 -

Rodal et al. (2008a) Custódia Boa Vista (esquerda) PE 2500 P DNS>=3 -

Rodal et al. (2008a) Floresta Fasa PE 2500 P DNS>=3 -

Rodal et al. (2008a) Floresta Poço do Ferro PE 2500 P DNS>=3 -

Rodal et al. (2008b) Floresta/ Betânia RPPN Maurício 
Dantas PE 10000 P DNS>=3 -

Santana & Souto 
(2006) Serra Negra do Norte ESEC Seridó RN 6000 P DNS>=3 Croton sonderianus

Santos et al. (2007) Montes Claros Pq. Mun. da Sapucaia MG 4000 P CAB>=10 -

Table 2 – Phytosociological parameters of sampled species in the studied plot at RPPN Serra das Almas, Crateús, 
Ceará. N° ind ‒ number of individuals, Fr ‒ absolute frequency, AB – basal area in m2, IV – importance value, 
% IV – percentage of total IV of all species.

Species Voucher Family N° ind Fr AB IV %IV

Cordia oncocalyx Allemão R.C. Costa, 404 Boraginaceae 195 59 18,301 73,13 24,38

Mimosa caesalpiniifolia Benth. R.C. Costa, 399 Fabaceae 530 95 8,554 70,48 23,49

Croton adenocalyx Baill. F.S. Araújo, 1346 Euphorbiaceae 250 45 2,750 29,63 9,88

Croton blanchetianus Müll. Arg. F.S. Araújo, 1356 Euphorbiaceae 255 54 0,434 24,93 8,31

Poincianella bracteosa (Tul.) L.P.Queiroz R.C. Costa, 401 Fabaceae 75 50 2,419 19,83 6,61

Bauhinia cheilantha (Bong.) Steud. F.S. Araújo, 1397 Fabaceae 124 51 0,352 16,87 5,62

Piptadenia stipulacea (Benth.) Ducke F.S. Araújo, 1426 Fabaceae 94 45 0,350 14,14 4,71

Combretum leprosum Mart. F.S. Araújo, 1516 Combretaceae 45 33 0,167 8,78 2,93

Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. S.F. Vasconcelos, 4 Bixaceae 61 13 0,232 6,34 2,11

Myracrodruon urundeuva Allemão PROBIO, 400 Anacardiaceae 25 18 0,624 6,33 2,11

Aspidosperma pyrifolium Mart. PROBIO, 403 Apocynaceae 22 16 0,306 4,91 1,64

Justicia sp. F.S. Araújo, 1539 Acanthaceae 27 13 0,238 4,46 1,49

Pseudobombax marginatum (A. St.-Hil., Juss. & 
Cambess.) A. Robyns F.S. Araújo, 1553 Malvaceae 21 16 0,124 4,33 1,44

Reference Municipality Location State Effort MET CI Coincident species 
with highest IV



274 Costa, R.C.  & Araújo, F.S.

Rodriguésia 63(2): 269-276. 2012

Table 3 – Frequency of the five species with highest IV in this study among five species with highest IV among 35 
compiled caatinga phytosociological studies. Compiled studies were from Brazilian northeastern states and Minas 
Gerais state and are listed in Table 1.

Of the 35 compiled surveys (Tab. 1), only two 
present method, inclusion criterion and sampling 
efforts similar to those in the present study (Rodal 
et al. 2008b, Lemos & Rodal 2002). Based on the 
genera of the major species and on geographic 
location, it was only possible to classify the survey 
by Rodal et al. (2008b) according to ALFPC. 
The caatinga described in the study by Lemos & 
Rodal (2002) does not fit the types of community 
in ALFPC, which indicates the possibility of new 
proposals to include types of communities in 
Andrade-Lima’s classification (1981).

The caatinga studied by Rodal et al. 
(2008b) was classified in unit II, type six, which 
corresponds to “caatingas arbóreas abertas” 

Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) 
Reis R.C. Costa, 562 Fabaceae 18 14 0,173 3,96 1,32

Amburana cearensis (Allemão) A. C. Sm. M.S. Sobrinho, 202 Fabaceae 12 10 0,064 2,61 0,87

Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. F.S. Araújo, 1544 Fabaceae 12 9 0,029 2,33 0,78

Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz F.S. Araújo, 1555 Fabaceae 9 9 0,052 2,23 0,74

Jatropha mollissima (Pohl) Baill. R.C. Costa, 350 Euphorbiaceae 6 5 0,012 1,25 0,42

Aspidosperma cuspa (Kunth) S. F. Blake ex 
Pittier F.S. Araújo, 1352 Apocynaceae 4 4 0,008 0,95 0,32

Lantana camara L. R.C. Costa, 370 Verbenaceae 4 4 0,005 0,94 0,31

Guapira graciliflora (Schmidt) Lundell J.R. Lima, 34 Nyctaginaceae 2 2 0,006 0,48 0,16

Commiphora leptophloeos (Mart.) J.B. Gillett J.R. Lima, 48 Burseraceae 1 1 0,050 0,37 0,12

Erythrina velutina Willd. R.C. Costa, 328 Fabaceae 1 1 0,009 0,26 0,09

Cynophalla flexuosa (L.) J. Presl. Observada Capparaceae 1 1 0,003 0,24 0,08

Handroanthus impetiginosus Mattos. Observada Bignoniaceae 1 1 0,001 0,23 0,08

(open arboreous caatingas). When compared 
to the caatinga with C. oncocalyx studied here, 
remarkable physiognomic differences are 
observed (the same classes were used for the 
size distributions). In relation to that survey, 
the caatinga studied here has low density (1,795 
× 3,140 individuals ha-1) and high basal area 
(35.26 × 18.5 m2 ha-1). High density in Rodal 
et al. (2008b) is due to short individuals (the 
modal height is 1 to 2 m) that concentrate most 
of the sampled basal area (figure 2 in Rodal et 
al. 2008b). Here, there is a predominance of 
individuals of intermediate height (modal height 
3 to 4 m); however, the largest concentration 
of basal area corresponds to large individuals, 

Species Voucher Family N° ind Fr AB IV %IV

Species Family %IV IV Frequency

Cordia oncocalyx Boraginaceae 24,38 73,13 0

Mimosa caesalpiniifolia Fabaceae 23,49 70,48 0

Croton adenocalix Euphorbiaceae 9,88 29,63 0

Croton blanchetianus Euphorbiaceae 8,31 24,93 16/35

Poincianella bracteosa Fabaceae 6,61 19,83 2/35



Fisionomia e estrutura de uma caatinga com C. oncocalix

Rodriguésia 63(2): 269-276. 2012

275

especially of the species C. oncocalyx, which 
reaches 70% (16.1 m2) of the basal area of 
individuals taller than 6 m. Although the 
distribution of individuals into three diameter 
classes had not differed (Kolmogrov-Smirnov, D 
= 0.33, p=1), a comparison of the absolute values 
shows that, in Rodal et al. (2008b) there are more 
individuals in the smaller diameter class, while in 
this study there is greater density of individuals 
in the larger diameter class (Fig. 2).

Although the caatinga studied by Rodal 
et al. (2008b) has been classified as type six 
(open arboreous caatingas – low density), 
its characteristics do not agree exactly with 
the physiognomic definition of this type of 
community, since it had high plant density. 
However, the characteristics of greater heights 
of the plants and low density placed the caatinga 
studied here in Andrade-Lima’s description (1981) 
for the types of caatinga in unit II (median and low 
caatinga forests and open arboreous caatingas). 
The high concentration of basal area in larger 
individuals seems to be a unique characteristic 
of the studied caatinga, especially because this 
characteristic is due, in large part, to a single 
species, C. oncocalyx. This point should be 
better explored in posterior comparative studies 
aiming to define more precisely whether this is 
an exclusive aspect and what is the ecological 
importance of C. oncocalyx in the structuring of 
this type of community.

The results and comparisons obtained in this 
study show that, physiognomically, the new type 
of community proposed in ALFPC corresponds 
to the median and low caatinga forests of unit II, 
while the presence of a unique group of major 
species distinguishes it from the other community 
types in ALFPC. It should be noted that the limited 
number of surveys available for comparison in 
the literature limits a more consistent quantitative 
assessment of the physiognomic variation among 
other types of caatinga and this one, and only 
generalizations of primary nature are possible.
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Resumo
São reconhecidas seis espécies do gênero Encyclia, Orchidaceae, no Distrito Federal, Goiás e Tocantins 
(Brasil), a saber: E. argentinensis, E. chapadensis, E. cyperifolia, E. gonzalezii, E. linearifolioides e E. 
osmantha. Todos os espécimes foram registrados no bioma Cerrado. Um total de 42 nomes foram estudados. 
Duas sinonimizações, quatro lectótipos e dois epítipos são propostos. Um nome é apresentado como inválido, 
quatro como supérfluos e quatro como “nomen nudum”. Treze nomes, incluídos em listagens anteriores para 
a área em questão, foram excluídos do tratamento por falta de material testemunho ou outro tipo de evidência 
e três são registrados como de possível ocorrência.
Palavras-chave: bioma Cerrado, flora, Neotrópico, Orchidaceae, taxonomia.

Abstract
Six species of the genus Encyclia are accepted in the Distrito Federal, Goiás and Tocantins (Brazil): E. 
argentinensis, E. chapadensis, E. cyperifolia, E. gonzalezii, E. linearifolioides and E. osmantha. All the 
specimens were collected in the Cerrado biome. In total 42 names were analyzed. Two synonyms, four 
lectotypes and two epitypes are proposed. A name is presented as invalid, four are superfluous and four are 
“nomen nudum”. Thirteen names are excluded from treatment and twenty-one are presented as invalid and 
three are registered as a possible occurrence.
Key-words: Cerrado biome, flora, Neotropic, Orchidaceae, taxonomy.
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Introdução 
O gênero Encyclia Hook. é neotropical e 

exclusivamente americano, pertencente à família 
Orchidaceae, subfamília Epidendroideae Lindl., 
tribo Epidendreae Kunth e subtribo Laeliinae 
Benth. Possui cerca de 120 espécies distribuídas 
desde a Flórida, México até sul do Brasil e nordeste 
da Argentina (van den Berg et al. 2005). No Brasil 
ocorrem 54 espécies (Barros et al. 2010). 

Proposto por Hooker (1828) para abrigar 
parte das espécies de Epidendrum L., Encyclia 
se caracterizava pelo caule intumescido em 
pseudobulbo, coluna que era envolvida pelos lobos 
laterais, assim como por esta ser totalmente livre 
do labelo. No entanto, o novo gênero não teve 
aceitação integral por parte de botânicos da época 
(e.g. Lindley 1853) e de outros posteriores (e.g. 
Ames et al. 1936), que continuaram defendendo 

o posicionamento do grupo apenas como uma 
seção de Epidendrum. Coube a Schlechter 
(1914) restabelecê-lo, quando propôs inúmeras 
combinações. Dressler (1961) apoiou a decisão de 
Schlechter, porém recircunscreveu Encyclia em um 
sentido mais amplo, propondo a seção Osmophyta 
(Lindl.) Dressler para Encyclia, compreendendo 
assim parte das espécies de Epidendrum que 
continham pseudobulbos, flores em sua maioria não 
ressupinadas, labelo parcialmente adnato a coluna, 
rostelo não partido e cápsula alada. Segundo o autor, 
tais procedimentos foram necessários para deixar 
Epidendrum como uma entidade homogênea. 
Mais tarde, Higgins (1997) transferiu as espécies 
de tal seção de Encyclia para o restabelecido 
gênero Prosthechea Knowles & Westec., baseado 
em análise de filogenética morfológica. Assim, a 
circunscrição do gênero Encyclia aqui aceita é a 
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apresentando amplitude altitudinal geralmente 
entre 700–1100 m. O Tocantins possui área de 
277.620 km2; inserido, predominantemente, 
no bioma Cerrado com áreas pertencentes ao 
bioma Amazônico ao norte e noroeste; apresenta 
amplitude altitudinal em torno de 200–800 m 
(Silva et al. 2008).

Procedimentos
Foram examinados materiais depositados 

nos herbários CEN, G, HB, HEPH, HTO, HUEFS, 
IBGE, RB, SP, UB, UC, UFG, acrônimos segundo 
Thiers (2010).

 Informações ecológicas, morfológicas, 
de freqüência relativa e de distribuição foram 
retiradas das etiquetas dos materiais de herbário 
examinados. Informações adicionais sobre os 
táxons ocorrentes no Distrito Federal provêm 
de Batista & Bianchetti (2003). A terminologia 
empregada para identificar as fitofisionomias do 
bioma Cerrado segue a proposta de Ribeiro & 
Walter (2008).

A identificação de material foi realizada por 
meio de comparação com exsicatas previamente 
identificadas por especialistas e por trabalhos de 
Cogniaux (1898), Pabst & Dungs (1975, 1977), 
Castro Neto (2006) e Castro Neto & Campacci 
(2006). Todos os protólogos e a maioria dos tipos 
nomenclaturais foram consultados e analisados.

Dados relativos à distribuição dos táxons 
estudados foram obtidos somente pelo levantamento 
dos tipos nomenclaturais e de materiais depositados 
em herbário, aqui mencionados na parte de 
material adicional.

Utilizou-se a terminologia morfológica 
proposta por Weberling (1989), Dressler (1990), 
Szlachetko & Margońska (2002) e Stern (2004) 
para descrição dos táxons.

Resultados e Discussão 
Tratamento taxonômico
Encyclia Hook., Bot. Mag. 55: t. 2831. 

1828. Tipo: Encyclia viridiflora Hook., Bot. 
Mag. 55: t. 2831. 1838. Epidendrum viridiflorum 
(Hook.) Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 28 (misc.): 
30. 1842.

Doxosma Raf., Fl. Tell. 4: 9. 1838. Tipo: 
Epidendrum gracile Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 
21: t. 1765. 1835. Doxosma gracilis (Lindl.) Raf., 
Fl. Tell. 4: 9. 1838. Encyclia gracilis (Lindl.) 
Schltr., Orchideen (Schlecter): 209. 1914.

mais restrita, concordando com as propostas de 
Hooker e Schlechter, sendo este comprovadamente 
monofilético com base em análises anatômicas e 
moleculares, desde que se mantenha Epidendrum 
e Prosthechea a parte, como tratado por van den 
Berg et al. (2005, 2009).

Não há um trabalho de revisão taxonômica 
para o gênero como um todo e as publicações 
existentes se resumem basicamente a floras 
regionais (Dressler & Pollard 1974; Sauleda & 
Adans 1983; Christenson & Carnevali 1988), 
sinopses, listas de espécies e iconografias (Hoehne 
1952; Pabst & Dungs 1975, 1977; Castro Neto 
1998a, 1998b, 2006; Campacci 2003; Castro Neto 
& Campacci 2000; Withner 1996, 1998, 2000), 
além da descrição de dezenas de novas espécies e 
alguns híbridos naturais. Para o Brasil, o tratamento 
mais completo no qual constam descrições, chaves 
e ilustrações, foi feito por Barbosa Rodrigues 
(1877, 1882 e 1891) e Cogniaux (1898). Conclui-
se, portanto, que a revisão do gênero faz-se 
necessária, uma vez que hoje, os trabalhos de 
Barbosa Rodrigues e Cogniaux se mostram 
defasados, conflitantes e carentes de informações, 
diante da realidade presente. 

Considerando a ampla área de dispersão do 
gênero Encyclia e o grande número de espécies 
envolvidas, foi definida como área para estudo 
taxonômico as espécies ocorrentes no Distrito 
Federal e Estados de Goiás e Tocantins. Para essas 
foram realizadas descrições, sinonimizações, 
análise de espécimes e tipos nomenclaturais, e 
quando necessário, a análise e determinação de 
tipos nomenclaturais. Foram excluídos nomes 
que não correspondessem aos táxons examinados 
por erros de identificação, histórico taxonômico 
confuso ou que constassem da literatura, e que 
também não estivessem atrelados à existência de 
material testemunho depositado em herbário.

Materiais e Métodos
Área de estudo
As unidades federativas de Goiás e Distrito 

Federal pertencem à região Centro-Oeste, já 
Tocantins à região Norte do Brasil. O Estado 
de Goiás possui uma área de 340.086 km2; 
inserido, predominantemente, no bioma Cerrado 
com pequenos encraves de Floresta Atlântica 
ao sudoeste; apresenta altitudes em geral entre 
500–1000 m. O Distrito Federal possui uma área de 
5.748 km2, totalmente inserido no bioma Cerrado, 
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Exophya Raf., Fl. Tell. 3: 63. 1837. Tipo: 
Encyclia patens Hook., Bot. Mag. 57: t. 3013. 
1830. Exophya fuscata Raf., Fl. Tell. 3: 63. 1837. 

Sulpitia Raf., Fl. Tell. 4: 37. 1838. Tipo: 
Epidendrum odoratissimum Lindl., Edwards’s Bot. 
Reg. 17: t. 1415. 1831. Sulpitia odorata Raf., Fl. 
Tell. 4: 37. 1838. Encyclia odoratissima (Lindl.) 
Schltr., Orchideen (Schlechter): 210. 1914.

Ervas epífitas ou rupícolas, simpodial. 
Raiz branca e crassa. Rizoma freqüentemente 
inconspícuo, coberto por brácteas membranáceas. 
Pseudobulbo ovóide, piriforme ou esférico, 
heteroblástico, bainhas persistentes durante 
floração. Folhas terminais ao pseudobulbo; 
1‒3(‒4), presente durante a floração; sésseis; 
linear ou lanceolada; margem inteira; plana ou 
canaliculada; coriácea ou carnosa. Inflorescência 
terminal ao pseudobulbo; racemo simples ou duplo; 
desprovida de espata; 1-50 flores; geralmente maior 

que as folhas. Flores ressupinadas, dialissépalas, 
dialipétalas, pediceladas, freqüentemente odorífera. 
Sépalas lanceoladas, elípticas ou espatuladas, base 
atenuada; dorsal simétrica, laterais simétricas ou 
assimétricas. Pétalas espatuladas ou lanceoladas. 
Labelo livre da coluna, base não ungüiculada, 
calo longitudinal formado por duas lamelas, 
cimbiforme; trilobado, lobos laterais ovais, 
oblongos ou triangulares; lobo mediano orbicular, 
elíptico ou obovado, ápice inteiro, agudo ou 
emarginado, com istmo, raríssimo séssil. Coluna 
semi-clavada, geralmente com duas asas adjacentes 
ao estigma; estigma oval a oboval, côncavo, 
viscoso, rostelo curvado apicalmente, antera 
incumbente, 4 políneas, em pares, lateralmente 
compressas, elípticas, ceróides, iguais, paralelas, 
amarelas, caudícula linear, granular, viscídio 
ausente. Cápsula, fusiforme; lisa, verrucosa ou 
espiculada; 6-costada.

Chave para as espécies de Encyclia no Distrito Federal, Goiás e Tocantins

1. Coluna sem asas.
2. Pseudobulbo esférico, 1,2–1,4 cm diâm.; folha canaliculada; lobos laterais do labelo triangulares 

 ..............................................................................................................................  3. E. cyperifolia
2’. Pseudobulbo ovóide, 1,5–3 × 1–1,5 cm diâm.; folha plana; lobos laterais do labelo ovados.........  

 .......................................................................................................................  5. E. linearifolioides
1. Coluna com asas.

3. Ápice do calo do labelo inteiro.
4. Lobos laterais do labelo oblongos  .............................................................  2. E. chapadensis
4’. Lobos laterais do labelo elípticos  ..................................................................  6. E. osmantha

3’. Ápice do calo do labelo trífido.
5. Sépala dorsal 1,7–1,9 cm comp.; lobo medial do labelo elíptico, oval ou oboval, lobo lateral 

oblongo  ..................................................................................................... 1. E. argentinensis
5’. Sépala dorsal 1,3–1,5 cm comp.; lobo medial do labelo orbicular, lobo lateral ovado ..........  

 ........................................................................................................................ 4. E. gonzalezii

1. Encyclia argentinensis (Speg.) Hoehne, 
Arq. Bot. Estado São Paulo 2(6): 150. 1952. 
Epidendrum argentinense Speg., Anales Mus. 
Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 28: 135. 1916. Tipo: 
ARGENTINA. MISIONES: alredores de San 
Pedro, C.L. Spegazzini (holótipo não localizado; 
lectótipo, aqui designado, ilustração publicada 
em Spegazzini (1916, p. 136)). Figs. 1a, 2a

Encyclia saltensis Hoehne, Arq. Bot. Estado 
São Paulo 1(1): 19. 1938. Tipo: ARGENTINA. 
SALTA: Orán, Urundel, Montealto, 6.XII.1913, 
fl., D. Rodriguez 1164 (holótipo, LP1164 [“Museu 
de La Plata”] não localizado; lectótipo, aqui 
designado: SP!,  foto do isolectótipo AMES!).

Encyclia burle-marxii Pabst, Bradea 2(48): 
313. 1979. Tipo: BRASIL. ESPÍRITO SANTO: 
Baixo Guandu, 5.XI.1978, fl., R. Burle Marx s.n. 
(holótipo: HB!).

Encyclia goyazensis L.C.Menezes ex Fowlie, 
Orchid Digest 55(2): 94. [Apr.-May-June] 1991. 
Encyclia goyazensis L.C.Menezes, Bol. CAOB 
3(3): 14. [Maio/Agosto] 1991. Tipo: BRASIL. 
GOIÁS: “Marzagão e Caldas Novas”, 26.X.1990, 
fl., L.C. Menezes UB7 (holótipo: UB!). nom. 
superfl.

Encyclia schmidtii L.C.Menezes ex Fowlie, 
Orchid Digest 55(2): 92. 1991. Tipo: BRASIL. 
MATO GROSSO: Sorriso, Chapada dos Parecis, 
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Figura 1 – a. Encyclia argentinensis (Heringer et al. 5797) – a. perianto distendido. b-c. E. chapadensis – b. habito 
com fruto (Irwin et al. 32960). c. perianto distendido (Menezes UB16 - holótipo). d. E. cyperifolia (Serafim Sobrinho 
sub Meneguzzo 231) – d. perianto distendido. e. E. gonzalezii (Menezes UB1 - holótipo) – e. perianto distendido. f-g. 
E. linearifolioides (Salles et al. 3815) – f. habito com inflorescência; g. perianto distendido (Salles et al. 3815). h. 
E. osmantha (Mendonça et al. 4996) – h. perianto distendido. Por T.E.C. Meneguzzo
Figure 1 – a. Encyclia argentinensis (Heringer et al. 5797) – a. dissected perianth. b-c. E. chapadensis – b. habit and fruit (Irwin et al. 32960). 
c. dissected perianth (Menezes UB16 - holótipo). d. E. cyperifolia (Serafim Sobrinho sub Meneguzzo 231) – d. dissected perianth. e. E. gon-
zalezii (Menezes UB1 - holótipo) – e. dissected perianth. f-g. E. linearifolioides (Salles et al. 3815) – f. habit and inflorescence; g. dissected 
perianth (Salles et al. 3815). h. E. osmantha (Mendonça et al. 4996) – h. dissected perianth. By T.E.C. Meneguzzo

b

eg f

h

a c

d

10
,0

 c
m

10
,0

 c
m

1,
0 

cm
1,

0 
cm

1,
0 

cm
1,

0 
cm

1,
0 

cm

1,
0 

cm



Encyclia no Distrito Federal, Goiás e Tocantins

Rodriguésia 63(2):  277-292. 2012

281

s.d., estéril, A. Schmidt sub L.C. Menezes UB6 
(holótipo: UB!; epítipo, aqui designado: fotografia 
publicada no inferior e a direita em Menezes 
(1991a, p. 93)).

Encyclia piracanjubensis L.C.Menezes, Bol. 
CAOB 3(3): 16, 1991. Tipo: BRASIL. GOIÁS: 
Piracanjuba, 9.XI.1990, fl., L.C. Menezes, H.A. 
Lima & G. Salu UB10 (holótipo: UB!).

Encyclia santos-dumontii L.C.Menezes, Bol. 
CAOB 4(1): 12. 1992. Tipo: BRASIL. DISTRITO 
FEDERAL: 6º Comando Aéreo, 19.XI.1991, fl., 
L.C. Menezes UB29 (holótipo:UB!), nov. syn.

Encyclia pedra-azulensis L.C.Menezes, 
Orchid Digest 56(3): 148. 1992. Tipo: BRASIL. 
ESPÍRITO SANTO: Pedra Azul, floração em 
cultivo em XI.1991, B. Damião sub L.C. Menezes 
UB28 (holótipo: UB, não localizado; lectótipo, aqui 
designado: fotografia publicada à direita na parte 
inferior na página em Menezes (1992b, p.149)).

Encyclia perazolliana J.Gonzalez, Bol. CAOB 
4(1): 21. 1992. Tipo: não designado, nom. inval.

Encyclia meneziana J.Gonzalez, Bol. CAOB 
4(1): 39. 1992. Tipo: BRASIL. GOIÁS: Goiandira, 
florescimento em cultivo em XI.1989, J. Gonzalez 
Raposo sub L.C. Menezes UB27 (holótipo: UB!). 

Encyclia clovesiana  L.C.Menezes & 
V.P.Castro, Orquidario 21(1): 19. 2007. Tipo: 
BRASIL. RONDÔNIA: Alto Alegre dos Parecis, 
floração em cultivo XI.2006, fl., C. Araujo sub L.C. 
Menezes UB 99 (holótipo: UB!), nov. syn.

 Epífita. Raiz 0,1–0,2 cm diâm. Rizoma 1–2 
× 0,6–0,8 cm. Pseudobulbo estreito-ovóide, verde, 
marrom a roxo-escuro, 3,5–5 × 0,4–2 cm. Folha 
1–2, linear, plana, verde, coriácea, 29–41 × 0,6–1,8 
cm. Inflorescência duplo racemosa, (3–)8–38 
flores, 30–57 cm; pedúnculo 24–39 cm; raque 
19–27 cm. Flor com ovário pedicelado verde, 
2–2,5 cm. Sépalas lanceoladas, verde a marrom, 
1,7–1,9 × 0,3–0,5 cm. Pétalas espatuladas, verde 
a marrom, 1,5–1,7 × 0,4–0,5 cm. Labelo 1,7–2,0 
× 1,7–1,9 cm; lobos laterais oblongos, bege a 
verde, 0,7–1,1 × 0,3–0,4 cm; lobo medial elíptico, 
obovado ou oval, ápice arredondado, truncado ou 
obtuso, bege, centro com nervuras rosas ou não, 
0,8–1 × 0,8–0,9 cm; calo com ápice trífido, 0,7 × 
0,3cm. Coluna com asas, bege a verde, 1 × 0,4cm; 
antera bege a roxa. Cápsula verrucosa, 0,4–0,6 × 
0,4–0,5 cm.
Material examinado: BRASIL. DISTRITO FEDERAL: 
Bacia do Rio São Bartolomeu, XI.1980, fl., E.P. Heringer 
et al. 5797 (IBGE). GOIÁS: Alexania, 27.X.1990, fl., 
J.A.N. Batista (CEN 26611). Ipameri, bacia de inundação 

do AHE Corumbá, 4.XII.2003, fl.,  T.B. Cavalcanti et 
al. 2121 (CEN); Fazenda Fundão, próximo ao córrego 
Jucubeiro, 18.X.1994, fl., H.G.P. Santos et al. 52604 
(CEN); Fazenda Santo Antônio do Fundão, 1.XI.2003, 
fl., T.B. Cavalcanti et al. 1403 (CEN). Iporá, Fazenda 
Jacuba, 11.X.2008, fl., T.E.C. Meneguzzo et al. 17 (UB); 
idem, 11.X.2008, fl., T.E.C. Meneguzzo et al. 19 (UB); 
idem, 11.X.2008, fl., T.E.C. Meneguzzo et al. 16 (UB). 
Luziânia, Fazenda Tamburil, 12.XI.2002, fl., G. Pereira-
Silva et al. 7055 (CEN). Morrinhos, estrada Morrinhos 
p/ Caldas Novas, córrego Samambaia, fl., J.A. Rizzo & 
A. Barbosa 5598 (UFG). Rio São Marcos, 20.X.1963, 
fl., D. Márcia (HB 88617).
Material adicional examinado: ARGENTINA. SALTA: 
Orán, XI.1974, fl., V. Maruñak 634 (HB). BRASIL. 
MATO GROSSO: Cocalinho, XII.2003, fl., G. Pereira-
Silva & R.C. Oliveira 3717 (CEN). MATO GROSSO DO 
SUL: Ivinhema, rio Vitória, 25.X.2009, fl., C.P. Ferreira 
s.n. (UB). MINAS GERAIS: Patrocínio, 5.IX.1991, 
fl., I. Valente 21 (HEPH). SÃO PAULO: Taquaritinga, 
2.II.1972, fl., A. Seidel 1022 (HB).

Espécie de ampla distribuição, ocorrendo no 
norte da Argentina (província de Misiones e Salta) 
e Brasil (Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito 
Santo e São Paulo). Provavelmente ocorre também 
no Estado do Paraná (Brasil), no Paraguai, e na 
Bolívia, por serem áreas limítrofes à distribuição 
atualmente conhecida.

No Cerrado brasileiro é registrado em borda 
de mata de galeria e matas secas, sendo nesse 
último preferencialmente em grotas ou lugares que 
apresentem umidade. Floresce predominantemente 
no final do período seco e início do chuvoso, de 
agosto a novembro. 

Em Iporá, Goiás, foram registrados 
crescendo nos forófitos Clusia sellowiana Schltdl. 
(Clusiaceae) e Hirtella gracilipes (Hook.f.) Prance 
(Chrysobalanaceae). 

Passível de confusão com Encyclia osmantha 
(Barb.Rodr.) Schltr., na qual se diferencia por 
materiais herborizados que geralmente apresentam 
a parte vegetativa marrom muito escura em E. 
argentinensis e marrom claro em E. osmantha. 
Também pelos pseudobulbos, folhas, pétalas e 
sépalas proporcionalmente mais estreitos em E. 
argentinensis em relação a E. osmantha. Labelo 
com calo muito proeminente e ápice trífido, forma 
do lobo medial bem variável (elíptico, oval ou 
oboval) em E. argentinensis em contraste com calo 
pouco proeminente com ápice inteiro e forma do 
lobo medial transverso-elíptico em E. osmantha.

Foram realizadas consultas aos herbários 
argentinos BA, BAA, BAB, BAF e LP com o 
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propósito de localizar os holótipos de Encyclia 
argentinensis e Encyclia saltensis Hoehne, porém 
tais materiais não foram encontrados. Posto isso, a 
ilustração presente no protólogo é indicada como 
lectótipo do primeiro nome. Da mesma forma, o 
lectótipo de E. saltensis é selecionado dentre os 
isótipos encontrados.

Devido à variabilidade morfológica 
observada no labelo, a espécie Encyclia 
argentinensis foi descrita como muitos táxons 
diferentes. Primão (1997) com base em exemplares 
de Encyclia coletados e cultivados na cidade de 
Casa Branca, Estado de São Paulo, descreveu 
dezessete diferentes espécies, cada uma baseada 
em um único espécime, a saber: E. alta Primão, 
E. aryana Primão, E. casabranquensis Primão, E. 
ceropiophila Primão, E. cerradiphytica Primão, 
E. claudiana Primão, E. euglossa Primão, E. 
feijoana Primão, E. lanceolata Primão, E. limae 
Primão, E. magellanica Primão, E. odorifera 
Primão, E. oliveirana Primão, E. peresiana 
Primão, E. relicta Primão, E. rivulariana Primão 
e E. tortilis Primão. Tal autor sustenta sua posição 
calcada na hipótese de isolamento reprodutivo 
dos espécimes além das diferenças morfológicas 
apresentadas. Quanto ao isolamento reprodutivo, 
Primão (1997) não apresenta provas de tal 
evidência, uma vez que não foram apresentados 
estudos ou resultados que pudessem corroborar 
tal afirmação. Acreditamos que exista maior 
probabilidade da ocorrência de eventos contrários 
à hipótese formulada por Primão, uma vez que os 
espécimes são simpátricos e apresentam período 
de floração próximos, se não iguais, ou seja, duas 
condições (geográfica e temporal) necessárias 
para que ocorra a polinização entre indivíduos 
diferentes, caso não hajam outras barreiras que 
impeçam o processo. A variação morfológica 
observada nos espécimes pode ser considerada 
natural dentro de populações panmíticas, e se 
enquadram dentro dos padrões fenotípicos aqui 
aceitos para E. argentinensis. Além disso, todos 
os nomes atribuídos por Primão (1997) são 
considerados inválidos, segundo os artigos 36.1 
e 37.1 do Código Internacional de Nomenclatura 
Botânica (McNeil et al. 2006), por não apresentar 
diagnose latina e por não ter sido designado um 
tipo nomenclatural. Portanto, todas as espécies 
descritas por tal autor são aqui indicadas inválidas 
e aqui pela primeira vez incluídas na sinonímia 
de E. argentinensis.

Com exceção dos sinônimos novos aqui 
indicados e da sinonimização de Encyclia saltensis 
(realizado por Hoehne 1952) os demais sinônimos 
foram aparentemente propostos pela primeira vez 
por Castro Neto & Campacci (2000), apesar dos 
mesmos não apresentarem designação explícita 
como recomendada pelo artigo 50A.1 (McNeil et 
al. 2006). 

Do mesmo modo, as características 
morfológicas observadas em Encyclia santos-
dumontii L.C.Menezes, E. clovesiana L.C.Menezes 
& V.P.Castro e pela primeira vez aqui citada 
“E. euosma var. matogrossensis Brade” não 
permitem a distinção em diferentes entidades 
taxonômicas, pois se enquadram perfeitamente 
no conceito morfológico de E. argentinensis 
aceito por nós, e por esse motivo, as são também 
aqui sinonimizadas. Ressalta-se que “Encyclia 
euosma var. matogrossensis” nunca foi descrita 
ou publicada, mesmo que dois materiais tenham 
sido designados por A.C. Brade e depositados 
no herbário RB (flor provinda de coleta de 
1938 sem local específico do Mato Grosso, com 
florescimento em cultivo em 1941, sem número 
de coletor). 

Duas espécies descritas por L.C. Menezes 
foram publicadas em um artigo de autoria de J.A. 
Fowlie (1991), e por isso freqüentemente esses 
táxons recebem de maneira incorreta a citação de 
autoria. Assim sendo devem ser citados Encyclia 
schmidtii L.C.Menezes ex Fowlie e E. goyazensis 
L.C.Menezes ex Fowlie e não como “E. schmidtii 
L.C.Menezes” e “E. goyazensis L.C.Menezes”, 
respectivamente. Encyclia goyazensis L.C.Menezes 
é um nome supérfluo por ter sido publicado 
posteriormente a E. goyazensis L.C.Menezes ex 
Fowlie, tento inclusive o mesmo tipo nomenclatural 
indicado. O local de coleta do holótipo de E. 
goyazensis L.C.Menezes ex Fowlie é impreciso já 
que são indicadas duas cidades no estado de Goiás, 
a saber: Marzagão e Caldas Novas. 

O epítipo para E. schmidtii foi determinado 
com base em fotografia da flor dissecada no 
protólogo, uma vez que o holótipo não contém 
flores. O lectótipo para Encyclia pedra-azulensis 
L.C.Menezes é aqui determinado como a fotografia 
da flor dissecada apresentada no protólogo, uma 
vez que o holótipo não foi localizado após intensas 
buscas no herbário UB. 

Encyclia perazolliana J.Gonzalez é nome 
inválido segundo artigos 37.1 (McNeil et al. 2006) 
por falta de indicação de tipo nomenclatural. 
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Figura 2 – Distribuição das espécies de Encyclia no Distrito Federal, Goiás e Tocantins. a. E. argentinensis (●), E. 
chapadensis (Ê); b. E. cyperifolia (Ê), E. gonzalezii (●); c. E. linearifolioides (●); d. E. osmantha (●).
Figure 2 – Distribution of Encyclia species in the Distrito Federal, Goiás e Tocantins. a. E. argentinensis (●), E. chapadensis (Ê); b. 
E. cyperifolia (Ê), E. gonzalezii (●); c. E. linearifolioides (●); d. E. osmantha (●).
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No entanto existe um espécime depositado no 
herbário UB, identificado como tal: BRASIL. 
GOIÁS: entre Catalão e Goiandira, latifúndio 
Pari, florescimento em cultivo em XI.1989, E. 
Perazolli & J. Gonzalez Raposo sub L.C. Menezes 
UB30. Apesar do Código permitir que a mesma 
seja validada por meio de referência direta ao 
protólogo do nome inválido (ibidem, artigo 32.1.d), 
e da indicação de um tipo (ibidem, artigo 37.1), foi 
decidido não fazê-lo. Tal decisão é baseada no fato 
do espécime-tipo supracitado não possuir flores, 
pois nada seria acrescentado com essa indicação, 
uma vez que tal espécime não tem utilidade para 
discriminação entre diferentes espécies do gênero. 
Uma opção descartada foi a da indicação do 
espécime depositado como holótipo e como epítipo 
a ilustração com uma flor dissecada apresentada 
no protólogo, já que tal ato é proibido para novas 
espécies publicadas, ou no caso validadas, a partir 
de 1° de janeiro de 2007 (ibidem, artigo 37.4). 
Também não foram localizados em herbário outros 
espécimes das localidades tipo como possíveis de 
serem indicados como holótipos.

2. Encyclia chapadensis L.C.Menezes, Orchid 
Digest 53(3): 135. 1993. Tipo: BRASIL. GOIÁS: 
Alto Paraíso, Chapada dos Veadeiros, 22.IX.1991, 
fl., L.C. Menezes UB16 (holótipo: UB!).  
 Figs. 1b-c, 2a

Rupícola raro epífita. Raiz 0,1–0,2 cm de 
diâmetro. Rizoma 0,5 × 0,3 cm. Pseudobulbo 
ovóide a estreito-ovóide, marrom, 4–8 ×1,8–2,5 cm. 
Folha 2–3, lanceolada a linear, plana, verde a roxo, 
carnosa, 4–15 × 1–2 cm. Inflorescência racemosa 
simples, 3–7 flores, 34–92 cm; pedúnculo 27–
51cm; raque 7–29 cm. Flor com ovário pedicelado 
1,7–2,1 cm. Sépalas lanceolada, marrom, 2–2,2 × 
0,5–0,7 cm. Pétalas espatuladas, marrom, 2,1–2,3 
× 0,7–0,9 cm. Labelo 1,8–2 × 1,9–2,2 cm; lobos 
laterais oblongos, rosa, 0,8–1,1 × 0,4–0,6 cm; lobo 
medial orbicular, rosa, ápice arredondado, 1–1,3 
cm diâm.; calo com ápice inteiro, 0,6–0,7 × 0,3 
cm. Coluna com asas, bege, 0,7 × 0,2 cm; antera 
amarela. Cápsula roxa a marrom, 2–3 × 1–1,5 cm.
Material examinado: BRASIL. GOIÁS: Alto Paraíso 
de Goiás. Chapada dos Veadeiros, 7.X.1972, fl., J.A. 
Rizzo 8417 (UFG); idem, ca. 13km NW of Veadeiros, 
20.X.1965, fl., H.S. Irwin et al. 9340 (HB, UB); idem, 
ca. 22km N of Alto do Paraíso, 22.III.1971, fr., H.S. 
Irwin et al. 32960 (HB, UB), idem, 11.X.2009, fl., T.E.C. 
Meneguzzo et al. 446 (HUEFS, UB). 

Esta espécie, até o momento, foi somente 
coletada na região da Chapada dos Veadeiros, 

Estado de Goiás e, portanto aqui considerada 
como endêmica. Cresce no bioma Cerrado, em 
campo rupestre, tipicamente como rupícola em 
rocha quartzítica, preferencialmente protegida 
pela sombra propiciada pela vegetação arbóreo-
arbustiva. Eventualmente cresce com epífita na 
base do tronco de árvores e arbustos. Floresce no 
final do período seco e início do período chuvoso, 
nos meses de setembro e outubro.

Quando  comparada  com Encyc l ia 
argentinensis e E. osmantha destaca-se por 
apresentar folhas muito crassas e pequenas 
em relação ao tamanho dos pseudobulbos, 
características típicas de espécies rupícolas como E. 
seidelii Pabst e E. duveenii Pabst; a inflorescência 
se mostra três ou mais vezes longa que o tamanho 
das folhas, pauciflora e os lobos laterais do labelo 
proporcionalmente muito desenvolvidos para o 
gênero.

3. Encyclia cyperifolia (C.Schweinf.) Carnevali 
& I.Ramírez, Monogr. Syst. Bot. Missouri Bot. 
Gard. 54: 1257. 1993. Epidendrum microtos var. 
grandiflorum C.Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 11(4): 
98. 1943. Encyclia microtos var. grandiflora 
(C.Schweinf.) Hoehne, Arq. Bot. Estado São 
Paulo 2(6): 152. 1952. Epidendrum cyperifolium 
C.Schweinf., Bot. Mus. Leafl. 16(1): 10. 1953. 
Tipo: PERU. LORETO: Upper Marañon River at 
mouth of Santiago River at 160 meters altitude, 
in rain-forest, 15.X.1924, fl., G. Tessmann 4301 
(holótipo: B†, fotografia!). Fig. 1d, 2b

Bletia ensiformis Ruiz & Pav., Syst. Veg. Fl. 
Peruv. Chil.: 230. 1798. [Encyclia ensiformis (Ruiz 
& Pav.) Mansf. nom. nud. non E. ensiformis (Vell.) 
Hoehne]. Tipo: PERU. “Habitat in nomoribus 
Pozuzo supra arbores et saxa versus Cheniço et 
Tramo tractus”, s.d., fl., J.A. Pavón s.n. (holótipo 
– MA fotografia!).

Epífita. Raiz 0,1–0,2 cm diâm. Rizoma 1 × 
0,3 cm. Pseudobulbo esférico, verde, 1,2–1,4 cm 
diâm. Folha linear, canaliculada, verde, coriácea, 
25–33 × 0,3 cm. Inflorescência racemosa simples, 
5–8 flores, 14–15 cm; pedúnculo 8,5–9,5 cm; 
raque 3–5 cm. Flor com ovário pedicelado 1,8–2,2 
cm. Sépalas lanceoladas, bege maculada de 
vermelho, 1,3–1,6 × 0,3 cm. Pétalas espatuladas, 
bege maculada de vermelho, 1,3–1,4 × 0,2–0,3 
cm. Labelo 1,3–1,6 × 0,9–1 cm; lobos laterais 
triangulares, bege, 0,3 × 0,2 cm; lobo medial 
obovado, bege, 0,4–0,6 × 0,4–0,6 cm; calo com 
ápice trífido, 0,3 × 0,1 cm. Coluna sem asas, 



Encyclia no Distrito Federal, Goiás e Tocantins

Rodriguésia 63(2):  277-292. 2012

285

bege, 0,6 × 0,2 cm; antera amarela. Cápsula 
desconhecida.
Material examinado: BRASIL. GOIÁS: Goiás 
Velho, 25.VII.2009, fl., J. Serafim Sobrinho sub T.E.C. 
Meneguzzo 231 (UB). Palestina, 25.VII.2009, fl., J. 
Serafim Sobrinho sub T.E.C. Meneguzzo 230 (UB).

Em Goiás ocorre no Cerrado, em beira de 
mata de galeria em transição para cerrado. É 
considerada rara, sendo que também a freqüência 
relativa dos espécimes no habitat natural é muito 
baixa. Floresce durante a estiagem.

Muito distinta das demais espécies por 
apresentar, conjuntamente, pseudobulbo esférico, 
folha muito estreita e canaliculada, lobo lateral do 
labelo triangular e coluna sem asas.

Devido ao fato do holótipo de Encyclia 
cyperifolia ter sido destruído (com. pess. T.E.C. 
Meneguzzo com curadoria do herbário B) o 
parátipo deverá ser designado como lectótipo assim 
que localizado, uma vez que o autor não informou 
onde se encontrava depositado. Um provável local 
de depósito do parátipo seria o herbário F, contudo 
a referida coleção não foi localizada. “Encyclia 
ensiformis (Ruiz & Pav.) Mansf.” é um nome nu 
afixado no holótipo da mesma espécie e também 
citado por Pabst & Dungs (1975).

4. Encyclia gonzalezii L.C.Menezes, Orchid 
Digest 55(1): 24. [Jan.-Feb.-Mar.] 1991. Encyclia 
gonzalezii L.C.Menezes, Bol. CAOB 3(2): 19. 
[Janeiro-Abril] 1991, nom. superfl. Tipo: BRASIL. 
DISTRITO FEDERAL: Divisa com estado de 
Goiás, Rio Descoberto, florescimento em cultivo 
VII.1990, N.C. Cazelato sub L.C. Menezes UB1 
(holótipo: UB!). Figs. 1e, 2b

Encyclia tocantinensis  V.P.Castro & 
Campacci, Orquidario 10(3): 74. 1996. Tipo: 
BRASIL. TOCANTINS: Taguatinga, VIII.1982, 
florescimento em cultivo X.1983, fl., V.P. Castro 
Neto s.n. (holótipo: SP!).

Epífita. Raiz 0,1–0,2 cm diâm. Rizoma 
inconspícuo. Pseudobulbo ovóide, roxo, 2,5–5 × 
0,7–1,7 cm. Folha 1–2, linear-lanceolada, plana, 
roxa, coriácea, 14–39 × 0,8–1 cm. Inflorescência 
duplo racemosa, 6–23 flores, 38–58 cm; pedúnculo 
10–12 cm; raque 26–56 cm. Flor com ovário 
pedicelado verde, 2–2,4 cm. Sépalas lanceoladas, 
verde a marrom, 1,3–1,5 × 0,3–0,4 cm. Pétalas 
espatuladas ápice agudo, verde a marrom, 1,4–1,9 
× 0,3–0,4 cm. Labelo 1,2–1,4 × 0,8–1 cm; lobos 
laterais ovado, bege a verde, 0,7–0,8 × 0,3–0,4 
cm; lobo medial orbicular, ápice arredondado raro 

obtuso, bege, 0,5–0,7 × 0,5–0,6 cm diâm.; calo com 
ápice trífido, 0,5 × 0,2 cm. Coluna com asas, bege 
a verde, 0,6–0,8 × 0,2 cm; antera bege a amarela. 
Cápsula verrucosa, 2,5–3,0 × 0,4–0,6 cm.
Material examinado: BRASIL. GOIÁS: Campos Belos, 
vilarejo de Pouso Alto, fl., 10.X.2010, T.E.C. Meneguzzo 
et al. 569 (UB). Guaraíta, distrito de Guarani de Goiás, 
fl., 9.X.2010, T.E.C. Meneguzzo et al. 568 (UB). São 
Domingos, rio Galheiros, 11.X.2010, fl., fr., T.E.C. 
Meneguzzo et al. 570 (UB); IX.2004, fl., A.A. Santos et 
al. 2297 (CEN); idem, s.d., fl., A.A. Santos et al. 410A 
(CEN, HUEFS, UB); idem, 1.X.2001, fl., A.A. Santos 
et al. 410 (CEN). 

Espécie natural do Distrito Federal (vide 
comentários abaixo), sudeste do Tocantins e 
nordeste de Goiás. Ocorre no Cerrado, em mata 
seca com afloramento calcário, preferencialmente 
próximo a rios e córregos, ou em grotas e pequenas 
matas ciliares, podendo neste eventualmente ser 
rupícola sobre rocha quartzítica. Geralmente cresce 
protegida do sol em copas de árvores. Floresce 
no final do período seco e início das chuvas, de 
setembro a outubro.

Observações dessa espécie tanto em cultivo, 
quanto em campo, mostram que ao contrário das 
demais espécies aqui apresentadas, estas sempre 
mantêm a coloração roxa na parte vegetativa, 
independente da sua exposição ao sol ou forma 
de cultivo. Também esta mostra preferência pelo 
forófito vulgarmente conhecido como “bosta-
de-cabra”, Hirtella gracilipes (Hook F.) Prance 
(Chrysobalanaceae).

Muito próxima de Encyclia argentinensis, 
mas diferindo da mesma pela parte vegetativa 
sempre roxa; labelo com lobo lateral ovado, 
proporcionalmente bem reduzido em relação ao 
gênero e lobo medial orbicular. Outra característica 
que a destaca é o ângulo formado entre as sépalas 
laterais, ca. 180°, o qual é ca. 120° nas outras 
espécies da área estudada.

Castro Neto & Campacci (2000) realizaram a 
sinonimização de Encyclia tocantinensis V.P.Castro 
& Campacci sob E. gonzalezii. Porém, após algum 
tempo, Campacci (2003) e Castro Neto (2006) 
desfizeram tal tratamento sem apresentar nenhuma 
justificativa. Entretanto, segundo análise dos tipos 
dos dois táxons, concluiu-se que E. tocantinensis 
deve ser mantida como sinônimo de E. gonzalezii. 

Ressalta-se que a fotografia da flor de 
Encyclia gonzalezii, publicada no protólogo, 
não pertence à mesma planta depositada como 
tipo nomenclatural. Tal obra (Menezes, 1991b) 
declara que a forma dos lobos laterais do labelo 
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são “rombóides”; no entanto, em exame minucioso 
do holótipo, foi verificado que são ovados e 
idênticos àqueles observados no holótipo de 
E. tocantinensis. É possível que tal morfologia 
tenha sido utilizada por Castro Neto & Campacci 
(1996) para discriminar E. tocantinensis de E. 
gonzalezii, apesar de tais autores não o terem 
mencionado. Entende-se, portanto, que a provável 
diferenciação na forma dos lobos laterais, neste 
caso, não justifica a manutenção em dois táxons 
distintos, já que todos os demais caracteres, tanto 
vegetativos quanto reprodutivos, condizem com 
um único táxon. 

Acredita-se que o holótipo de Encyclia 
gonzalezii apresenta informações equivocadas 
quanto à procedência. A localidade referida no 
protólogo como “divisa com Estado de Goiás, Rio 
Descoberto” apresenta vegetação do tipo Cerrado 
s.s. e entremeada por matas de galeria. As tentativas 
de recoleta nesse local foram frustradas, sendo 
que não se encontrou nenhum sinal da existência 
de tal. Todos os demais espécimes examinados e 
coletados pelos autores, inclusive o da localidade 
tipo de E. tocantinensis, são provenientes de mata 
seca. Há outro indício que corrobora fortemente 
com a hipótese de localidade equivocada. A região 
administrativa do Distrito Federal em que é relatado 
o tipo, cidade satélite de Taguatinga, possivelmente 
foi confundida com o município de Taguatinga, no 
estado de Tocantins.

5. Encyclia linearifolioides (Kraenzl.) Hoehne, 
Arq. Bot. Estado São Paulo 1(1): 19. 1938. 
Epidendrum linearifolioides Kraenzl., Kungl. 
Svenska Vetensk. Acad. Hand., n.s., 46 (10): 
55. 1911. Tipo: PARAGUAI: S.loc., 1894, fl., 
Lindmann A3895 (holótipo: HBG, fotografia!). 
 Fig. 1f-g, 2c

Encyclia bicornuta Brade, Orquídea (Rio 
de Janeiro) 6(1): 16. [Setembro] 1943. Encyclia 
bicornuta Brade Arq. Serv. Florest. 2(1): 5. 
[Novembro] 1943, nom. superfl. Tipo: BRASIL. 
“MATTO GROSSO”: S.loc., florescimento em 
cultivo X.1938, fl., Inspetoria Agrícola Federal 
da VIII Região s.n. (holótipo: RB!).

Encyclia microxanthina Fowlie, Orchid 
Digest 55(2): 90. 1991. Tipo. PARAGUAI. Sem 
local específico, floração em cultivo no L.A. 
Arboretum, 20.X.1990, fl., s.leg., (holótipo: 
UC, não localizado; lectótipo, aqui designado: 
fotografia publicada à direita na parte inferior em 
Fowlie (1991, p. 90)).

Epífita ou rupícola. Raiz 0,1–0,3 cm diâm. 
Rizoma inconspícuo. Pseudobulbo ovóide, roxo, 
1,5–3 × 1–1,5 cm. Folhas 1–2(–3), lineares, 
planas, verdes, coriáceas, 8–25 × 0,4–0,5 cm. 
Inflorescência simples ou duplo racemosa, 3–25 
flores, 11-18 cm; pedúnculo 6–7 cm; raque, 4–13 
cm. Flor com ovário pedicelado verde, 1,5–1,8 cm. 
Sépalas lanceoladas, amarela, 1,4–1,7 × 0,3 cm. 
Pétalas espatuladas, amarela, 1,4–1,6 × 0,2 cm. 
Labelo, 1,3–1,5 × 1–1,2 cm; lobos laterais ovados, 
bege, 0,9–1,1 × 0,3–0,5 cm; lobo medial orbicular, 
ápice arredondado, bege, 0,5–0,6 cm diâm.; calo 
com ápice truncado, 0,5–0,2 cm. Coluna sem asas, 
0,7–1 × 0,2–0,3 cm; antera marrom escuro. Cápsula 
verrucosa, 2,7–3,1 × 0,9–1,6 cm.
Material selecionado: BRASIL. DISTRITO FEDERAL: 
Chapada da Contagem, 19.X.2005, fl., A.H. Salles et al. 
3815 (HEPH). Fercal, 12.X.1992, fl., L.B. Bianchetti 
& J.A.N. Batista (CEN 26615). GOIÁS: Campinaçu, 
estrada de Palmeira para Campinaçu, 10.X.1995, fl., 
B.M.T. Walter et al. 2812 (CEN). Cavalcante, rio Santo 
Antônio, 29.X.2007, fl., G. Pereira-Silva & E.S. Guarino 
6470 (CEN). Goiânia, 23.XI.1964, fl., E.P. Heringer 
9955 (UB). Goiás Velho, 5.I.1973, fl., M. Lenig 532 
(HB). Iporá, Fazenda Lage, 11.X.2008, fl., T.E.C. 
Meneguzzo et al. 21 (UB). Minaçu, usina Serra da Mesa, 
1.XII.1998, fl., M.F. Simon 86 (UB). Niquelândia, dolina 
ao norte da GO-237, 7.X.2007, fl., B.M.T. Walter et al. 
2033 (CEN); Macedo, 20.X.1996, fl., M.L. Fonseca et 
al. 1249 (IBGE). Nova Roma, estrada Ourominas-Nova 
Roma, 12,5km de Ourominas, 3.XII.2003, B.R. Silva 
et al. 1211 (RB, UB). Planaltina, XI.2008, fl., T.E.C. 
Meneguzzo & L.C. Santos 26 (UB). TOCANTINS: 
Aguiarnópolis, canteiro de obras da AHE Estreito, 
22.X.2005, fl., G.P. Silva et al. 10277 (CEN). Conceição 
do Tocantins, a margem do córrego Teleste, 12.I.2003, 
fr., N.A. Curcino 33 (HTO). Dianópolis, perto da gruta, 
29.IX.2003, fl., T.B. Cavalcanti et al. 3349 (CEN). 
Goiatins, aldeia Pedra Branca, 15.X.2000, fl., A.A. Santos 
et al. 800 (CEN). Lageado, 29.X.1998, fl., G.F. Árbocz 
6258 (HTO, IBGE). Palmas, serra do Lajeado, fazenda 
Alta Floresta, 25.X.1993, fl., E. Santos 551 (HTO). 
Paranã, fazenda Petrolina, 14.IX.2003, fl., A.C. Cervilha 
et al. 3608 (CEN). Porto Nacional, margem direita do rio 
Tocantins, 25.X.1993, fl., E. Santos 236 (HTO).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Campina Verde, Fazenda S.J. do Lajeado, 
27.X.2003, fl., J.F. Santos 5866 (CEN).

Espécie com distribuição no Paraguai, 
Bolívia e Brasil. No Brasil é registrada nos 
Estados de Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Distrito 
Federal e Minas Gerais. Ocorre em abundância em 
grandes populações, no bioma Cerrado, em mata 
seca. Floresce no final do período seco e início do 
chuvoso.
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Foram registrados os forófitos hospedando os 
seguintes espécimens: Campomanesia eugenioides 
(Camb.) Legr. (Myrtaceae); sobre Cereus sp. 
(Cactaceae); Ficus elliotiana S.Moore (Moraceae); 
Hyptidendrum canum (Pohl ex Benth.) Harley 
(Lamiaceae); Ficus pertusa L.f. (Moraceae); 
Tabebuia sp. (Bignoniaceae) e Spondias sp. 
(Anacardiaceae).

Diferencia-se das demais espécies por 
apresentar pétalas e sépalas amarelas, labelo bege, 
com coluna sem asas e antera marrom escura.

Após buscas ao holótipo de E. microxanthina, 
que estaria depositado no herbário UC pela 
indicação no protólogo e também por informação 
fornecida pelo curador do herbário, não foi possível 
localizá-lo. Withner (2000) também indica que não 
o encontrou. Por esse motivo o lectótipo baseado 
na fotografia da flor dissecada é aqui proposto.

Os sinônimos foram aparentemente propostos 
pela primeira vez por Castro Neto & Campacci 
(2000), apesar dos mesmos não apresentarem 
designação explícita como recomendada pelo artigo 
50A.1 (McNeil et al. 2006) e aqui foram revisados. 

6. Encyclia osmantha (Barb.Rodr.) Schltr., Orchideen 
(Schlechter): 210. 1914. Epidendrum osmanthum 
Barb.Rodr., Gen. Sp. Orchid. 2: 134. 1882. Tipo: 
BRASIL. “Hab. croîssant par touffes sur les arbres 
des forêsts pres de la Casa de Pedra, à S. José 
d’El-Rey, Minas Geraes. Fleurit em Septembre”, 
s.d., J. Barbosa Rodrigues s.n. (perdido); lectótipo 
designado por Meneguzzo et al. (2010): AMES, 
ilustração original de J. Barbosa Rodrigues que 
seria publicada em Iconographie des Orchidées 
du Brésil 4: t. 14b, e reproduzida por Sprunger et 
al. (1996, p. 277, t. 14B). Fig. 1h, 2d

Encyclia lutzenbergerii L.C.Menezes, Bol. 
CAOB 3(1): 7. 1990. Encyclia lutzenbergerii 
L.C.Menezes, Orchid Digest 55(1): 5. 1991, nom. 
superfl. Tipo: BRASIL. DISTRITO FEDERAL: 
Brasília, florescimento em cultivo VII.1990, fl., Z.J.G. 
Miranda sub L.C. Menezes UB2 (holótipo: UB!).

Encycl ia  lutzenbergeri i  var.  major 
L.C.Menezes, Orchid Digest 56(1): 20. 1992. Tipo: 
BRASIL. BAHIA: Vitória da Conquista, estéril, 
L.C. Menezes UB20 (holótipo: UB!; epítipo, aqui 
designado: fotografia publicada à direita na parte 
inferior em Menezes (1992a, p. 21)).

[Encyclia lutzenbergerii  var.  Minas 
Geraisensis L.C.Menezes ex Fowlie & Duveen, 
contracapa da reimpressão de Fowlie & Duveen 
(1992), nom. nud.]

Epífita. Raiz 0,1–0,3 cm diâm. Rizoma 
0,5–2 × 0,5–0,8 cm. Pseudobulbo estreito-ovóide, 
verde a roxo, 5–11 × 1–1,5 cm. Folha 2–3, linear-
lanceolada, plana, verde a roxa, coriácea,10–45 × 
1–2,5 cm. Inflorescência duplo recemosa, 7–25 
flores, 45–95 cm; pedúnculo 26–50 cm; raque 
20–40 cm. Flor com ovário pedicelado verde, 2–2,5 
cm. Sépala lanceolada, verde a marrom, 1,7–2,2 × 
0,5–0,6 cm. Pétala espatulada, ápice arredondado 
a ligeiramente apiculado, verde a marrom, 1,7–2,1 
× 0,5–0,7 cm. Labelo 1,7–2,2 × 1,5–1,8 cm; 
lobos laterais elípticos, ápice arredondado, bege, 
0,8–1,3 × 0,4–0,7 cm; lobo medial transverso-
elíptico, ápice freqüentemente emarginado, bege, 
centro rosa a bege, 0,8–1,5 × 0,8–1,1 cm; calo 
cimbiforme, ápice inteiro, 0,5–0,6 × 0,2–0,3 cm. 
Coluna com asas, bege a verde, 1–1,2 × 0,3–0,4 
cm; antera amarela. Cápsula verrucosa, marrom, 
3,5–4 × 0,7 cm.
Material selecionado: BRASIL. DISTRITO FEDERAL: 
Córrego Vicente Pires, 21.VIII.1990, fl., I. Valente 
24 (HEPH). Estação Ecológica do Jardim Botânico 
de Brasília, córrego Cabeça de Veado, próximo ao 
T6, 28.VIII.1996, fl., M.G. Nóbrega 504 (HEPH). 
Fazenda Água Limpa, córrego Olho d’Água da Onça, 
18.VII.1989, fl., M. Pereira Neto et al. 361 (IBGE). 
Fazenda Sucupira, 23.VIII.2000, fl., B.M.T. Walter et 
al. 4477 (CEN). Horto do Guará, 7.VII.1961, fl., E.P. 
Heringer 8453 (HB, UB). Jardim Botânico de Brasília, 
córrego Cabeça de Veado, 17.VIII.1999, fr., M.G. 
Nobrega 986 (HEPH, UB). Parque do Gama, 6.V.1963, 
fr., Pires et al. 9639 (HB). Parque Nacional de Brasília, 
20.V.1962. fl., E P. Heringer 9691 (HB). Reserva 
Ecológica do IBGE, córrego Taquara, 8.XI.1989, fl., M.L. 
Azevedo & E.C. Lopes 405 (IBGE). Setor de Mansões 
Lago Norte, córrego Tamanduá, 20.X.1991, fl., L.B. 
Bianchetti & J.A.N. Batista 1178 (CEN). Taguatinga, 
Fazenda Pequeno Saltador, 25.VIII.1992, fl., J.A.N. 
Batista 207 (CEN). GOIÁS: Formosa, 1.IX.2004, fl., 
A.A. Santos & J.B. Pereira 2086 (CEN). Gama, entre 
Gama e Rio Corumbá, 6.X.1963, fl., J.M. Pires 5117 
(UB). Parque Nacional do Tocantins, entre Morro das 
Antas e Alto Paraíso, IX.1967, fl., de Haas et al. 402 
(HB). Pirenópolis, 29.VIII.2009, fl., C. Proença & S.A. 
Harris 3623 (UB). Sítio d’Abadia, 18.IX.2009, fr., A.K. 
Peres Júnior et al. 12 (UB).
Material adicional examinado: BRASIL. MINAS 
GERAIS: Delfinópolis, Parque Nacional da Serra da 
Canastra, X.2002, fl., R.A. Pacheco et al. 249 (UB). 

Espécie dispersa em Goiás, Distrito 
Federal, Minas Gerais e Bahia. Ocorrente no 
Cerrado em matas ciliares e de galeria. Floresce 
predominantemente no final do período seco e 
início do chuvoso, agosto-novembro. 
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Foram registrados espécimes crescendo 
nos forófitos Magnolia ovata (A.St.-Hil) Spreng. 
(Magnoliaceae) e Belangera sp. (Cunoniaceae). 

Para verificação dos caracteres que 
distinguem Encyclia osmantha de E. argentinensis 
e E. chapadensis ver comentários sob estas.

A foto do perianto distendido apresentada no 
protólogo de Encyclia lutzenbergerii var. major 
L.C.Menezes é aqui designada como epítipo, 
devido ao fato do holótipo não apresentar flores. O 
nome “Encyclia osmanta var. Minas Geraisensis” 
é aqui considerado nome nú por não cumprir as 
exigências previstas no artigo 32.1 (McNeil et 
al. 2006); entretanto, o exemplar ao qual este 
nome está associado se enquadra perfeitamente 
no conceito de E. osmantha e, portanto, é aqui 
sinonimizado. 

Espécies e conceitos excluídos
Pabst & Dungs (1975), Castro Neto & 

Campacci (2000), Campacci (2003), Batista & 
Bianchetti (2003) e Barros et al. (2010) citam 
para o Distrito Federal e Estados de Goiás e 
Tocantins Encyclia chloroleuca (Hook.) Neumann, 
E. conchaechila (Barb.Rodr.) Porto & Brade, E. 
gallopavina (Rchb.f.) Porto & Brade, E. longifolia 
(Barb.Rodr.) Schltr., Encyclia × alcardoi V.P.Castro 
& Chiron, E. euosma (Rchb.f.) Porto & Brade, E. 
odoratissima (Lindl.) Schltr., E. flava (Lindl.) Porto 
& Brade, E. tripartita (Vell.) Hoehne, E. ensiformis 
(Vell.) Hoehne e E. amicta (Rchb.f.) Porto & Brade. 
Tais espécies não possuem ocorrência confirmada 
para as unidades federativas em questão, por não 
terem sido mencionados e/ou encontrados materiais 
testemunho depositados em herbários, e não terem 
sido encontradas em expedições a campo realizadas 
pelos autores.

Segundo nossas observações, os espécimes 
tratados pelos autores supramencionados como 
Encyclia flava, E. conchaechila, E. tripartita e E. 
amicta, na verdade, representam, todos, diferentes 
nomes do que são aqui aceitas como Encyclia 
linearifolioides (Kraenzl.) Hoehne. A má aplicação 
desses nomes é justificada pelo fato de E. flava 
ser reconhecida atualmente como sinônimo de E. 
patens Hook., já E. conchaechila como espécie 
independente e nativa da Amazônia brasileira e 
venezuelana (Carnevali et al. 2003; Castro Neto 
2008; Dalström 2006), portanto, duas entidades que 
não ocorrem na presente área de estudo. A mesma 
justificativa vale para E. amicta e E. tripartita, 
que apesar de possuírem identidade duvidosa, são 

aceitas como entidades independentes por alguns 
autores (Duntersville & Garay 1959; Castro Neto 
& Chiron 2002a, respectivamente).

Outro táxon excluído desse estudo é Encyclia 
× alcardoi. Apesar de ser necessário saber, no 
mínimo, somente um dos pais para o reconhecimento 
de um híbrido (artigo H.3.2, McNeil et al. 2006), 
a informação constante no protólogo é ambígua a 
ponto de ser inconclusiva. Esse táxon foi descrito 
como híbrido resultado do cruzamento natural entre 
E. argentinensis e E. flava. Segundo o protólogo 
(Castro Neto & Chiron 2002b), o único espécime 
encontrado possui flores mais semelhantes a E. 
argentinensis e a parte vegetativa a E. flava. O 
conceito empregado no protólogo para E. flava 
foi o de Castro Neto & Chiron (2002a). No nosso 
entendimento o conceito de E. flava de Castro 
Neto & Chiron (2002a,b) é incorreto, e nossa 
hipótese é corroborada por Dalström (2006) 
e Castro Neto (2008). Castro Neto & Chiron 
(2002b) utilizam o binômio E. flava, que é na 
verdade sinônimo de E. patens (supracitado), para 
nomear duas espécies distintas: E. linearifolioides 
e E. conchaechila. Os autores ainda ilustram no 
protólogo intercambiavelmente como E. flava, 
ora o que reconhecemos como E. linearifolioides 
(Castro Neto & Chiron 2002b, p. 152, 155 e 157) e 
ora como E. conchaechila (ibidem, p. 151). Apesar 
de ser confirmada a existência de E. linearifolioides 
para a localidade tipo (Porto Nacional, estado de 
Tocantins; ver lista de materiais examinados) não 
foi confirmada nem E. conchaechila e nem E. 
argentinensis, o que resolveria a questão de quais 
são os pais do híbrido. O holótipo depositado 
no herbário SP consiste em fragmentos de uma 
flor. Mesmo o exame das ilustrações e descrições 
constantes no protólogo não foi possível chegar a 
uma boa conclusão sobre o híbrido. Portanto, este 
táxon é considerado como excluído devido ao tipo 
nomenclatural pouco esclarecedor, confirmação 
dos pais e sua simpatria, sincronismo de floração 
de forma a possibilitar o cruzamento na natureza 
para identificação e clarificação da identidade do 
híbrido.

Encyclia longifolia (Barb.Rodr.) Schltr., 
atualmente conhecida como E. oncidioides (Lindl.) 
Schltr., tem sua ocorrência descartada, uma vez que 
se trata de espécie da região litorânea do Brasil 
adentrando em algumas porções do continente, 
como a Chapada Diamantina, Bahia (Pabst & 
Dungs 1975; Toscano de Brito & Cribb 2005). 
Do mesmo modo, até onde averiguamos Encyclia 
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gallopavina (Rchb.f.) Porto & Brade é restrita ao 
Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. 

Por outro lado, E. chloroleuca, E. randii 
(Barb.Rodr.) Porto & Brade e E. conchaechila 
(essa última tratada no conceito original de Barbosa 
Rodrigues (1877), supracitado) poderiam ocorrer 
no norte e oeste do Tocantins, entretanto, foram 
excluídas por não possuírem materiais testemunho 
que comprovassem ocorrência na área em estudo.

O trabalho de Castro Neto & Chiron (2005) 
traz esclarecimentos quanto ao entendimento atual 
de Encyclia euosma (Rchb.f.) Porto & Brade, 
representando, entre outras características, uma 
espécie tipicamente epífita, ocorrente na Serra do 
Mar e Serra dos Órgãos (bioma Floresta Atlântica), 
no sul e sudeste brasileiro. Entretanto, G.F.J. Pabst 
aplicava outro conceito morfológico e ecológico 
para E. euosma. A comprovação dessa afirmação é 
justificada pelo exame dos materiais identificados 
e observações, em forma de notas, presentes nos 
arquivos pessoais de Pabst, conservados pelo 
Herbarium Bradeanum. O conceito de E. euosma se 
referia a uma planta rupícola com porte compacto, 
pseudobulbos quase esféricos, longa inflorescência 
pauciflora e lobos do labelo proporcionalmente 
grandes para o gênero. Esse conceito foi, de alguma 
forma, registrado em sua obra (Pabst & Dungs 1975, 
1977) com ilustrações de flores dissecadas (Pabst 
& Dungs 1975, p. 298, fig. 654), e como ocorrente 
nos Estados Pará, Mato Grosso e Goiás (bioma 
Amazônico e Cerrado). Como obra fundamental 
de referência, muitos pesquisadores, ao efetuarem 
levantamentos florísticos, perpetuaram o conceito de 
Pabst & Dungs (1975) para as plantas com aquelas 
características encontradas (e.g. Munhoz & Proença 
1998 e Mendonça et al. 2008). De acordo com exame 
de espécimes ocorrentes na área do presente estudo, 
constatamos que se tratava de E. chapadensis. 
Concluímos também que os espécimes procedentes 
do Pará, em específico da Serra do Cachimbo, são 
na verdade E. caximboensis L.C.Menezes. Nenhum 
exemplar consultado correspondia a E. euosma, 
segundo o protólogo e o tipo nomenclatural e por 
esse motivo foi excluída, como ocorrente, da área 
do presente estudo. 

Da mesma maneira que para a espécie 
anterior, autores contemporâneos como Withner 
(2000) e Romanini & Barros (2007) trazem 
esclarecimentos fundamentais para o melhor 
entendimento de Encyclia odoratissima (Lindl.) 
Schltr. Desse modo entende-se que esta é sinônimo 
de E. patens Hook. e ocorre na Serra do Mar e 

Serra dos Órgãos  (bioma Floresta Atlântica). De 
acordo com exame de materiais ocorrentes na área 
do presente estudo e identificados incorretamente 
como E. odoratissima, e também citados por Brasil 
(2004), Mendonça et al. (2000) e Pereira et al. 
(1993), constatamos que se referem a E. osmantha. 
Por esse motivo, E. odoratissima foi excluída, 
como ocorrente, da área do presente estudo. Pabst 
& Dungs (1975) também citam E. ensiformis como 
sendo na verdade espécimes de E. osmantha.

Existem três espécimes identificados como 
tipos nomenclaturais sob os nomes de “Encyclia 
reflexa J.González” e “E. delicata L.C.Menezes” 
respectivamente: L.C. Menezes UB81, proveniente 
da Ilha do Bananal, Tocantins, no herbário UB, 
e L.C. Menezes UB71, de Formosa, Goiás, nos 
herbários G e UB. Como ocorrentes na área 
de estudo, essas espécies deveriam ser citadas. 
Entretanto, por não terem sido publicados. A 
inexistência de flores nos espécimes e também o 
segundo apresentar mistura de materiais diferentes, 
torna impossível a identificação desses espécimes e 
justificam a exclusão do presente trabalho. 

Conclusão e Considerações Finais
Todos os táxons foram encontrados somente 

no bioma Cerrado. Considera-se que o Distrito 
Federal e Goiás são bem representativos quanto 
à diversidade e número de espécies. O segundo 
estado apresenta espécies raras para o gênero, E. 
cyperifolia e E. chapadensis. O estado do Tocantins 
carece de coletas como um todo, sendo a espécie 
melhor amostrada, E. linearifolioides, muito 
comum no bioma Cerrado.

Ao total, quarenta e dois nomes foram 
revisados. Duas novas sinonimizações, quatro 
lectótipos e dois epítipos são propostos. Um nome 
é indicado como inválido, quatro como supérfluos 
e quatro como nulos. Treze nomes, incluídos em 
listagens anteriores para a área em questão, foram 
excluídos do tratamento por falta de material 
testemunho ou outro tipo de evidência e três são 
registrados como de possível ocorrência.

Este trabalho tem sua importância elevada 
especialmente no que diz respeito ao número real 
de táxons ocorrentes em Goiás, Tocantins e Distrito 
Federal; pelo esclarecimento do estado taxonômico 
de muitos nomes, enquadramento de muitos outros 
segundo as regras do Código Internacional de 
Nomenclatura Botânica, além de várias tipificações 
e também como contribuição inicial para a revisão 
do gênero Encyclia.
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Resumo
Os gêneros Aciotis D.Don, Acisanthera P. Browne, Marcetia DC., Microlepis (DC.) Miq., Pterolepis (DC.) 
Miq., Siphanthera Pohl ex DC., além de Tibouchina Aubl., são os representantes da tribo Melastomeae no 
estado do Paraná. À exceção do último, cada um apresenta apenas uma espécie no estado, respectivamente: 
Aciotis paludosa (Mart. ex DC.) Triana, Acisanthera variabilis (DC.) Triana, Marcetia taxifolia (A.St.-Hil.) 
DC., Microlepis oleifolia (DC.) Triana, Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq. e Siphanthera cordata Pohl ex 
DC. Os registros de Microlepis e Siphanthera são os primeiros para estes gêneros no Paraná e região Sul. 
Neste trabalho foi elaborado um tratamento taxonômico para as espécies de Melastomeae no Estado, exceto 
para Tibouchina. São fornecidas chave de identificação, descrições dos gêneros e espécies, comentários 
taxonômicos, ilustrações, informações sobre distribuição geográfica e listagens de materiais examinados.
Palavras-chave: Melastomataceae, Melastomeae, taxonomia.

Abstract
The genera Aciotis D.Don, Acisanthera P. Browne, Marcetia DC., Microlepis (DC.) Miq., Pterolepis (DC.) 
Miq., Siphanthera Pohl ex DC., and Tibouchina Aubl.  represent the tribe Melastomeae in the state of Paraná. 
Except for Tibouchina, each has only one species occurring in the state, respectively: Aciotis paludosa (Mart. 
ex DC.) Triana, Acisanthera variabilis (DC.) Triana, Marcetia taxifolia (A.St.-Hil.) DC., Microlepis oleifolia 
(DC.) Triana, Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq. and Siphanthera cordata Pohl ex DC. Microlepis and 
Siphanthera are cited for the first time in Paraná and in southern Brazil. In this article we present a taxonomic 
treatment for the species of tribe Melastomeae in the state, except for those of Tibouchina, with an illustrated 
identification key, descriptions, information on distribution and taxonomy, and collectors’ lists.
Key-words: Melastomataceae, Melastomeae, taxonomy.
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Introdução
Melastomataceae é composta por cerca de 

150‒166 gêneros e 4.200‒4.500 espécies distribuídas 
nas regiões tropicais do globo (Renner 1993; Clausing 
& Renner 2001). A classificação supra genérica aceita 
para a família reconhece 9 tribos (Renner 1993) e, mais 
recentemente, uma nova tribo foi proposta (Penneys 
et al. 2010). Dentre estas, destaca-se Melastomeae, 
com cerca de 450 espécies, caracterizada pelos 
estames com conectivo apendiculado e sementes 
cocleadas (Renner 1993). No estado do Paraná a 

tribo está representada pelos gêneros Aciotis D.Don, 
Acisanthera P. Browne, Marcetia DC., Microlepis 
(DC.) Miq., Pterolepis (DC.) Miq., Siphanthera 
Pohl ex DC. e Tibouchina Aubl., reconhecidos pelos 
estames geralmente com conectivo ventralmente 
apendiculado (inapendiculado apenas em Aciotis) 
e frutos secos e deiscentes (Cogniaux 1883‒1885, 
1891).

Neste trabalho foi efetuado o estudo 
taxonômico dos gêneros pertencentes à tribo 
Melastomeae ocorrentes no estado do Paraná, à 
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exceção de Tibouchina, que é mais diverso e cuja 
publicação foi feita separadamente (Meyer et al. 
2010). No presente estudo são fornecidas chave de 
identificação, descrições dos gêneros e espécies, 
comentários taxonômicos, informações sobre 
distribuição geográfica, listagens de materiais 
examinados e ilustrações.

Materiais e Métodos
As exsicatas analisadas estão depositadas nos 

herbários paranaenses FUEL, MBM e UPCB (siglas 
segundo Thiers, último acesso em 13.08.2011). No 
herbário HUEM não foram encontradas coletas 
dos táxons estudados. Para cada espécie, apenas 
as coletas provenientes do Estado do Paraná foram 
listadas como “material examinado”, que serviram 
de base para as descrições. Quando necessário, por 
conta de escassez de coletas, foi também citado 
“material adicional examinado”, proveniente de 
outros estados. Optou-se por citar apenas uma 
coleta por município, preferencialmente do registro 
mais recente, para encurtar a lista de material 
examinado. 

Táxons infra-específicos não foram aceitos 
para o trabalho. Para a listagem de sinonímias e 
informações sobre distribuição geográfica foram 
realizadas consultas as obras de Baumgratz (2010), 
Cogniaux (1883-1885, 1891), Freire-Fierro (2002), 
Guimarães (2009), Kriebel (2010), Martins (1989, 

2009), Martins & Bernardo (2010), Matsumoto & 
Martins (2009), Renner (1994), Romero (1997, 2000, 
2009a,b, 2010a,b) e Wurdack (1962).

Com relação à morfologia, o número de 
nervuras laterais das folhas foi complementado 
com um sinal de adição acrescido do número 
dois quando constatada a ocorrência de um par 
submarginal tênue adicional (p.ex. 3+2, com 1 
nervura principal, 2 laterais e mais o par tênue). 

Os dados fenológicos apresentados baseiam-
se apenas em coleções do Paraná. 

Dados sobre a geografia, clima e vegetação 
do Paraná podem ser encontrados em Maack (1968) 
e Goldenberg (2004).

Resultados
Tratamento taxonômico
No estado do Paraná a tribo Melastomeae está 

representada pelos gêneros Aciotis, Acisanthera, 
Marcetia, Microlepis, Pterolepis, Siphanthera e 
Tibouchina. À exceção do último, estes gêneros 
são pouco diversos e sua ocorrência no Paraná 
geralmente representa seu limite setentrional de 
distribuição, como é o caso de Aciotis (Freire-
Fierro 2002), Marcetia (Martins 1989), Microlepis 
e Siphanthera, ou quase, como é o caso de 
Acisanthera, Pterolepis e Tibouchina, que ocorrem 
até Santa Catarina e norte da Argentina (Wurdack 
1962; Renner 1994). 

Chave de identificação para os gêneros e espécies da tribo Melastomeae ocorrentes no Paraná

1. Ovário com ápice glabro.
2. Estames antepétalos ausentes; anteras com ápice rostrado (Fig. 3j)  ............  Siphanthera cordata
2’. Estames antepétalos e ante-sépalos presentes; anteras com ápice subulado ou obtuso (Figs. 1e, j, 2e).

3. Conectivo inapendiculado (Fig. 1e)  ...........................................................  Aciotis paludosa
3’. Conectivo apendiculado, com apêndices muito ou pouco conspícuos (Figs. 1j, 2e).

4. Folhas planas, lâmina 1,2‒3,3 × 1,2‒2,3 cm (Fig. 1h); estames ante-sépalos com conectivo 
longamente prolongado, com 1,5‒2,2 mm compr. (Fig. 1j)  ......  Acisanthera variabilis

4’. Folhas assoveladas, lâmina 0,3‒0,4 × 0,1‒0,2 cm (Fig. 2b); estames dos dois ciclos com 
conectivo curtamente prolongado, ca. 0,1 mm compr. (Fig. 2e)  ......  Marcetia taxifolia

1’. Ovário com ápice coroado por indumento.
5. Hipanto externamente com projeções vascularizadas e ramificadas (Fig. 3c), com tricomas 

simples  ........................................................................................................  Pterolepis glomerata
5’. Hipanto externamente sem projeções vascularizadas e ramificadas, glabro ou com tricomas simples, 

estrelados ou dendríticos.
6. Estames com anteras de ápice subulado combinadas com conectivos com apêndices subulados 

(Fig. 2i)  ................................................................................................... Microlepis oleifolia
6’. Estames com anteras de ápice subulado combinadas com conectivos com apêndices curtos, 

com ápice obtuso ou anteras de ápice truncado combinadas com conectivos com apêndices  
subulados (apenas em T. hospita)  .....................  Tibouchina (tratado em Meyer et al. 2010).
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1. Aciotis D.Don 
Ervas. Folhas planas. Flores 4-meras; hipanto 

glabro ou pubescente; estames 8, ambos os ciclos 
presentes, conectivo ausente ou pouco conspícuo, 
inapendiculado, anteras com ápice obtuso; ovário 
com ápice glabro ou coroado por indumento.

As espécies  de Aciot is  apresentam 
inflorescências cimosas ou paniculadas, flores 
tetrâmeras, com pétalas agudas, e ovário na 
maioria das vezes bilocular, raro trilocular (Freire-
Fierro 2002). O fruto é geralmente capsular, 
mas algumas espécies possuem frutos bacáceos 
e indeiscentes (Freire-Fierro 2002), e por isso 
podem ser confundidas com espécies de Leandra 
e Ossaea, ambas em Miconieae. O gênero possui 
13 espécies que ocorrem desde o Sul do México 
e Caribe até o Sul do Brasil (Freire-Fierro 2002). 
Todas as espécies do gênero ocorrem no Brasil 
(Matsumoto & Martins 2009), e estão presentes 
em quase todos os estados, à exceção da Região 
Sul, onde apenas A. paludosa ocorre no Paraná 
(Baumgratz 2010).

1.1 Aciotis paludosa (Mart. ex DC.) Triana, Trans. 
Linn. Soc. London 28(1): 51. 1871. Fig. 1a-f

Ervas 14‒50 cm alt. Folhas com pecíolo 
5,5–31,7 mm compr.; lâmina 1,8–5,6 × 1,1–2,6 
cm, elíptica ou oval, base aguda ou obtusa, ápice 
agudo, margem crenulada; ambas as faces esparso 
a moderadamente setulosas; nervuras 3+2 ou 
5, pares laterais confluentes. Inflorescências 
cimosas ou tirsóides terminais. Flores com 
hipanto esparsamente glanduloso-pubérulo; 
cálice persistente, lacínias com ápice agudo; 
pétalas lilases ou roxas; estames pouco desiguais, 
filetes glabros, conectivos ca. 0,2 mm compr., 
inapendiculados, anteras com ápice obtuso; ovário 
com ápice glabro; estilete glabro. Cápsula 3–3,8 
× 2,8–3,4 mm.
Material examinado: Guaraqueçaba, Rio Morato, 
4.II.1971, fl. e fr., G. Hatschbach 26249 (MBM); 
7.XII.1972, fl. e fr., G. Hatschbach 30948 (MBM).
Material adicional examinado: BAHIA: Nova Viçosa, 
Rio Pau Velho, 8.XI.1986, fl. e fr., G. Hatschbach & J.M. 
Silva 50740 (MBM). MINAS GERAIS: São Gonçalo 
do Rio Abaixo, Estação Ambiental de Peti, 8.XII.2004. 
fl. e fr., R.M. Ferreira et al. 67 (UPCB). SÃO PAULO: 
Ubatuba, Morro do Corsário, 15.I.2006, fr., A.K.A. 
Santos et al. 698 (UPCB). ESPIRÍTO SANTO: Santa 
Teresa, Estação Biológica de Santa Lúcia, 20.XI.1985, 
fl. e fr., J.M. Vimercat 300 (UPCB).

Aciotis paludosa tem por característica 
marcante o indumento avermelhado que reveste 

os ramos e pecíolos. Poucas amostras foram 
verificadas até o momento no Paraná, todas 
procedentes do município de Guaraqueçaba, o que 
representa o extremo sul de distribuição da espécie 
e do gênero. Não é endêmica do Brasil, mas neste 
país ocorre nos Estados do Mato Grosso, Distrito 
Federal, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, São Paulo e Paraná (Baumgratz 
2010; Freire-Fierro 2002; Matsumoto & Martins 
2009). No Paraná foi coletada em locais de baixa 
altitude, onde a água permanece acumulada, em 
Floresta Ombrófila Densa. Apresenta flores e 
frutos entre os meses de dezembro e fevereiro.

2. Acisanthera P. Browne
Ervas ou subarbustos. Folhas planas. Flores 

4‒5-meras; hipanto glabro ou pubescente; estames 
(4)‒8‒10, ambos os ciclos presentes, raro um dos 
ciclos imperfeito, conectivo prolongado abaixo 
das tecas, apêndices ventrais bilobados com ápice 
obtuso, anteras com ápice subulado ou truncado; 
ovário com ápice glabro.

Acisanthera assemelha-se a Tibouchina, 
especialmente das espécies de pequeno porte, 
pelos estames dispostos em dois ciclos dimórficos, 
anteras subuladas na maioria das espécies com 
poro apical-ventral, conectivos longamente 
prolongados (geralmente nos estames ante-
sépalos), com apêndices ventrais bituberculados, 
diferindo, no entanto, pela ausência de tricomas 
no ápice do ovário. Acisanthera apresenta cerca de 
20 espécies, que ocorrem desde o Sul do México 
e América Central até o Paraguai, Argentina e sul 
do Brasil (Guimarães 2009). No Brasil ocorrem 
aproximadamente 13 espécies, com ampla 
distribuição por todo o Brasil (Kriebel 2010).

2.1 Acisanthera variabilis (DC.) Triana, Trans. 
Linn. Soc. London 28(1): 34. 1871. Fig. 1g-k

Ervas ou subarbustos 20‒40 cm alt. Folhas 
com pecíolo ausente ou muito curto, 1,2–4 mm 
compr.; lâmina 1,2–3,3 × 1,2–2,3 cm, oval, base 
obtusa ou subcordada, ápice agudo, acuminado ou 
obtuso, margem inteira ou crenulada; face adaxial 
glabra ou esparsa a moderadamente pubérula, 
com tricomas glandulares mesclados, face abaxial 
moderadamente glanduloso-pubérula; nervuras 3, 
3+2, 5 ou 5+2, basais. Inflorescências tirsóides ou 
cimeiras paucifloras terminais. Flores 5-meras; 
hipanto moderadamente glanduloso-pubérulo; 
cálice persistente, lacínias com ápice subulado; 
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Figura 1 – a-f. Aciotis paludosa – a. hábito; b. folha (face abaxial); c. flor; d. fruto; e. estames; f. gineceu (G. 
Hatschbach 26249). g-k. Acisanthera variabilis – g. hábito; h. folha (face abaxial) e detalhe do indumento; i. flor; 
j. estames; k. gineceu (R. Wasum 3441).
Figure 1 – a-f. Aciotis paludosa – a. habit; b. leaf (abaxial view); c. flower; d. fruit; e. stamens; f. gynoecium (G. Hatschbach 26249). 
g-k. Acisanthera variabilis – g. habit; h. leaf (abaxial view) and indument; i. flower; j. stamens; k. gynoecium (R. Wasum 3441).
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pétalas róseas, roxas ou brancas; estames 10, 
desiguais, filetes glabros, conectivos nos ante-
sépalos longamente prolongados, 1,5–2,2 mm 
compr., nos antepétalos ca. 0,3 mm compr., 
apêndices ventrais bilobados com ápice obtuso, 
anteras com ápice subulado; estilete glabro. 
Cápsula 4,9–5,1 × 3,8–4 mm.
Material examinado: Altônia, Fazenda Pontal II, 
12.XI.2002, fl. e fr., C. Kozera 1575 (MBM, UPCB). 
Balsa Nova, Ponte dos Arcos, 12.II.2008, fl. e fr., F.S. 
Meyer et al. 589 (UPCB). Bocaiúva do Sul, 5.XII.1978, 
fl. e fr., G. Hatschbach 41846 (MBM). Campina Grande 
do Sul, 8.XI.1985, fl., R. Kummrow & S. Graham 2633 
(MBM). Campo Largo, São Luiz do Purunã, 6.XI.2001, 
fl. e fr., R. Goldenberg et al. 539 (UPCB). Campo 
Mourão, Parque Estadual do Lago Azul, 3.II.2007, fl., 
A.R. Silva 279 (UPCB). Castro, Rio São João, 15.I.1965, 
fl., G. Hatschbach et al. 12125 (MBM). Curitiba, Parque 
Barigüi, 7.V.1996, fl., fr., V.A. Dittrich & C. Kozera 
112 (MBM). General Carneiro, Cabeceiras do Iratim, 
10.II. 1966, fl. e fr., G. Hatschbach et al. 13684 (MBM, 
UPCB). Guarapuava, Chácara Raul Toledo, 4.II.2006, 
fl. e fr., J. Cordeiro 341 (UPCB). Guaratuba, Rio 
Tupitininga, 25.XI.1996, fl. e fr., J.H. Pedrosa-Macedo et 
al. (UPCB 31425). Imbituva, Rio Imbituva, 5.III.1982, fl. 
e fr., R. Kummrow 1861 (MBM). Ipiranga, Rio Capivari, 
19.XII.1970, fl. e fr., G. Hatschbach 25836 (MBM). 
Jaguariaíva, Parque Estadual do Cerrado, 12.VII.2005, 
fl. e fr., E. Barbosa et al. 1059 (MBM). Lapa, Gruta do 
Monge, 18.I.2006, fl., R. Wasum & L. Scur 3441 (UPCB). 
Marmeleiro, estrada Marmeleiro-Campo Erê, 21.II.1971, 
fl., G. Hatschbach 25414 (MBM). Palmeira, Recanto dos 
Papagaios, 26.XI.2003, fl. e fr., A.C. Cervi 8577 (UPCB). 
Pinhão, Rondinha, 24.II.1996, fl. e fr., G. Hatschbach & 
S.R. Ziller 64499 (MBM). Piraquara, Campo próximo ao 
Rio Iraí, 22.XII.1992, fl. e fr., A. Bufrem & S.R. Ziller 
36 (MBM). Ponta Grossa, Rio Tibagi, 31.I.1999, fl. e 
fr., S.R. Ziller 1733 (MBM). Porto Amazonas, Fazenda 
São Luiz, 22.XI.1963, fl. e fr., G. Hatschbach 10876 
(MBM). Quatro Barras, Rio Taquari, 21.I.1999, fl. e fr., 
J. Cordeiro et al. 1495 (MBM). Rio Negro, Campo do 
Tenente, 1.IV.1951, fl., G. Hatschbach 3193 (MBM). 
São Jerônimo da Serra, Rio do Tigre, 24.II.1957, fl. e 
fr., G. Hatschbach 3629 (MBM). São José dos Pinhais, 
Aeroporto Afonso Pena, 27.XI.2004, fl., A.C. Martins 
& R.B. Gonçalves 40 (UPCB). Tibagi, Parque Estadual 
do Guartelá, 27.X.2005, fl. e fr., R. Goldenberg & F. 
Michelangeli 826 (UPCB). Tijucas do Sul, Ambrósios, 
10.I.1992, fl. e fr., O.S. Ribas & J. Cordeiro 392 (MBM). 
Tuneiras do Oeste, 26.II.2004, fl. e fr., M.G. Caxambu 
371 (UPCB). Ventania, Fazenda Santa Inês, 7.XII.2004, 
fl. e fr., D.A. Estevan et al. 616 (UPCB). 

Acisanthera variabilis é uma espécie 
altamente polimórfica. As coleções depositadas em 
herbários estavam segregadas em duas entidades 
distintas, A. variabilis e A. alsinaefolia (DC.) 

Triana, cuja distinção seria baseada na forma da 
margem, indumento e consistência das folhas, 
tamanho da inflorescência e nível de dimorfismo 
entre os dois ciclos de estames (Wurdack 1962). 
Aparentemente estas características variam mesmo 
dentro de uma população e, por isso, optou-se 
por incluir todos os espécimes sob A. variabilis, 
espécie citada para o sul do Brasil (Kriebel 2010). 
Provavelmente, A. variabilis seja sinônimo 
de A. quadrata Pers., mas a delimitação das 
espécies deste complexo ainda carece de revisão. 
Acisanthera variabilis é endêmica do Brasil e 
ocorre no Piauí, Paraíba, Bahia, Mato Grosso, 
Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Espírito 
Santo, Rio de Janeiro São Paulo, Paraná e Santa 
Catarina (Kriebel 2010). No Paraná ocorre em 
locais alterados por pastagens e monoculturas, em 
Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila 
Mista, mas também em Estepe e Savana. Apresenta 
flores e frutos durante boa parte do ano, entre 
outubro e junho.

3. Marcetia DC.
Arbustos ou subarbustos, raro ervas. Folhas 

assoveladas. Flores 4-meras; hipanto piloso, 
tomentoso ou glabro, raro setoso; estames 8, ambos 
os ciclos presentes, conectivo pouco conspícuo, 
apêndices ventrais bilobados com ápice obtuso, 
pouco conspícuos; ovário com ápice glabro.

Marcetia  difere dos demais gêneros 
paranaenses de Melastomeae especialmente pelas 
folhas diminutas e assoveladas. Possui cerca de 29 
espécies, todas endêmicas do Brasil, à exceção de 
M. taxifolia, que ocorre na Colômbia, Venezuela 
e Guianas (Wurdack et al. 1993).

3.1 Marcetia taxifolia (A.St.-Hil.) DC., Prodr. 3: 
124. 1828. Fig. 2a-f

Arbustos 0,3–1 m alt. Folhas com pecíolo 
ausente ou muito curto, ca. 0,1 mm compr.; 
lâmina 0,3–0,4 × 0,1–0,2 cm, sagitada ou 
lanceolada, assovelada, base cordada, ápice 
acuminado, margem revoluta; ambas as faces 
moderadamente pubérulas; nervuras 3, basais, 
pouco conspícuas. Flores solitárias, axilares ou 
dispostas nas regiões apicais dos ramos; hipanto 
moderado ou densamente glanduloso-pubérulo; 
cálice persistente, lacínias com ápice subulado; 
pétalas róseas ou roxas; estames pouco desiguais, 
filetes glabros, anteras com ápice subulado; estilete 
glabro. Cápsula 3,7–4,7 × 2,1–2,6 mm.
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Figura 2 – a-f. Marcetia taxifolia – a. ramo; b. folha (face abaxial); c. disposição das folhas no ramo; d. flor; e. estames; 
f. gineceu (G. Hatschbach 27180). g-j. Microlepis oleifolia – g. ramo e detalhe do indumento sob a face abaxial da 
folha; h. botão; i. estames; j. gineceu (E. Barbosa 2061).
Figure 2 – a-f. Marcetia taxifolia – a. branch; b. leaf (abaxial view); c. leaves; d. flower; e. stamens; f. gynoecium (G. Hatschbach 
27180). g-j. Microlepis oleifolia – g. branch and detail of the indument on the abaxial surface of the leaves; h. flower bud; i. stamens; 
j. gynoecium (E. Barbosa 2061).
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Material examinado: Sengés, Estrada Santo Antônio-
Itararé, 8.X.1971, fl. e fr., G. Hatschbach 27180 (UPCB).
Material adicional examinado: BAHIA: Maraú, 
Estrada de Itacaré a Maraú, 10.VII.2006, fl., S.C. 
Sant’Ana et al. 1274 (UPCB). ESPIRITO SANTO: 
São Roque do Canaã, Alto Misterioso, 25.VI.2007, fl. 
e fr., R.C. Britto et al. 186 (UPCB). MATO GROSSO: 
Rio das Contas, 7.IV.1992, fr., G. Hatschbach et al. 
56788 (UPCB). MINAS GERAIS: Diamantina, Estribo 
Bandeirinha, 21.V.1989, fl., G. Hatschbach et al. 53017 
(UPCB). PERNAMBUCO: Brejo da Madre Deus, Mata 
do Bituri, 18.VIII.1999, fl. e fr., A.G. da Silva & L.M. 
Nascimento 131 (UPCB).

Marcetia taxifolia é a espécie de mais ampla 
distribuição geográfica do gênero, ocorrendo desde 
a Colômbia e Venezuela até o sul do Brasil (Martins 
1989, Martins & Bernardo 2010). No Paraná 
apenas uma coleta da espécie pôde ser verificada, 
originária de Estepe, em afloramentos de arenito no 
município de Sengés. Esta mesma coleta representa 
o registro mais ao sul de distribuição da espécie, 
acompanhando, por sua vez, os limites da vegetação 
de cerrado (Savana) no sul do Brasil. Coletada com 
flores e frutos em outubro.

4. Microlepis (DC.) Miq. 
Arbustos. Folhas planas. Flores 5-meras; 

hipanto estrigoso-dendrítico e/ou estrigoso-
estrelado; estames 10, ambos os ciclos presentes, 
conectivo prolongado abaixo das tecas, apêndices 
ventrais subulados, anteras com ápice subulado; 
ovário com ápice  tomentoso, com tricomas 
estrelados ou dendríticos.

Microlepis se assemelha muito a Tibouchina, 
diferindo pelos conectivos com apêndices 
subulados, combinados com anteras de ápice 
subulado, além da presença de tricomas estrelados 
no hipanto e lacínias (Romero 2000). Microlepis 
possui 3 espécies endêmicas do Brasil, que 
ocorrem nos estados da Região Sudeste (Romero 
2010a), sendo este o primeiro registro do gênero 
para o Paraná e Região Sul do Brasil.

4.1 Microlepis oleifolia (DC.) Triana, Trans. Linn. 
Soc. Bot. 28(1): 36. 1871. Fig. 2g-j

Arbustos 1–3 m alt. Folhas com pecíolo 
4,2–6,7 mm compr.; lâmina 3,9–6 × 0,8–2 cm, 
lanceolada, base aguda ou obtusa, ápice agudo, 
margem inteira; ambas as faces densamente 
recobertas por tricomas estrelados ou dendríticos; 
nervuras 3+2 ou 5, pares laterais confluentes. 
Inflorescências tirsóides. Flores com cálice 
caduco, lacínias com ápice agudo; pétalas roxas 

ou lilases; estames desiguais, filetes esparsamente 
glanduloso-pubérulos, conectivos nos ante-sépalos 
ca. 3,4 mm compr., nos antepétalos ca. 0,3 mm 
compr., anteras com ápice subulado; estilete 
glabro ou esparsamente estrelado na base. Cápsula 
4,5–5,7 × 3,5–3,9 mm.
Material examinado: Castro, 2.III.1966, fl. e fr., G. 
Hatschbach & H. Haas 13924 (MBM, UPCB). Imbituva, 
11.IV.1965, fl. e fr., G. Hatschbach 12519 (MBM). 
Jaguariaíva, Rio Cilada, 18.II.1987, fl., G. Hatschbach 
& A. Souza 50899 (MBM). Piraí do Sul, Vassoura, 
26.II.2007, fl., E. Barbosa & J.M. Silva 2061 (UPCB). 
Pitanga, 26.II.2004, fl., A.E. Bianek 202 (UPCB). Ponta 
Grossa, Vila Velha, 21.III.1973, fl. e fr., G. Hatschbach 
31777 (MBM). São Jerônimo da Serra, Rio do Tigre, 
24.II.1957, fl. e fr., G. Hatschbach 3627 (MBM). 

Os exemplares provenientes do Paraná 
têm hipanto e lacínias revestidos por tricomas 
estrelados freqüentemente associados com 
tricomas dendríticos, ao invés de exclusivamente 
estrelados, como encontrado em materiais de 
outros estados (Cogniaux 1891; Romero 2000). 
Microlepis oleifolia é endêmica do Brasil, sendo 
previamente citada para os estados do Sudeste 
(Romero 2010a), sendo este o primeiro registro 
para o Estado do Paraná. Ocorre em Estepe, 
e apresenta flores e frutos entre os meses de 
fevereiro e abril.

5. Pterolepis (DC.) Miq.
Ervas ou subarbustos. Folhas planas. Flores 

(3‒)4‒5-meras; hipanto revestido por emergências 
vascularizadas e ramificadas, frequentemente 
associadas a tricomas simples, estames (6)‒8‒10, 
ambos os ciclos presentes, conectivo pouco 
conspícuo, apêndices ventrais bilobados com ápice 
obtuso; ovário com ápice coroado por indumento.

As espécies de Pterolepis são facilmente 
diferenciadas dos demais gêneros de Melastomeae 
pelo hipanto com projeções vascularizadas e 
ramificadas e tricomas simples. Tais projeções 
foram por engano designadas como tricomas 
“verticilados-penicilados” por Wurdack (1962). 
O gênero apresenta 14 espécies que ocorrem 
desde o Sul do México e Caribe até o Paraguai e 
Brasil (Renner 1994). Para o Brasil são citadas 13 
espécies, com distribuição em diversos estados da 
costa leste brasileira (Romero 2010a).

5.1 Pterolepis glomerata (Rottb.) Miq. Comm. 
Phytogr. 2:78. 1840. Fig. 3a-e

Ervas ou subarbustos 10–60 cm alt. Folhas 
com pecíolo 0,9–2,3 mm compr.; lâmina 1,4–1,9 
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× 0,5–1 cm, oval ou elíptica, base obtusa, ápice 
agudo, margem crenulada; ambas as faces 
moderadamente estrigosas, tricomas de base 
imersa no limbo na face adaxial; nervuras 3, 
basais. Inflorescências cimosas, glomerulares, 
terminais, raro flores solitárias. Flores 4-meras; 
cálice persistente, lacínias com ápice agudo; 
pétalas róseas ou brancas; estames 8, desiguais, 
filetes glabros, conectivo nos ante-sépalos 0,5 mm 
compr., nos antepétalos 0,3 mm compr., anteras 
com ápice subulado; estilete glabro. Cápsula ca. 
9,4 × 3,6 mm 
Material examinado: Antonina, Ponta Feliz, 9.VIII.1973, 
fl. e fr., G. Hatschbach 32286 (MBM). Guaíra, Sete 
Quedas, 24.II.1982, fl. e fr., R. Kummrow & J.G. Stutts 
1801 (MBM). Guaraqueçaba, Itaqui, 16.V.2003, fl., 
E. Barbosa et al. 773 (MBM). Guaratuba, Rio Imbira, 
27.VI.1971, fl. e fr., G. Hatschbach 26821 (MBM). 
Morretes, Estação IAPAR, 9.IV.1995, fr., I. Barbola 
(UPCB 29029). Paranaguá, Balneário Canoas, 2.IX.1980, 
fl. e fr., G. Hatschbach 43181 (MBM). Pontal do Paraná, 
Ipanema, 13.X.1994, fl. e fr., N.T. Kokubo 2 (UPCB). 

Pterolepis glomerata assemelha-se às 
espécies de Tibouchina que possuem porte herbáceo 
e frutos com as lacínias persistentes, pertencentes 
às seções Diotanthera, Pseudopterolepis e 
Simplicicaulis. Delas difere, especialmente, pelo 
hipanto com projeções vascularizadas ramificadas 
e tricomas simples. Assemelha-se também à 
Acisanthera variabilis, que possui porte herbáceo 
e anteras com ápice subulado, diferindo pelo 
hipanto com projeções vascularizadas ramificadas 
e tricomas simples, e também pelo ovário com 
ápice coroado por indumento. É endêmica do 
Brasil, ocorrendo em Roraima, Pará, Maranhão, 
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, 
Bahia, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Paraná e Santa Catarina (Romero 2010b). 
No Paraná esta espécie está freqüentemente 
associada a áreas degradadas ou em regeneração 
em região de Floresta Ombrófila Densa de Terras 
Baixas (restinga), e também em Floresta Estacional 
Semidecidual (Renner 1994). Floresce e frutifica 
durante o ano todo.

6. Siphanthera Pohl ex DC.
Ervas ou subarbustos. Folhas planas. Flores 

4-meras; hipanto glanduloso-piloso; estames 4–8, 
ciclo antepétalo rudimentar ou ausente, conectivo 
pouco conspícuo, apêndices ventrais bilobados 
com ápice obtuso; anteras com ápice rostrado ou 
truncado; ovário com ápice glabro.

As espécies de Siphanthera possuem 
porte reduzido e, muito provavelmente por esta 
razão, estão pouco representadas em herbários 
(Romero 1997). Difere dos demais gêneros de 
Melastomeae no Paraná pela presença de apenas 
4 estames nas flores (ciclo antepétalo ausente). 
Siphanthera possui 15 espécies que ocorrem na 
Colômbia, Peru, Venezuela, Guianas, Brasil e 
Bolívia (Almeda & Robinson 2011). No Brasil 
ocorrem 12 espécies, que se distribuem em Estepe, 
Savana e Floresta Ombrófila Densa nos estados 
de Roraima, Amapá, Acre, Rondônia, Amazonas, 
Pará, Tocantins, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 
Paulo (Almeda & Robinson 2011; Romero 2010c), 
sendo este o primeiro registro para o Paraná e 
Região Sul do Brasil.

6.1 Siphanthera cordata Pohl ex DC., Prodr. 3: 
121. 1828. Fig. 3f-l

Ervas 20–40 cm alt. Folhas com pecíolo 
ausente ou muito curto, ca. 1 mm compr.; lâmina 
ca. 4 × 5 mm, oval, base cordada, ápice agudo, 
margem crenulada; ambas as faces moderado 
ou densamente pubérulas; nervuras 3–5, basais. 
Inflorecências cimosas, glomerulares, terminais 
ou axilares. Flores com hipanto esparsamente 
glanduloso-pubérulo; cálice persistente, lacínias 
com ápice agudo; pétalas róseas; estames 4, ciclo 
antepétalo ausente, filetes glabros, conectivo 
pouco conspícuo, ca. 0,1 mm compr., anteras 
com ápice rostrado; estilete glabro. Cápsula ca. 
4,7 ×1,8 mm.
Material examinado: Balsa Nova, Ponte dos Arcos, 
8.IV.2006, fl., C. Kozera & O.P. Kozera 3126 (MBM).
Material adicional examinado: DISTRITO FEDERAL: 
Brasília, Cabeceira Comprida, 25.IV.1983, fl., J.H. 
Kirkbride Jr. 5258 (MBM). GOIÁS: Ipameri, Ponte 
Alta, 11.IV.1981, fl., G. Hatschbach 43805 (MBM). 
MATO GROSSO: Cuiabá, São José da Serra, 17.V.1973, 
fr., G. Hatschbach 32050 (MBM). MINAS GERAIS: 
Joaquim Felício, Serra do Cabral, 7.VI.2004, fl. e fr., 
G. Hatschbach et al. 77617 (MBM). 

Siphanthera cordata possui apenas um 
registro para o Paraná, sendo anteriormente citada 
apenas para Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e 
São Paulo (Romero 2009b; Romero 2010c). Difere 
dos demais representantes de Melastomeae do 
Paraná pelas flores com apenas quatro estames e 
folhas diminutas, planas. No Paraná foi coletada 
em Estepe e, provavelmente, representa o limite 
sul da espécie. Floresce e frutifica no mês de abril.
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Figura 3 – a-e. Pterolepis glomerata – a. hábito e detalhe do indumento sob os ramos; b. folha (face abaxial); 
c. hipanto e detalhe das projeções vascularizadas recobertas por tricomas; d. estames; e. gineceu (A.L.S. Gatti 74). 
f-l. Siphanthera cordata – f. hábito; g. folha (face abaxial); h. inflorescência; i. fruto; j. estame; k. gineceu (C. 
Kozera 3126).
Figure 3 – a-e. Pterolepis glomerata – a. habit and indument on young shots; b. leaf (abaxial view); c. hypanthium and the details of 
vascular projections covered with trichomes; d. stamens; e. gynoecium (A.L.S. Gatti 74). f-l. Siphanthera cordata – f. habit; g. 
leaf (abaxial view); h. inflorescence; i. fruit; j. stamen; k. gynoecium (C. Kozera 3126).
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Resumo
Androtrichum apresenta uma única espécie, A. trigynum (Spr.) Pfeiffer, ocorrendo em regiões litorâneas da costa 
sudoeste atlântica. Apresenta o sistema subterrâneo constituído por rizomas e raízes adventícias. O rizoma é 
espessado, plagiotrópico e simpodial, do qual partem os escapos florais e as raízes. A partir do promeristema 
caulinar diferenciam-se a protoderme, o procâmbio e o meristema fundamental. Na região apical observam-
-se os meristemas intercalar e de espessamento primário (MEP). As raízes adventícias se originam do MEP 
e apresentam o ápice radicular do tipo fechado. A epiderme jovem apresenta células papilosas. Observa-se 
também a endoderme meristemática em atividade. Na maturidade, identifica-se o córtex externo ou hipoder-
me e córtex interno diferenciado em aerênquima. A endoderme tem células alongadas no sentido radial com 
paredes finas e o periciclo é bisseriado. As características anatômicas observadas no presente estudo condizem 
com outras espécies de Cyperaceae, e caracteres xeromorfos podem ser identificados. 
Palavras-chave:  caracteres xeromorfos, raízes adventícias, rizoma.

Abstract
Androtrichum has only one species, A. trigynum (Spr.) Pfeiffer, occurring in coastal regions of the southwestern 
Atlantic coast. It presents an underground system consisting of rhizomes and adventitious roots. The rhizome 
is thickened, plagiotropic, sympodial, and floral scapes and roots arise from it. From the stem promeristem, 
the protoderm, procambium and ground meristem are differentiated. At the apex region, the intercalary me-
ristem and primary thickening meristem (PTM) are observed. The adventitious roots originate from the PTM, 
and present root apex with closed organization. The young epidermis has papillose cells, and meristematic 
endoderm activity is observed. In a mature root, the outer cortex, or hypodermis, and the internal cortex can 
be identified. The endoderm presents radially elongated cells with thin walls and the pericycle is biseriate. 
The anatomical features observed in the present study are found in other species of Cyperaceae and some 
xeromorphic characters can be identified.
Key-words: xeromorphic features, adventitious roots, rhizomes.
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Introduction
Androtrichum trigynum (Spr.) Pfeiffer is the 

only species of the genus Androtrichum, Cyperaceae 
(Alves et al. 2009). Popularly known as junco-
da-praia (Cordazzo et al. 2006), its geographic 
distribution is restricted to the southwest Atlantic 
coast, occurring from Argentina to southern  Brazil 
(Costa et al. 1988). It is considered to be a heath, 
halophyte plant, abundant on the dunes settled in 

dry and humid areas. According to Cordazzo et 
al. (2006) swamps and depressions, periodically 
flooded, constitute habitats of great complexity 
and biological diversity of the coastal dunes, and 
A. trigynum has great importance in ecological 
structuring of these habitats due to its dominance 
in these areas.

Metcalfe (1971) describes, in general, the 
anatomy of the vegetative organs of many Cyperaceae 
species, as well as Kukkonen (1967); Eiten (1969); 
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when the spaces are formed following the lysis 
of some cortical cells, or by both processes, as 
observed in Cyperus giganteus (Rodrigues & 
Estelita 2004).

On the other hand, the structural adaptations 
that may occur in such organs by the action 
of the environment cannot be ignored (Fahn 
& Cutler 1992). The coastal dunes (restingas) 
present a highly stressful environment,  causing 
species to develop a number of morphological, 
anatomical, physiological and reproductive 
adaptations (Cordazzo et al. 2006). Thus, this 
study aims to describe the underground system of 
Androtrichum trigynum (Spr.) Pfeiffer, focusing on 
the principal phases of differentiation of the tissues 
and highlighting possible morphoanatomical 
adaptations to the environment.

Materials and Methods
Specimens of Androtrichum trigynum (Spr.) 

Pfeiffer (Cyperaceae) were collected from the 
restinga of Parque Municipal das Dunas da Lagoa 
da Conceição, Florianópolis, located on the eastern 
coast of Santa Catarina Island (Florianópolis, 
SC), between the coordinates 27º38’20,7’’S; 
48º27’69,1’’W.

According to Strahler’s classification, 
the city of Florianópolis (SC) has a subtropical 
humid climate, categorized as sub-hot (CECCA 
1996). According to Beltrame et al. (2006), the 
temperatures of the studied area vary between 
15ºC and 18ºC in winter, and between 24ºC and 
30ºC in summer. Precipitation is well distributed 
during the whole year (average rate of 1,521mm) 
(CECCA 1996), and relative humidity of the air has 
an annual average rate of 82% (Herrmann 1989).

Part of the collected material was deposited in 
the “FLOR” herbarium under the number 37,276.

Samples of  roots  and rhizomes,  a t 
different stages of development, were fixed in 
glutaraldehyde 2.5% in 0.1M, pH 7.2 sodium 
phosphate buffer (Feder & O’Brien 1968) for 24 
hours. Posteriorly, they were washed in the same 
buffer and preserved in ethanol 70%. Permanent 
slides were made with material embedded in 
paraffin and hydroxyethylmethacrylate resin. 
For paraffin, apical parts of the material were 
dehydrated in increasing tertiary butanol series 
(Johansen 1940), pre-infiltrated in paraffin 
oil and butanol, infiltrated in pure paraffin in 
three stages in an incubator at 60ºC. For resin, 

Sharma & Mehra (1972); Govindarajalu (1974); 
Wills (1987); Estelita (1993) and Prata et al. (2007); 
however, these authors focus on the anatomy of 
mature organs in their studies.

Few studies refer to the ontogeny of 
underground organs in Cyperaceae species: 
Kadej (1963) interprets the apical root meristem 
of Cyperus gracilis R. Br.; Wills et al. (1980) 
and Gifford & Bayer (1995) deal with the 
underground system ontogeny of C. esculentus L.; 
Wills & Briscoe (1970) describe the development 
of the underground stems of C. rotundus L., 
and Rodrigues & Estelita (2002, 2004, 2009) 
studied the activity of the primary and secondary 
thickening meristems in the stem system of many 
species of the family, and also the development of 
C. giganteus Vahl. roots.

According to Rudall (1991), monocots 
species show, near the stem apex, the primary 
thickening meristem (PTM), located at a pericyclic 
region. The PTM has been mentioned mostly for 
the families Cyperaceae, Araceae, Eriocaulaceae, 
and Juncaceae (Rudall 1991); however, there is 
still some controversy regarding the definition or 
origin of the PTM. For some authors, the PTM 
is the pericycle itself, or, in some species, the 
pericycle and the endoderm with meristematic 
activity (Menezes et al. 2005), or the PTM has 
a pericyclic origin (Martins & Appezzato-da-
Glória 2006). In the Cyperaceae species studied 
by Rodrigues & Estelita (2002, 2009), the PTM 
is a sole meristem originated near the stem apex, 
as also observed in other monocot species by 
DeManson (1979a, b), Rudall (1991) and Gifford 
& Bayer (1995).

Regarding root ontogeny in general, studies 
related to meristematic activity of the endoderm 
(Williams 1947; Melo-de-Pinna & Menezes 
2002, 2003; Rodrigues & Estelita 2004; Alonso 
& Moraes-Dallaqua 2004 and Menezes et al. 
2005); and to the development of the aerenchyma 
in the cortical region are especially noteworthy in 
the literature, by authors such as Beckel (1956); 
Heimsch (1960); Clarck & Harris (1981); Seago 
& Marsh (1989); Drew et al. (2000) and Seago 
et al. (1999a, 2000, 2005). These studies show 
that the inner cortex of the roots is originated by 
periclinal divisions of the meristematic endoderm, 
which may form aerenchyma at maturity. The 
aerenchyma can have a schizogenous origin, by 
dissolution of the middle lamella, or lysigenous, 
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the manufacturer’s instructions were followed. 
The material immersed using both techniques 
was sectioned with a steel razor using a Leica 
RM2125 rotary microtome, 7 to 10 µm thick. The 
sections in hystoresin were stained with toluidine 
blue (O’Brien et al. 1965), and the sections in 
paraffin were stained with astra blue and safranin 
(Bukatsch 1972).

Semi-permanent slides were made from 
handmade sections of the mature material, with 
the aid of a proper razor; stained with safranin 
and astra blue (Bukatsch 1972) and mounted 
with glycerinated gelatin (Kraus & Arduin 1997). 
Histochemical tests were carried out on fixed 
material, using Lugol for starch (Johansen 1940), 
Sudan III for lipophilic substances (Sass 1951), 
ferric chloride for phenolic substances, acidified 
phloroglucinol for lignin and ruthenium red for 
mucilage (Johansen 1940). The photomicrographs 
were made using a Leica MPS 30 DMLS microscope 
with a built-in digital camera. 

Results
Morphology
Androtrichum trigynum is aphyllous, with 

a perennial and photosynthetic floral scape. 
The underground system consists of rhizomes 
and adventitious roots (Fig. 1a). The rhizome 
is thickened, plagiotropic and sympodial, with 
small internodes, and covered by reddish-brown 
cataphylls; from the axils, side buds emerge. From 
the rhizome, arise the floral scapes whose base is 
also covered by reddish-brown cataphylls. Roots 
arise from the rhizome internodes. When young, 
they have a light coloration; when mature, a dark-
brown coloration.

 
Anatomy - rhizome
In a longitudinal section from the stem apex, 

the promeristem can be observed surrounded by 
early cataphylls (Fig. 1b). The apical meristem has 
a tunic-body formation, the tunic consisting of two 
to three cell layers (Fig. 1c), and the body, of many 
cell layers. From the promeristem, the protoderm, 
the procambium and the fundamental meristem are 
distinguished (Fig. 1b). The intercalary meristem 
can also be seen at the apical region (Fig. 1b) 
consisting of, approximately, 15 cell layers with 
thin walls and arranged in a stratified way (Fig. 
1d) and the formation of side buds of the same 
composition as the apical bud (Fig. 2a).

From approximately 720 μm from the apex, 
the primary thickening meristem (PTM) starts 
its activity. It has a circular shape, delimiting the 
cortical region and the vascular cylinder (Fig. 
2b), producing centripetally, through periclinal 
divisions, vascular strands and parenchymatous 
cells, and only parenchymatous cells centrifugally 
(Fig. 2c). The PTM also originates adventitious 
roots (Fig. 2d). The epidermis is uniseriate, and the 
cortex, initially, is homogeneous (Fig. 2d).

Following the development of the organ, the 
activity of the PTM gradually diminishes, and its 
endoderm and pericycle are distinguished (Fig. 
3a-b). The endoderm presents radially elongated 
cells with thin walls (Fig. 3b). The pericycle is 
uniseriate, with isodiametric cells and thickened 
walls (Fig. 3b). At the vascular cylinder, there are 
isodiametric, conspicuous parenchymatous cells, 
with thin walls and few intercellular spaces (Fig. 
3c). All of the vascular bundles are amphyvasal and 
present a sheath of cells with thickened walls (Fig. 
3c-d). The outer bundles are formed by the PTM 
(Fig. 2c, 3a-b), and the inner bundles are formed 
by the procambium (Fig. 3c-d).

At maturity, the inner cortex and the outer 
cortex are distinguished (Fig. 4a). The outer cortex, 
or hypodermis, consists of compact hexagonal 
parenchymatous cells with thin walls (Fig. 4a). 
The inner cortex is formed by smaller cells in 
relation to the external cortical cells. They are 
isodiametric and with small intercellular spaces 
(Fig. 4a). It can also be observed that the innermost 
cells of this cortex, including the endoderm cells, 
have thickened walls (Fig. 4b-c). Many idioblasts 
having phenolic compounds are found throughout 
the whole rhizome (Fig. 2d, 3c, 4b-d), and in a 
lesser amount at the outer cortex (Fig. 4a). Phenolic 
compounds can also be observed on the walls of 
the endoderm cells and of the innermost cortical 
cells (Fig. 4c-d). Starch grains occur at the inner 
cortex (Fig. 4a), as well as at the vascular cylinder 
(Fig. 4b).

 
Anatomy – roots
The adventitious roots arise from the rhizome 

starting from the PTM (Fig. 2d). At the root apex, 
the root cap originates from periclinal divisions of 
the calyptrogen, which consists of a group of cells 
with conspicuous nuclei, arranged in compressed 
layers. The promeristem, the protoderm, the 
procambium and the fundamental meristem are 
also observed (Fig. 5a-c). 
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Figure 1 – Underground system of Androtrichum trigynum (Spr.) Pfeiffer. a. General aspect. b-d. Rhizome longitudinal 
sections. b. Stem apex. c. Detail of the previous figure showing promeristem organization. d. Detail of the intercalary 
meristem. C = corpus; Cp = procambial strand; Es = scape; Gl = lateral bud; Mf = ground meristem; Mi = intercalary 
meristem; Pb = bract primordium; Pm = promeristem; Ra = adventitious root; Rz = rhizome; Tu = tunica. Bars: 5 
cm (a), 100 μm (b), 25 μm (c-d).

a b

c d

From the promeristem, the initial cell 
common to the protoderm and the meristem is 
observed (Fig. 5b). The cylinder of procambium  is 
easily observed, the promeristem region being very 
small (Fig. 5a-b). The protoderm cells gradually 
elongate radially as they drift away from the initial 
cell (Fig. 5c).

In transverse sections 120 μm from the  root 
apex, the cylinder of procambium, the beginning 
of meristematic activity of the endoderm and the 
root cap, still present, with many cell layers, is 
observed (Fig. 5d). The meristematic endoderm 
forms, through periclinal divisions, the radiated 
cortical region (Fig. 5d-e).
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Figure 2 – Rhizome of Androtrichum trigynum (Spr.) Pfeiffer. Longitudinal section (a) and transverse sections (b-d). 
a. Shoot apex showing lateral bud. b. PTM arranged in circular shape between the cortex and vascular cylinder. c. 
Detail of the PTM. d. Origin of adventitious roots from the PTM. Co = cortex; Cp = procambial strand; Cv = vascular 
cylinder; Ep = epidermis; Fv = vascular strand; Gl =lateral bud; Mep = primary thickening meristem; Mf = ground 
meristem; Mi = intercalary meristem; Pb = bract primordium; Pm = promeristem; Pr = root primordium. Bars: 100 μm.

On the sections 280 μm from the root apex 
(Fig. 6a), we can observe 3 of 4 layers of root cap 
cells and the epidermis differentiated in papillose 
cells. Those have dense content and secrete a thick 
layer of substance, which is deposited between 
those cells and the root cap cells (Fig. 6b). The 
cortical region, at this stage of development, 
consists of outer cortex or hypodermis and inner 
cortex. The hypodermis (Fig. 6a, 6c) originates 
from the fundamental meristem and presents 
approximately six layers of isodiametric cells, 
with no intercellular spaces. The inner cortex 

(Fig. 6a, 6d) results from periclinal divisions of 
the meristematic endoderm, showing about 22 
cell layers radially disposed, with thin walls and 
conspicuous intercellular spaces (Fig. 6d). At the 
vascular cylinder, the vascular elements are in 
differentiation (Fig. 6a, 6d).

From 1610 μm from the apex (Fig. 6e-g), 
the root cap cells disappear, and a considerable 
layer of substance secreted by the epidermal cells 
can still be observed, which present dense content 
as well as the outermost cells of the hypodermis 
(Fig. 6e-f). The meristematic endoderm ceases 

a b

dc
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Figure 3 – Rhizome transverse sections of Androtrichum trigynum (Spr.) Pfeiffer. a. Endodermis and pericycle 
differentiated from PTM. b. Detail of the previous figure, showing the endodermis, pericycle and peripheral vascular 
bundles. c. Vascular bundles originated from the procambium. d. Detail of amphivasal vascular bundle. Ba = bundle 
sheath of thick-walled cells; Ci = inner cortex; Ed = endodermis; F = phloem; Cci = innermost cells of the inner 
cortex; Fv = vascular bundle; Id = idioblasts; Mx = metaxylem; P = pericycle. Bars: 100 μm (c), 50 μm (a-b, d).

its activity and begins to differentiate in radially 
elongated cells (Fig. 6g). At the vascular cylinder, 
the biserial pericycle and the elements of xylem 
and phloem still in differentiation  are observed 
(Fig. 6e, 6g). Idioblasts with phenolic compounds 
begin to appear at the inner cortex and at the pith 
(Fig. 6e).

On the transverse sections 2870 µm from 
the apex (Fig. 7a), the thick layer of substance 
secreted by the epidermis becomes thin (Fig. 
7a-b). The intercellular spaces of the inner 
cortex become more conspicuous (Fig. 7c). The 
endoderm is now completely differentiated, which 
can be observed by the high level of vacuolation 
of the cells, as well as the pericycle and vascular 
elements (Fig. 7c).

At maturity, part of the inner cortex 
transforms into schizo-lysigenous aerenchyma 
(Fig. 7d), starting with the dissolution of the 
middle lamella increasing the intercellular spaces, 
which then become more evident with the lysis 
of the cells. The endoderm cells remain with thin 
walls, and the innermost cell layers of the cortex 
start to have their walls thickened (Fig. 7e). The 
root is polyarc, with a great number of metaxylem 
elements surrounding the pith region (Fig. 7e).

Discussion
The underground stem of Androtrichum 

trigynum  is  a  rhizome,  as  i t  shows the 
morphological characteristics described by many 
authors to define this organ (Font Quer 1982; 

a b

dc
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Figure 4 – Rhizome transverse sections of Androtrichum trigynum (Spr.) Pfeiffer. a. Hypodermis with no starch grains 
is observed. b. Parenchyma cells of the inner cortex and vascular cylinder with starch grains. c. Note the thickening 
of the innermost cortical cells and the endodermis and pericycle cells. d. Detail of the innermost cortical cells and 
the endodermis cells with phenolic compounds on their walls. Cci = innermost cells of the inner cortex; Ci = inner 
cortex; Ed = endodermis; Ep = epidermis; Fv = vascular bundle; Hp = hypodermis; Id = idioblasts; M = pith; P = 
pericycle. Bars: 50 μm (c-d), 100 μm (a-b).

a b

c d

Bell 1991; Appezzato-da-Glória 2003). The aerial 
stem, is spite of being perennial, is classified as 
reproductive, as it is the axis of the inflorescence 
or floral scape, as occurs in other Cyperaceae 
species described by Estelita & Rodrigues (2007). 
According to these authors, the main anatomical 
characteristic that distinguishes the stem from the 

scape in Cyperaceae is the presence of the PTM 
in the former, as occurs in A. trigynum.

The anatomy of the stem and root apexes 
of A. trigynum is similar to what is described for 
the other Cyperaceae species (Gifford & Bayer 
1995; Rodrigues & Estelita 2002, 2004 and 2009). 
It draws attention, however, to the papillose 
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Figure 5 – Root apex of Androtrichum trigynum (Spr.) Pfeiffer. a-c. Longitudinal sections of root apical meristem. 
a. Organization of the apical meristem. b. Detail showing the initial cell (arrow) common to the ground meristem and 
protoderm. c. Detail showing the radial elongation of the protoderm cells. d-e. Transverse sections at 120 µm from 
the root apex. d. Note the vascular cylinder and cortical region in differentiation. e. Detail of the previous figure, 
showing the meristematic activity of the endodermis forming the cortical cells. Ca – calyptrogen; Cf – root cap; 
Co – cortex; Cv – vascular cylinder; Edm – meristematic endodermis; Mf – ground meristem; Pc – procambium; 
Pd – protoderm. Bars: 25 μm (a-c), 100 μm (d), 50 μm (e).

a c

ed

b

epidermal cells of the root of A. trigynum, which 
do not form root hairs, but secrete mucilage, 
detected with an specific test. For Mauseth (1988), 
the mucilaginous substance secreted by the apical 
region of the roots is known as mucigel, which 

would protect and lubricate the root apex, aiding 
water and nutrient absorption (Dickison 2000). It is 
believed that, in A. trigynum, mucilage also works 
as a thermal insulator to the high temperatures that 
reach the soil, especially in winter, also helping on 
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Figure 6 – Root apex transverse sections of Androtrichum trigynum (Spr.) Pfeiffer. a-d. Sections at 280 μm 
from the root apex. a. General aspect. b. Detail of the substance secreted by epidermal cells (*). c. Outer cortex 
or hypodermis and inner cortex. d. Inner cortex originated from the meristematic endodermis with schizogenous 
intercellular spaces (arrows) and vascular elements in differentiation in the vascular cylinder. e-g. Sections at 
1610 μm from the root apex. e. General aspect. f. Detail of the epidermal cells and outer cortex. g. Detail of 
the endodermis and vascular cylinder. Cf – root cap; Ci – inner cortex; Edm – meristematic endodermis; Ed – 
endodermis; Ep – epidermis; F – phloem; Hp – hypodermis; Id – idioblasts; Mx – metaxylem; P – pericycle; 
Px – protoxylem. Bars: 100 μm (a, e), 20 μm (b-d, f-g).
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Figure 7 – Root transverse sections of Androtrichum trigynum (Spr.) Pfeiffer. a. General view. b. Detail of 
the epidermis and outer cortex. c. Thickening of the walls of the inner cortical cells (arrows). d. Later stage 
of development, showing schizo-lysigenous aerenchyma, endodermis (arrow) with thin-walled elongated cells 
and metaxylem elements differentiated. e. Mature root, showing detail of the cortex and vascular cylinder. Cci 
– innermost cells of the inner cortex; Ci – inner cortex; Ed – endodermis; Ep – epidermis; F – phloem; Hp – 
hypodermis; Id – idioblasts with phenolic compounds; Mx – metaxylem; P – pericycle; Px – protoxylem. Bars: 
100 μm (a, d-e), 50 μm (b), 20 μm (c).
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water retention and thus preventing desiccation, as 
Dickison (2000) suggests.

The intercalary meristem (IM), observed 
at the stem apex of A. trigynum, was also 
observed in the rhizomes of Cyperus giganteus 
(Estelita & Rodrigues 2007) and  Fuirena 
umbellata Rottb. (Rodrigues & Estelita 2009). 
According to Estelita & Rodrigues (2007), the 
intercalary meristem (IM) is frequent in leaves 
and internodes of many monocots, scapes and 
pedicels. However, it shows higher activity at the 
scapes, allowing the elongation of the internodes 
(Fisher 1970). It is believed that the presence 
of the IM at the apical region of A. trigynum 
rhizome indicates the beginning of floral 
scape formation, that is, the beginning of the 
reproductive stage, as seen in other Cyperaceae 
(Estelita & Rodrigues 2007).

The PTM is a lateral meristem characteristic 
of monocots (Rudall 1991); it has been described 
for many plants of this group, and it may 
occur in herbaceous (Krauss 1948; Sajo 1992) 
and rhizomatous species (Rudall 1984, 1991; 
Rodrigues & Estelita 2004, 2009), and in 
more immature regions of monocots with 
secondary growth (Fisher & Tomlinson 1972). 
In Cyperaceae, it was registered for the genera 
Scirpus L. and Fimbristylis Vahl. by Rudall 
(1991), and in the species Cyperus esculentus 
(Gifford & Bayer 1995) and C. giganteus, C. 
rotundus, Fuirena umbellata Rottb., Hypolitrum 
schraderianum Ness, Bulbostylis paradoxa 
(Spreng.) Lindm. (Rodrigues & Estelita 2009). 
However, the term PTM, despite being used 
by many authors, as mentioned above, is still 
questioned. Zimmermann & Tomlinson (1968; 
1970; 1974) refer to it as “meristematic cap”, 
while Menezes et al. (2005) assume that the PTM 
is the endoderm and the pericycle at meristematic 
stage and do not use the term.

Regarding its function, the PTM in involved 
in the primary thickening of the stem, in the 
formation of adventitious roots, and is related to 
the vascular system (Cheadle 1937; Krauss 1948; 
DeMason 1979a; b, 1980; 1983; Stevenson & 
Fisher 1980; DeMason & Wilson 1984; Rudall 
1991; Gifford & Bayer 1995). In A. trigynum, as 
well as in other Cyperaceae species studied by 
Rodrigues & Estelita (2002, 2009), the PTM is 
responsible for the inner cortex formation, whose 
innermost layer is distinguished at the endoderm 

by the formation of the pericycle and of the 
adventitious roots.

In the roots of A. trigynum, it is noted that 
the pericycle and the meristematic endoderm 
can be recognized while still very close to the 
promeristem. In this organ, the formation of 
the inner cortex by the meristematic endoderm 
is evident, as also observed by Seago & Marsh 
(1989) in Typha glauca Godr. (Typhaceae), Seago 
et al. (1999a, b) in Hydrocharis morus-ranae 
L. (Hydrocharitaceae), Seago et al. (2000) in 
Pontederia cordata L. (Pontederiaceae), Melo-
de-Pinna & Menezes (2003) in Richterago Kuntze 
(Asteraceae), Rodrigues & Estelita (2004) in 
Cyperus giganteus.

According to Melo-de-Pinna & Menezes 
(2003), at the roots of Richterago Kuntze, the 
meristematic endoderm experiences successive 
anticlinal and periclinal divisions to form the 
inner cortex, remaining as a meristematic layer 
until its complete differentiation, when the 
Casparian strip arises. This is a striking feature 
for recognition of the endoderm (Van Fleet 1961). 
In stems, many authors called it “endodermous 
layer” as they could not observe the Casparian 
strip (Tomlinson 1969; Gifford & Bayer 1995). 
In the studied species, Casparian strips were 
not observed in the endoderm cells, neither on 
the roots nor on the rhizome; however, it can 
be identified by its morphological features. 
At the roots, initially in meristematic regions, 
the endoderm can be recognized by having 
meristematic activity. At posterior stages, the 
endoderm consists of radially elongated cells, 
morphologically distinguished from the other 
layers, such as in Actinocephalus species studied 
by Scatena et al. (2005). On A. trigynum rhizome, 
the endoderm can be recognized by having cell 
features that distinguish from the other cortical 
cells, such as cell shape and parietal thickening, 
such as observed in other Cyperaceae species 
(Eiten 1969; Estelita 1993; Chabbi et al. 2000; 
Arruda & Neves 2005 and Prata et al. 2007).

In monocots, the endoderm may present 
four development stages, starting with the 
Casparian strip, followed by the deposition of 
suberin lamella, thickening of lignin and, lastly, 
deposition of phenolic compounds, as observed 
by Rodrigues & Estelita (2004) in the roots of 
Cyperus giganteus. In the roots of A. trigynum, 
the endoderm cells remain with their thin walls, 
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and the thickening occurs in the walls of the 
innermost cortical cells, which was also observed 
by Rodrigues & Estelita (2004) in C. giganteus 
roots. In the rhizome of A. trigynum, the walls of 
the endoderm cells lignify at maturity, as well as 
the walls of the inner cortical cells, which also 
present deposition of phenolic compounds.

The hypodermis, observed on the roots and 
rhizomes of A. trigynum, is common in Cyperaceae 
species, and originates independently, from the 
fundamental meristem (Rodrigues & Estelita 
2002, 2004), as also observed by Seago & Marsh 
(1989) in T. glauca. Attention is drawn to some 
species of Cyperaceae, in which the hypodermis 
may occur even at the leaves (Metcalfe 1971), 
such as in Cyperus corymbosus Rottb. and 
Remirea maritima Aubl. (Estelita 1993). The 
number of layers, thickening and composition of 
the hypodermal cells may vary (Seago & Marsh 
1989). The Casparian strip may occur on the 
outermost layer, which is called exodermis by 
authors such as Van Fleet (1950). In this species, 
no modifications on the walls of hypodermal cells 
were observed, as well as in H. morsus-ranae, 
observed by Seago et al. (1999). At the roots 
of A. trigynum, however, the outermost layer 
of the hypodermis showed different content in 
the early stages of differentiation, similar to the 
content of epidermal cells, indicating a possible 
participation of this layer in the process of 
mucilage synthesis. In roots of T. glauca (Seago 
& Marsh 1989) and H. morsus-ranae (Seago et al. 
1999a), the hypodermis, as well as the thickened 
inner cortical cells, sustains the aerenchyma, 
a function that can also be attributed to the 
hypodermis in the roots of A. trigynum, which 
justifies the use of the term.

The inner cortex of A. trigynum roots 
differentiates in lysigenous aerenchyma, as defined 
by Seago et al. (2005). However, these same 
authors classify the tangential lysigenous type for 
Cyperaceae, where the separation and collapse of 
the cells occur tangentially among the intact lines 
of cells. On the other hand, in A. trigynum, we 
can observe the formation of lysigenous-radial 
aerenchyma, where the separation and collapse of 
cells occur radially among the intact radial lines of 
cells. The aeriferous system of A. trigynum roots 
was also observed in other species from saline 
environments, such as Jaumea carnosa (Less.) 
Gray (Omer & Moseley 1981) and R. maritima 

(Estelita 1993). According to Cordazzo et al. 
(2006), aerenchyma is crucial in this environment, 
as it allows for gas exchange and maintains the 
aerobic environment, having the species occupy 
bigger areas during the rainy season, when 
competition with other perennial species with less 
capability to resist the floods diminishes.

The rhizome of A. trigynum shows a great 
quantity of starch grains. This characteristic 
is common in thickened rhizomes, and it  is 
considered an adaptive strategy of plants from 
xeric environments (Braendle & Crawford 1982).

The results obtained in this work show that 
the underground system of A. trigynum presents 
anatomical features that can be considered common 
to Cyperaceae species, such as the presence of a 
primary thickening meristem at the rhizome, 
meristematic endoderm, aerenchyma originated 
from the roots and presence of hypoderma in both 
organs. Other characteristics such as thickening 
and lignification of cells, high concentrations 
of starch grains and phenolic substances, large 
intercellular spaces and mucilage at the roots, 
can be regarded as potential strategies to adapt to 
dunes environment.
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Resumo
O cultivo in vitro de bromélias tem sido considerado uma técnica eficiente para aperfeiçoar a sua produção. 
Contudo, não existem relatos que comparem a eficiência dos métodos de propagação in vitro e ex vitro da 
bromélia-imperial Alcantarea imperialis (Carrière) Harms utilizada no paisagismo e considerada ameaçada de 
extinção devido ao extrativismo ilegal. O cultivo in vitro surge como uma boa alternativa para se preservar a 
diversidade genética dessa espécie polimórfica, assegurando a matéria-prima para a evolução contemporânea 
ocorrer. O objetivo deste trabalho foi comparar o crescimento de plantas de A. imperialis, cultivadas in vitro e ex 
vitro, a partir de sementes, estabelecendo o período ideal de transferência para aclimatação. As sementes foram 
submetidas à desinfestação superficial antes de serem transferidas para as condições de cultivo (meio de cultura ou 
substrato de casca de Pinus sp.). Após períodos pré-estabelecidos, plântulas cultivadas in vitro foram transferidas 
para condições ex vitro (aclimatação). As plântulas provenientes do cultivo in vitro apresentaram maiores valores 
para todos os parâmetros analisados em relação àquelas cultivadas ex vitro. Os dados demonstraram que a 
aclimatação de plântulas mantidas in vitro por 2, 4 e 6 meses apresentaram maior crescimento, em comparação 
àquelas aclimatadas após terem sido cultivadas por mais tempo in vitro. Os resultados deste trabalho mostram 
a eficiência do método de cultivo in vitro, indicando o tempo ideal para a permanência das plântulas nos meios 
nutritivos, estabelecendo importante relação custo-benefício para sua produção.
Palavras-chave: aclimatação, bromélia-imperial, conservação ex situ, micropropagação, sementes.

Abstract 
The in vitro cultivation of bromeliads has been considered an effective technique to improve its production. 
However, there are no studies that compare the efficiency of the methods of in vitro propagation versus ex vitro 
for the Brazilian giant bromeliad Alcantarea imperialis (Carrière) Harms used in landscaping and considered 
to be endangered due to illegal extraction. The in vitro culture appears as a good alternative to preserve the 
genetic diversity of this polymorphic species, assuring that the raw material for the contemporary evolution will 
be available. The aim of this study was to compare the growth of plants of A. imperialis in vitro and ex vitro 
obtained from seed, establishing the ideal transfer period. The seeds were disinfected before being transferred 
to culture conditions (culture medium or Pinus sp. bark substrate). After the pre-established growing time, in 
vitro plants were transferred to ex vitro (acclimatization). Plants from in vitro cultures showed higher values 
for all measured parameters compared to those grown ex vitro. The data showed that the acclimation of plants 
cultivated in vitro for 2, 4, and 6 months showed better growth compared to those acclimated after being cultured 
in vitro for longer time. These results show the efficiency of the in vitro culture method, indicating the ideal 
time for the maintenance of the plants in nutrient media, providing important cost-benefit ratio for production.
Key-words: acclimatization, Brazilian giant bromeliad, ex situ conservation, micropropagation, seeds.
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Introdução
A produção de bromélias em escala 

comercial é atividade viável e tem sido bastante 
explorada no Brasil, seguindo os passos de outros 
países, como os Estados Unidos, a Holanda e a 
Bélgica. A qualidade das plântulas assim obtidas 
é superior àquela de extrações criminosas em 
florestas (Melo 1996), fato este que, unido ao 
preço acessível, coloca as plantas cultivadas em 
grande vantagem no mercado. Dentre as técnicas 
de produção das espécies vegetais, a propagação 
por meio de técnicas de cultivo in vitro apresenta 
inúmeras vantagens, se comparada à produção 
em sistemas convencionais em estufa (Debergh 
& Maene 1981; Pierik 1987; Debergh 1994; 
Fay 1994; Engelmann 1997; Thorpe & Harry 
1997; Hartmann et al. 2002; Carneiro & 
Mansur 2004), sendo um importante método de 
propagação para espécies ameaçadas de extinção 
e/ou ornamentais (Engelmann 1991; Fay 1994; 
Sarasan et al. 2006).

Dentre as espécies de bromélia de interesse 
ornamental, destaca-se a Alcantarea imperialis 
(Carrière) Harms, conhecida popularmente como 
bromélia-imperial ou bromélia-gigante (Versieux 
& Wanderley 2009). Esta espécie está incluída 
na Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira 
Ameaçadas de Extinção (MMA 2008). A bromélia-
imperial caracteriza-se morfologicamente por ser 
uma herbácea perene de grande porte (>140 cm), 
heliófila, rupícola ou saxícola, formando grandes 
populações sobre paredões rochosos principalmente 
na Serra dos Órgãos (Rio de Janeiro), embora 
também por vezes na Serra da Mantiqueira (Minas 
Gerais) (Barbará et al. 2007, Monteiro & Forzza 
2008, Versieux 2009). Suas folhas e brácteas 
apresentam variações da cor verde ao vermelho-
escuro ou vinoso. Algumas dessas variações 
foram chamadas de color morphs por Barbará et 
al. (2007). Eventualmente, podem ser variegadas. 
Apresenta inflorescência densa, com 2‒3 metros 
de altura, ramificada, piramidal, com pedúnculo 
ereto, excedendo as folhas. O período de floração 
é de cerca de 5 meses, concentrando-se no verão; 
as flores são vistosas, visitadas por insetos e beija-
flores e polinizadas por morcegos (Martinelli 1997). 
Essa espécie é amplamente utilizada em projetos 
paisagísticos não só no Brasil como em outros 
países. Isso justifica a preocupação com a sua 
propagação para atender a tal demanda, de modo a 
evitar que indivíduos adultos sejam retirados de seu 

habitat, onde o crescimento tende a ser lento (E.M. 
Aoyama, dados não publicados). 

Para a conservação desta espécie, estabelecer 
protocolos para seu cultivo ex situ é extremamente 
importante: as populações de A. imperialis são 
naturalmente fragmentadas e geneticamente 
isoladas entre os distintos afloramentos em 
que ocorrem, mantendo elevada diversidade 
genética (Barbará et al. 2007, 2008, 2009). 
Sendo assim, o cultivo ex situ surge como uma 
estratégia para se preservar esta diversidade 
interpopulacional e atender à exigência atual da 
biologia da conservação, que apregoa que não 
basta preservar a espécie ou alguns espécimes. 
É necessário manter a diversidade genética 
interpopulacional, matéria-prima do processo de 
evolução contemporânea (Moritz 2002; Stockwell 
et al. 2003).

Alcantarea imperialis está incluída na 
Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira 
Ameaçadas de Extinção (MMA 2008), conforme 
consta no Anexo II, considerada com “Dados 
Deficientes”, o que reforça a necessidade de 
se estudar todos os aspectos biológicos desta 
espécie. Apesar da conservação in situ ser uma das 
ações mais propostas pelos ambientalistas, nem 
sempre isto é viável, sendo necessárias estratégias 
de conservação ex situ, onde indivíduos de 
determinada espécie são mantidos em cultivo sob 
supervisão. Dentre essas técnicas, destaca-se o 
cultivo in vitro (Carneiro & Mansur 2004; Sarasan 
et al. 2006), seguido do processo de aclimatação 
ex vitro, com diversas aplicações que podem 
auxiliar não apenas nas etapas de propagação, 
como também na restauração de ambientes 
degradados e no fornecimento de material vegetal 
para outras áreas de pesquisa, como a química de 
produtos naturais (Pence 2011). 

Embora plântulas mantidas in vitro tenham 
o crescimento favorecido, não há relatos sobre a 
eficiência dessa técnica em comparação com a 
produção convencional de bromélias em estufa, 
a partir de semeadura, ou assexuadamente através 
de propagação vegetativa. Adicionalmente, não 
foram encontrados trabalhos que visem avaliar o 
tempo mínimo de permanência das plântulas nos 
frascos de cultivo antes de serem submetidas à 
etapa de aclimatação, de modo a reduzir os gastos 
com a manutenção das culturas.

Este trabalho se propôs, assim, a comparar 
o crescimento de plântulas de A. imperialis, 
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cultivadas in vitro e ex vitro, a partir da germinação 
de sementes, de modo a verificar qual sistema 
de cultivo é mais adequado à maior produção 
de mudas, informando as possíveis razões das 
diferenças. Tendo em vista que a aclimatação é 
uma importante etapa para produção de plântulas 
via micropropagação, objetivou-se também 
avaliar qual o tempo mínimo de permanência 
das culturas in vitro, a fim de se obter sucesso 
no processo de aclimatação.

Material e Métodos
O trabalho foi conduzido no Laboratório de 

Cultura de Tecidos do Núcleo de Pesquisas em 
Plantas Ornamentais, localizado no Instituto de 
Botânica, São Paulo, Brasil.

As sementes foram retiradas de frutos 
maduros de três indivíduos de A. imperialis 
cultivados no Instituto de Botânica (Fig. 1a) que 
estavam armazenadas por cerca de 3 meses a 
10ºC. Estas foram testadas quanto à viabilidade, 
sendo que atingiram 80% de germinação. Após 
a remoção dos apêndices plumosos, as sementes 
(Fig. 1b) foram desinfestadas superficialmente 
com solução de etanol a 70% por cinco minutos, 
seguida por imersão em solução de benomil 1% 
por cinco minutos, e posteriormente em solução 
de hipoclorito de sódio comercial 4% adicionada 
de algumas gotas de Tween 20, sendo mantidas 
durante 60 minutos. Após essa etapa, as sementes 
foram enxaguadas três vezes com água destilada 
esterilizada. Este procedimento de desinfestação 
é comumente utilizado para sementes que têm 
apêndices plumosos como relatado para outras 
espécies (Aranda-Perez & Martinelli 2009; 
Pedroso et al. 2010).

Estabelecimento do cultivo in vitro
Foram preparados 100 frascos de cultura 

com 40 ml de meio de cultura MS (Murashige & 
Skoog 1962) modificado para conter metade da 
concentração recomendada dos macronutrientes 
e a original dos micronutrientes, suplementação 
com 100 mg l-1 de mio-inositol, 0,1 ml l-1 de 
tiamina, 30 g l-1 de sacarose, 5 g l-1 de ágar e 
pH ajustado para 5,8 antes de ser esterilizado 
em autoclave a 121°C por 15 minutos. Sob 
fluxo laminar, 15 sementes já desinfectadas 
foram inoculadas em cada frasco réplica. O 
experimento foi conduzido por 12 meses em sala 

de cultura com fotoperíodo de 12h, irradiância 
de 30 μmol m-1 s-1 e temperatura controlada (26 
± 2°C) (Fig. 1c).

Após 1, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 meses de 
experimento, 50 plântulas para cada período foram 
avaliadas quanto ao comprimento e número de 
raízes, comprimento da maior folha, número de 
folhas sadias (consideradas aquelas totalmente 
verdes) e senescentes, massas fresca e seca. 

Estabelecimento do cultivo ex vitro
Para o experimento ex vitro foram utilizadas 

oito caixas tipo “gerbox” forradas com papel de 
filtro umedecido com água destilada, recebendo 
cada uma delas 100 sementes Após 30 dias, as 
plântulas obtidas foram transferidas para bandejas 
de isopor contendo casca de Pinus sp. compostada 
como substrato. Para evitar a perda excessiva de 
umidade, as bandejas foram envolvidas por saco 
plástico transparente (Fig. 1d), ficando expostas à 
irradiância de aproximadamente 30 μmol m-1 s-1. 
As plântulas foram semanalmente adubadas com 
solução de MS sem sacarose, sendo aplicados 50 
ml de solução por aspersão.

Os ensaios de aclimatação foram mantidos 
na mesma sala de cultura descrita anteriormente, 
e após 1, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 meses de experimento, 
50 plântulas para cada período foram avaliadas 
quanto ao comprimento e número de raízes, 
comprimento da maior folha, número de folhas 
sadias e senescentes, massas fresca e seca.

Aclimatação
Após 1, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 meses de 

cultivo in vitro, 100 plântulas de cada período 
foram transferidas para as condições ex vitro 
e permaneceram por dois meses nas mesmas 
condições de luminosidade, temperatura e 
adubação acima descritas, e ao final dessa etapa 
foram avaliadas quanto ao comprimento e o 
número das raízes, comprimento da maior folha, 
número de folhas sadias e senescentes, massas 
fresca e seca.

Para os cálculos de incremento de crescimento 
após o período de aclimatação foi utilizada a média 
dos dados analisados das plântulas cultivadas nas 
condições in vitro em todos os períodos, subtraídos 
das médias para os mesmos parâmetros das 
plântulas após a aclimatação. O valor resultante 
foi multiplicado por 100 e dividido pelo valor da 
média das plântulas in vitro.
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Figura 1 ‒ Alcantarea imperialis ‒ a. aspecto da planta em floração; b. semente com apêndices plumosos; os traços 
indicam a região onde foram retirados os apêndices; c. frasco de cultivo in vitro com plantas jovens (6 meses); d. 
bandeja com plantas em substrato de casca de Pinus envolvida por saco plástico (1 mês); e. planta cultivada por 
6 meses em condições ex vitro; f. planta cultivada por 6 meses em cultivo in vitro; g. bandeja com plantas após o 
período de aclimatação (8 meses). Barra = 50 cm (a), 1 cm (b-f), 10 cm (g).
Figure 1 ‒  Alcantarea imperialis ‒ a. flowering plant; b. seeds with feathery appendage, dashes indicate the region where the appendages 
were removed; c. in vitro cultivation vessel with young plants (6 months); d. trays with plants in Pinus bark as substrate covered with 
transparent plastic (1 month); e. plant derived from ex vitro culture after six months of growth; f. plant derived from in vitro culture after 
six months of growth; g. trays with plants after the acclimatization (8 months). Bars = 50 cm (a), 1 cm (b-f), 10 cm (g).
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Análise estatística
Para a análise dos dados foi utilizada a 

estatística descritiva, calculando-se o desvio 
padrão entre as médias obtidas. Os dados foram 
submetidos ao teste de normalidade, à análise de 
variância (ANOVA) e ao teste Tukey (Dias & 
Barros 2009), utilizando-se o pacote estatístico 
BioEstat 5.0.

Resultados e Discussão 
Os resultados obtidos, apresentados nas 

Figuras 1 a 4, e nas Tabelas 1 e 2, demonstram que 
a micropropagação in vitro a partir de sementes 
de Alcantarea imperialis propiciou condições 
de maior desenvolvimento das plântulas em 
comparação àquelas cultivadas ex vitro (Figs. 
1e-f). Adicionalmente, indicou o tempo adequado 
para iniciar a aclimatação, contribuindo para a 
diminuição de custos de manutenção das culturas, 
confirmando os dados encontrados em trabalhos 
que utilizaram técnicas de micropropagação 
com outras espécies de bromélias ameaçadas 
ou endêmicas visando, também, à sua produção 
comercial e, consequentemente, sua conservação 
(Mercier & Kerbauy 1995; Mercier & Nievola 
2003; Carneiro & Mansur 2004).

Em relação à parte aérea, observou-se que as 
diferenças entre os tratamentos in vitro e ex vitro 
iniciaram-se a partir do segundo mês de cultivo, 
permanecendo até o final do experimento (Fig. 2a). 
Houve maior crescimento das plântulas mantidas 
in vitro em relação àquelas cultivadas em bandejas, 
mesmo constatando que em ambos os tratamentos 
a germinação ocorreu simultaneamente. Observou-
se que a partir do quarto mês de cultivo a diferença 
no comprimento da maior folha foi aumentando até 
que as plântulas mantidas in vitro atingissem cerca 
do dobro das cultivadas ex vitro (Fig. 2a). Contudo, 
em relação ao número de folhas, observou-se 
que apenas após 6 meses as plântulas cultivadas 
in vitro eram significativamente maiores que 
naquelas cultivadas ex vitro (Fig. 2b). Entretanto, 
após 8, 10 e 12 meses, o número de folhas não foi 
significativamente diferente entre os tratamentos 
(12 folhas em média). Nota-se que a partir do 6º 
mês ocorre a morte das folhas, de modo crescente 
até o 12º mês, sendo que no tratamento in vitro 
foram observadas nove folhas senescentes, em 
média, aos 12 meses (Fig. 3). Já na condição ex 
vitro apenas 3 folhas senesceram nesse mesmo 
tempo de cultivo (Fig. 3). Esses resultados podem 

indicar o momento que as plântulas atingiram o 
crescimento intenso, notadamente para o cultivo 
in vitro, havendo necessidade da realocação dos 
nutrientes das folhas mais velhas para as mais 
jovens, pela escassez de algum elemento mineral 
móvel no corpo vegetal, como por exemplo, os 
íons de nitrogênio.

O melhor desempenho das plântulas in 
vitro pode ser devido à presença de sacarose no 
meio de cultura. É reconhecido o importante 
papel da sacarose como componente do meio de 
cultura, servindo como fonte de carbono e energia 
para as plântulas, necessária para compensar 
a taxa fotossintética que, nessas condições, é 
prejudicada em função da restrição das trocas 
gasosas (Torres et al. 1998). Contudo, alguns 
autores atribuem como função dos carboidratos 
a influência sobre o desenvolvimento de órgãos 
(Calvete et al. 2002). Segundo Kozai (1991), a 
presença de carboidratos no meio de cultura é 
importante para o desenvolvimento das raízes, 
para a multiplicação dos brotos e para o aumento 
da altura da plântula. Além disso, a presença de 
sacarose propicia o fornecimento de esqueletos 
carbônicos necessários à incorporação dos 
nutrientes (Buchanan et al. 2002; Taiz & Zeiger 
2009).

Embora não tenham sido encontrados 
trabalhos que comparem o crescimento de 
bromélias cultivadas in vitro com as cultivadas 
em estufa, algumas espécies de monocotiledôneas 
avaliadas apresentaram tais diferenças. Segundo 
Reuther (1988), em estudo com cultivares 
de Spathiphyllum floribundum (Linden and 
André) N.E.Br. cv. ‘Mauna Loa’, notou-se 
maiores valores de massa seca nas plântulas 
mantidas em condições ex vitro, devido ao pouco 
desenvolvimento dos tecidos foliares in vitro, 
principalmente os de sustentação, resultando em 
folhas mais delgadas.

Os resultados de acúmulo de massa 
corroboram aqueles apresentados em relação ao 
comprimento das folhas, indicando ter havido um 
maior crescimento nas plântulas mantidas in vitro 
em comparação ao outro tratamento (Fig. 2a, c-d). 
Os dados de massas fresca e seca apresentaram as 
maiores diferenças entre os valores nos períodos 
de cultivo in vitro a partir do sexto mês, quando 
comparados com os valores das plântulas de 
mesma idade cultivadas em condições ex vitro 
(Figs. 2c-d). 
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Figura 2 ‒ Crescimento da parte aérea de plantas de Alcantarea imperialis cultivadas in vitro e ex vitro por 1, 
2, 4, 6, 8, 10 e 12 meses ‒ a. comprimento de maior folha (cm); b. número de folhas; c. massa fresca (mg); d. 
massa seca (mg). Os valores representam a média e as barras indicam o desvio padrão (n = 50).
Figure 2 ‒ Aerial portion growth of Alcantarea imperialis cultivated in vitro for 1, 2, 4, 6, 8, 10 and 12 months ‒ a. length (cm); 
b. number of leaves; c. fresh mass (mg); d. dry mass (mg). The values represented the average and the bars indicated the standard 
deviations (n = 50).

Tabela 1 ‒ Crescimento da parte aérea de plantas de Alcantarea imperialis cultivadas in vitro por 1, 2, 4, 6, 8, 10 
e 12 meses e submetidas à aclimatação por 2 meses.
Table 1 ‒ Aerial portion growth of Alcantarea imperialis cultivated in vitro for 1, 2, 4, 6, 8, 10 and 12 months and submitted to 
acclimatization for 2 months.

Período in vitro 
(meses)

Comprimento 
(%)

Número de 
folhas (%)

Número de folhas 
senescentes (%)

Massa fresca 
(%)

Massa seca 
(%)

1 131,88 67,98 * 367,23 257,79

2 145,42 84,93 * 575,22 507,77

4 35,14 13,26 * 81,65 54,94

6 110,79 * 155,70 326,98 267,36

8 72,12 * * 176,42 158,57

10 12,68 * * 51,43 93,73

12 15,93 * 2,09 64,09 8,72
(*) tende a zero

Técnicas de cultivo in vitro apresentam 
vantagens sobre as de propagação convencionais 
(Fay 1994; Engelmann 1997; Thorpe & Harry 1997; 
Kozai et al. 1997) em razão da disponibilidade de 
água, dos nutrientes, do tipo de substrato e das 
condições livres de patógenos. Contudo, as análises 

dos dados das raízes das plântulas podem também 
explicar o maior crescimento da parte aérea. A 
presença e o grau de desenvolvimento das raízes são 
fatores limitantes para o processo de aclimatação, 
já que as plântulas irão depender da capacidade de 
absorção para sobreviver a essa nova condição.



Propagação in vitro e ex vitro de Alcantarea imperalis

Rodriguésia 63(2):  321-331. 2012

327

Figura 3 ‒ Número de folhas senescentes de plantas 
de Alcantarea imperialis cultivadas in vitro e ex vitro 
por 1, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 meses. Os valores representam 
a média e as barras indicam o desvio padrão (n = 50).
Figure 3 ‒ Number of senescent leaves of Alcantarea 
imperialis cultivated in vitro and ex vitro for 1, 2, 4, 6, 8, 10 
and 12 months. The values represented the average and the bars 
indicated the standard deviations (n = 50).

Tabela 2 ‒ Índice de sobrevivência e crescimento das raízes de plantas de Alcantarea imperialis cultivadas in vitro 
por 1, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 meses e submetidas à aclimatação por 2 meses.
Table 2 ‒ Survival rate and growth of Alcantarea imperialis roots cultivated in vitro for 1, 2, 4, 6, 8, 10 and 12 
months and submitted to acclimatization for 2 months.

Período in vitro 
(meses)

Sobrevivência 
(%)

Comprimento 
(%)

Número     
(%)

Massa fresca 
(%)

Massa seca 
(%)

1 100 62,80 46,46 139,12 213,76

2 99 45,98 104,79 226,34 298,42

4 96 112,16 41,70 * 40,19

6 100 27,40 62,04 19,56 58,67

8 100 36,18 52,13 2,31 2,58

10 100 4,59 26,19 * 5,06

12 100 4,40 23,58 9,28 7,17
(*) tende a zero

A análise dos dados biométricos das raízes 
mostrou que logo a partir do primeiro mês de 
cultivo houve diferença significativa entre os 
tratamentos para os parâmetros comprimento 
e acúmulo de massa (Fig. 4a-d). O aumento de 
ambos ocorreu ao longo do tempo, sendo que as 
maiores diferenças foram observadas a partir do 6º 
mês (cerca de cinco vezes maior para as plântulas 
mantidas in vitro), à semelhança do observado 
para a parte aérea (Figs. 2a e 4a). O crescimento 
radical das plântulas cultivadas em bandejas não 
foi tão intenso quanto ao das plântulas mantidas 
no meio nutritivo in vitro. Enquanto que as 

plântulas provenientes do tratamento ex vitro 
aumentaram 1,4 vezes em média ao longo do 
tempo, aquelas do cultivo in vitro duplicaram o 
crescimento radical a cada dois meses em média, 
sendo que ao comparar-se o comprimento de 
raízes de plântulas com 4 meses com aquelas de 
6 meses, observou-se um aumento em até três 
vezes no comprimento radical (Fig. 4a). A mesma 
tendência foi observada para o número de raízes, 
com aumento de duas vezes (Fig. 4a). O número 
de raízes (Fig. 4b) nas plântulas cultivadas in vitro 
teve um aumento mais expressivo a partir do 6º 
mês de cultivo, sendo que as plântulas do cultivo 
in vitro apresentaram o dobro do número de raízes 
das plântulas com a mesma idade e cultivadas em 
condições ex vitro. Nas plântulas com 12 meses in 
vitro o número médio de raízes foi três vezes maior 
ao das plântulas com a mesma idade cultivada ex 
vitro (Fig. 4b).

Os dados de massa para as raízes, tanto fresca 
quanto seca (Fig. 4c-d), apresentaram aumento em 
todos os períodos analisados. As plântulas ex vitro 
apresentaram valores menores de massa fresca das 
raízes quando comparadas com as plântulas do 
cultivo in vitro, sendo essa diferença mais evidente 
a partir do 6º mês (Fig. 4c). Os dados de massa 
seca das raízes das plântulas do cultivo ex vitro 
só foram maiores naquelas com 1 mês de idade. 
Nos demais períodos, as plântulas do cultivo in 
vitro apresentaram maiores valores de massa seca 
das raízes (Fig. 4d) que aquelas mantidas ex vitro.
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Com base nos dados observados neste 
trabalho foi possível verificar que as plântulas 
que se desenvolveram nas condições in vitro 
apresentaram maior crescimento, tanto das raízes 
como da parte aérea, porém não apresentaram 
modificações morfológicas, já que os valores de 
número de folhas sadias se mantiveram similares 
entre os períodos analisados, independente do 
sistema de cultivo utilizado.

A presença e número de raízes nas plântulas 
cultivadas in vitro pode influenciar no sucesso 
de aclimatação. A intensificação da produção de 
raízes in vitro é frequentemente relacionada ao 
emprego de reguladores de crescimento como a 
auxina sintética, o AIB (ácido-indolilbutírico). 
Porém o uso de reguladores de crescimento no 
meio de cultivo tem sido associado ao aparecimento 
de variações somaclonais (Joyce et al. 2003), 
indesejáveis quando se pretende uma uniformização 
da produção ou mesmo a manutenção do genótipo 
original, isento de mutações, visando programas 
de conservação (Carneiro & Mansur 2004). 
Alternativamente ao uso dessas substâncias, tem 
sido demonstrado que o aumento da concentração 
de carboidratos, mais frequentemente a sacarose, 
adicionada ao meio de cultura, pode ser um fator 
determinante no sucesso da aclimatação, por 

induzir o desenvolvimento do sistema radicular 
(Sorace et al. 2008). Plantas da orquídea Oncidium 
baueri Lindl., cultivadas in vitro, na presença de 
uma concentração maior de sacarose (40 g l-1) 
que a de costume (30 g l-1), apresentaram melhor 
crescimento quando transferidas para cultivo 
em casa de vegetação. Sorace et al. (2008), que 
trabalharam com essa espécie, associaram o maior 
desenvolvimento do sistema radicular ao sucesso 
na aclimatação dessa orquídea. Calvete et al. 
(2002) observaram que plantas de Fragaria L. 
(morangueiro) cultivadas in vitro, na ausência de 
sacarose, não apresentavam enraizamento e que 
a concentração de 45 g l-1 foi a mais favorável ao 
aparecimento de raízes. 

A avaliação das plântulas advindas do 
cultivo in vitro, durante a etapa de aclimatação 
(Fig. 1g), mostrou que o índice de sobrevivência 
após dois meses foi de aproximadamente 90% 
para todos os períodos de tempo analisados 
(Tab. 1). Não foram observadas variações 
morfológicas ou alterações na pigmentação das 
folhas de todas as plântulas aclimatadas, além 
disso, independente do tempo de cultivo in vitro 
as plântulas apresentaram crescimento da parte 
aérea e das raízes quando cultivadas ex vitro 
(Tabs. 1 e 2). Entretanto, o crescimento foi mais 

Figura 4 ‒ Crescimento das raízes de plantas de Alcantarea imperialis cultivadas in vitro e ex vitro por 1, 2, 4, 6, 8, 
10 e 12 meses ‒ a. comprimento (cm); b. número; c. massa fresca (mg); d. massa seca (mg). Os valores representam 
a média e as barras indicam o desvio padrão (n = 50).
Figure 4 ‒ Root growth of Alcantarea imperialis cultivated in vitro and ex vitro for 1, 2, 4, 6, 8, 10 and 12 months ‒ a. length (cm); b. 
number; c. fresh mass (mg); d. dry mass (mg). The values represented the average and the bars indicated the standard deviations (n = 50).
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intenso nas plântulas mantidas por 2 meses nas 
condições in vitro, tanto das raízes como da parte 
aérea. As plântulas aclimatadas após esse período 
de cultivo in vitro apresentaram cerca de 500% 
de aumento nos valores de massa, fresca e seca, 
da parte aérea, além de 145% de incremento nos 
valores para o comprimento das folhas; contudo, 
para os dados de número de folhas o aumento foi 
de apenas 80% (Tab. 1). 

Os dados de massa, fresca e seca, das raízes 
e da parte aérea aumentaram em todos os períodos 
após a aclimatação, indicando que mesmo com a 
senescência de algumas folhas, ocorreu o aumento 
da biomassa das plântulas. Os dados indicam 
que o incremento nos valores de massa ocorreu 
devido ao aumento no comprimento das folhas e 
não do número delas. Os resultados que mostram 
o crescimento de plântulas aclimatadas após 
quatro meses de cultivo in vitro indicam que o 
ganho de massa foi diminuindo em relação àquelas 
mantidas por menos tempo nos frascos, tanto para 
a parte aérea como para as raízes (Tabs. 1 e 2).

Em comparação com outros trabalhos sobre 
o cultivo in vitro de bromélias foi possível verificar 
que o tempo de permanência nas condições in vitro 
varia muito entre as espécies, podendo ser de 2 a 
13 meses (Droste et al. 2005; Alves et al. 2006; 
Silva et al. 2007). Porém, em todos os trabalhos 
citados anteriormente o objetivo não foi avaliar o 
menor tempo de cultivo in vitro que propiciasse o 
desenvolvimento satisfatório das plântulas quando 
aclimatadas, conforme mostrado neste trabalho 
para a bromélia-imperial.

Conforme mencionado anteriormente, o 
tempo necessário para a aclimatação pode diferir 
conforme a espécie de bromélia, variando de 4 a 
6 meses (Pickens et al. 2003; Pompelli & Guerra 
2005; Silveira et al. 2009). Porém o período 
utilizado com maior frequência foi o de 2 meses 
citado, para várias espécies (Arrabal et al. 2002; 
Rech Filho et al. 2005; Alves et al. 2006; Rech 
Filho et al. 2009), o que corrobora os resultados 
observados no presente trabalho para A. imperialis. 
Vale ressaltar que dentre os períodos analisados, a 
aclimatação de plântulas mantidas in vitro por 2, 
4 e 6 meses apresentaram melhor crescimento em 
comparação àquelas aclimatadas após terem sido 
cultivadas por mais tempo in vitro, recomendando-
se, portanto, que as plantas dessa espécie sejam 
mantidas por no máximo 6 meses na condição in 
vitro antes de serem submetidas à aclimatação.

O cultivo in vitro se mostrou, assim, eficiente 
e pode otimizar a produção da bromélia-imperial, 
constatando-se que plântulas com apenas 2 meses 
de cultivo in vitro já podem ser aclimatadas, 
contribuindo para uma diminuição no tempo de 
cultivo e na importante relação custo-benefício 
para sua produção comercial.
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Abstract 
Floristic sampling was carried out in Serra do Japi Biological Reserve, Jundiaí, state of São Paulo, Brazil, 
including physiognomies of semideciduous montane forest, a type of forest formation within the Atlantic Forest 
domain. Six hundred and sixty one species distributed in 129 families were recorded; the ten most diverse 
phanerogam families were: Asteraceae (56 species), Fabaceae (37), Rubiaceae (29), Poaceae (25), Solanaceae 
(24), Cyperaceae (19), Euphorbiaceae (19), Orchidaceae (19), Melastomataceae (17), and Piperaceae (17). 
The addition of 322 species from other floristic surveys increased the number of species of Serra do Japi to 
976, distributed in 141 families. Compared to other floristic surveys carried out in the Atlantic Forest, our 
results highlight the floristic diversity of the study area and the importance of preserving the vegetation of 
this highly urbanized region.
Keywords: Brazil, semideciduous montane forest, floristic, Atlantic Forest, vascular plants.

Resumo
 Amostragem florística foi feita em áreas da Reserva Biológica Municipal da Serra do Japi, Jundiaí, Estado de 
São Paulo, incluíndo fisionomias de floresta semidecídua montana, classificada como parte das formações da 
Mata Atlântica. Foram encontradas 661 espécies em 129 famílias, as dez fanerogâmicas mais diversas foram: 
Asteraceae (56 espécies), Fabaceae (37), Rubiaceae (29), Poaceae (25), Solanaceae (24), Cyperaceae (19), 
Euphorbiaceae (19), Orchidaceae (19), Melastomataceae (17), e Piperaceae (17). O acréscimo de 322 espécies 
adicionais compiladas de listagens florísticas suplementares eleva, para a Serra do Japi em geral, o número 
registrado a 976 espécies em 141 famílias. Comparada a outros levantamentos florísticos na Mata Atlântica, 
esses resultados demonstram a diversidade florística da área estudada e ressaltam o valor da preservação da 
vegetação nessa região altamente urbanizada.
Palavras-chave: Brasil, floresta semidecídua montana, florística, Mata Atlântica, plantas vasculares.

Vascular flora of Serra do Japi Biological Reserve, Jundiaí,  
southeastern Brazil
Flora vascular da Reserva Biológica Municipal da Serra do Japi, Jundiaí, SP

Julio Antonio Lombardi1,2,5, Carolina da Silva Carvalho3, Leonardo Biral4, Mariana Naomi Saka4  
& Sean Miki Hieda3

Rodriguésia 63(2):  333-340. 2012

http://rodriguesia.jbrj.gov.br

1 Universidade Estadual Paulista – UNESP, Instituto de Biociências de Rio Claro, Depto. Botânica, Av. 24-A 1515, 13506-900, Rio Claro, SP, Brazil.
2 Research Productivity Fellowship CNPq, proccess 300240/2009-0.
3 PIBIC Scholarship CNPq/UNESP, Undergraduate Program in Biological Sciences, Instituto de Biociências de Rio Claro, UNESP – Universidade Estadual 
Paulista, Av. 24-A 1515, 13506-900, Rio Claro, São Paulo, Brazil.
4 CNPq Scholarship. Graduate Program in Biological Sciences (Plant Biology), Instituto de Biociências de Rio Claro, UNESP – Universidade Estadual Paulista, 
Av. 24-A 1515, 13506-900, Rio Claro, São Paulo, Brazil. 
5 Correponding author: e-mail: cissus@rc.unesp.br

Introduction
The Atlantic Forest is highly complex, 

both floristically and structurally. In the past, it 
covered an almost continuous range along the 
coast, from the state of Rio Grande do Norte to the 
state of Rio Grande do Sul, which represents ca. 
12% of the Brazilian territory (Consórcio Mata 

Atlântica 1992; Fundação SOS Mata Atlântica 
& INPE 2002; Galindo-Leal & Câmara 2003). 
It comprises different vegetation types, from 
forests to fields. Its current legal circumscription 
is given by Decree no. 750/93, which deals with 
the use of the Atlantic Forest, defining it as forest 
formations and associated ecosystems inserted 

This paper has additional data published in its electronic version.
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in the domain of the Atlantic Forest, with their 
respective official delimitations established 
(IBGE 1991).

The flora of the Atlantic Forest was estimated 
in 20 thousand species of vascular plants, of 
which approximately eight thousand would 
be endemic (Myers et al. 2000). Although this 
estimate allows us to place this formation within 
the so-called biodiversity hotspots (Mittermeier 
et al. 2004), we can still consider it relatively 
poorly known, in particular because from 1990 
to 2006 more than 1,100 new species from this 
biome were described; over 40% of more than 
1,100 new species described from Brazil were 
made from this biome (Sobral & Stehmann 2009). 
Floristic inventories including non-tree species are 
relatively rare in the Atlantic Forest, whereas tree 
species are better known, mainly due to several 
phytosociological studies carried out in the state 
of São Paulo (e.g. Leitão-Filho 1982).

The Serra do Japi range is considered a 
priority area for conservation, representing the 
largest inland continuous forest of the state of São 
Paulo, and, despite the impacts of mining, logging 
and human occupation that it has undergone, it still 
represents an important remnant of the flora and 
fauna of southeastern Brazil (Joly 1992; Leitão-
Filho & Morellato 1997, Morellato 1992a).

The range is located in a highly populated 
region within the urban areas of São Paulo, Jundiaí, 
and Campinas, which potentializes the risks of 
disordered occupation that the area is subjected 
to. However, since 1983, Serra do Japi is under 
governmental trust (CONDEPHAAT - Conselho 
de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico do Estado/Council for 
the Defense of the Historical, Archaeological, 
Artistic and Touristic Heritage) and, from 1984 
on, it was declared a reserve (APA - Área de 
Proteção Ambiental/Environmental Protection 
Area), partially located within the municipalities 
of Jundiaí and Cabreúva. The Serra do Japi 
Biological Reserve (RBMSJ - Reserva Biológica 
Municipal da Serra do Japi) was created in 1992 
(Jundiaí 1991-1992), and in 1993 it was included 
in the Atlantic Forest Biosphere Reserve (Leitão-
Filho & Morellato 1997).

The Serra do Japi Biological Reserve has 
been extensively studied in terms of arboreal flora 
(Cardoso-Leite et al. 2002; Leitão-Filho 1992; 
Rodrigues et al. 1989), physiognomy (Cardoso-

Leite et al. 2005; Rodrigues & Shepherd 1992), 
phenology (Morellato et al. 1989; Morellato et al. 
1990; Morellato 1992b), and fauna (e.g. Brown 
Jr. 1992; Haddad & Sazima 1992; Marinho-Filho 
1992; Sazima & Haddad 1992; Silva 1992).

The objective of the present study was to 
contribute to the knowledge of the flora of Serra 
do Japi Biological Reserve, creating a floristic list 
that includes all life forms, thus complementing 
the lists already published for the area and 
comparing it to other lists and taxonomic studies, 
aiming to check the presence of invasive, rare or 
endemic species, in order to give support to future 
conservation and management projects.

Material and Methods
Study area
The massif of Serra do Japi is located 

within the municipalities of Jundiaí, Itupeva, 
Cabreúva, Pirapora do Bom Jesus, and Cajamar, 
approximately between 23º11’S and 46º52’W, and 
covers 354 km2 (Leitão-Filho & Morellato 1997). 
The altitude of this mountain varies from 700 
to 1,300 m, and its average annual temperature 
varies from 15.7ºC in the highest areas to 19.2ºC 
in the lowest areas. July is the coldest month, 
with average temperatures between 11.8 ºC and 
15.3ºC; the warmest month is January, with 
average temperatures between 18.4ºC and 22.2ºC. 
Hence, the local summer is warm and humid and 
the winter is cold and dry (Pinto 1992).

Serra do Japi Biological Reserve is located 
within the municipality of Jundiaí (between 
23°12’-23º21’S and 46º30’-46º05’W), and 
comprises 2,071.20 ha (Fig. 1) covered mainly by 
seasonal semideciduous montane forest (Cardoso-
Leite et al. 2005; IBGE 1991; Jundiaí 1991-1992).

Collections of botanical material were 
carried out monthly, from May 2007 to November 
2008; only reproductive specimens were collected. 
Marked trails were covered, with eventual 
incursions into the surrounding vegetation. 
Considering that previous inventories focused 
on sampling the tree stratum, we focused on 
sampling specimens of other life forms, mainly 
herbs and lianas.

The samples were pressed and dried 
following Fidalgo & Bononi (1984) and notes 
on life form, height, color, and other characters 
were taken. Exsiccates were deposited in the 
collection of Herbarium Rioclarense (HRCB), 
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of the Institute of Bioscience of Rio Claro, 
Universidade Estadual Paulista (UNESP). Species 
were identified based on the literature, exchange 
of duplicates and consultation with specialists, as 
well as by comparison with identified specimens 
deposited in other herbaria in the state of São 
Paulo (Appendix 1). The abbreviations of herbaria 
followed Thiers (2009). The classification of 
angiosperms followed APG III (2009), whereas 
the classification of Lycophyta, Monilophyta, 
and gymnosperms followed, respectively, Kramer 
& Tryon (1990), Smith et al. (2006), and Page 
(1990).

The floristic list presented encompasses 
species collected in this inventory, plus species 
reported as occurring in the area in previously 
published lists for Serra do Japi (Cardoso-Leite 
et al. 2002; Leitão-Filho 1992; Pansarin & 
Pansarin 2008; Rodrigues et al. 1989). Vouchers 
are mentioned only for collections carried out in 
the present study.

Names of native species included in the 
lists presented here were checked on the Lista de 

Espécies da Flora do Brasil (Forzza et al. 2010). 
The botanical synonymy and authorship of species 
were checked in the literature (Forzza et al. 2010, 
"The Plant List"), and through consultation with 
specialists. Whenever necessary, updating and 
correction were made.

In the floristic comparison among Atlantic 
Forest areas (Braga 2005), only species collected 
in the present inventory were considered; the 
six other areas of Atlantic Forest s.l. used for 
comparison were selected from papers published 
in the past ten years, which were extensive and 
not restricted to a particular life form: Araldo 
Forest (Mata do Araldo), state of Paraná (Souza 
& Monteiro 2005); Santa Genebra Municipal 
Reserve (Reserva Municipal de Santa Genebra), 
Campinas, state of São Paulo (Guaratini et al. 
2008); Caratinga Biological Station (Estação 
Biológica de Caratinga) and Rio Doce State Park 
(Parque Estadual do Rio Doce), state of Minas 
Gerais (Lombardi & Gonçalves 2000); João 
Vasconcelos-Sobrinho Ecological Park (Parque 
Ecológico João Vasconcelos-Sobrinho), state of 
Pernambuco (Rodal & Sales 2007); Intervales 
State Park (Parque Estadual Intervales), Saibadela 
Base, state of São Paulo (Zipparro et al. 2005); 
Toró Forest (Mata do Toró), state of Permanbuco 
(Rodal et al. 2005).

Results and Discussion
In the Serra do Japi Biological Reserve, 

661 species from 129 families (Appendix 1) were 
collected. The ten best-represented phanerogam 
families were: Asteraceae (56 species), Fabaceae 
(37), Rubiaceae (29), Poaceae (25), Solanaceae 
(24), Cyperaceae (19), Euphorbiaceae (19), 
Orchidaceae (19), Melastomataceae (17), and 
Piperaceae (17). Among pteridophytes, the three 
most important families were: Polypodiaceae, 
Pteridaceae (11 species each), and Blechnaceae 
(6).

The addition of 322 species compiled from 
other floristic lists increased the number of species 
recorded for Serra do Japi to 976 species from 
141 families. Compared to the other inventories 
selected (Tab. 1), the number of species sampled 
in the present study was only smaller than that 
reported in the inventory of the Atlantic Forest 
of Minas Gerais (Lombardi & Gonçalves 2000), 
which includes two areas: Caratinga Biological 

Figura 1 ‒ Location of the municipality of Jundiaí 
in the state of São Paulo and of Serra do Japi Biolo-
gical Reserve, showing the surrounding urban areas 
(adapted from Cardoso-Leite et al. 2005 and Neves 
& Cardoso 2006).
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Station (Estação Biológica de Caratinga) and Rio 
Doce State Park (Parque Estadual do Rio Doce). 
The ten most common families were also present 
in the other inventories used for comparison; 
Fabaceae was the most important family in 
terms of number of species in eight inventories, 
whereas in Serra do Japi Biological Reserve the 
predominance of Asteraceae over Fabaceae is 
explained by the inclusion of ruderal species in 
the present study.

Although all sampled areas exhibited 
different signs of anthropic alteration, the large 
number of species found in this study highlights 
the high floristic richness of the region. Additional 
collections could add more species to the list 
presented here.

The identification of the specimens sampled 
in Serra do Japi Biological Reserve recorded 
species previously considered extinct in the state: 
Prestonia solanifolia (Müll.Arg.) Woodson and 
Peperomia nitida Dahlst. (Mamede et al. 2007), 
as well as several species considered vulnerable: 
Cissampelos pareira L., Dicksonia sellowiana 
Hook., Eugenia brasiliensis Lam., Euterpe 
edulis Mart., and Trichilia hirta L. (Mamede et 
al. 2007).

Cissus striata subsp. argentina (Suess.) 
Lombardi was observed in the region, which 
had been previously recorded for the state 
of São Paulo only in collections from the 
municipalities of São Bernardo do Campo and 
Campos do Jordão, where it was found up to the 
Caparaó Mountain Range (Serra do Caparaó), 
state of Minas Gerais, always in high-altitude 
areas, but with its geographic distribution 
restricted mainly to southern Brazil and northern 
Argentina (Lombardi 2000, 2002). Moreover, a 
new species, Sida sp. nov., was discovered and 
is being described (A. Krapovickas, personal 
communication).

In Serra do Japi Biological Reserve, 112 
of the collected species can be classified as 
cultivated, both non-invasive (29 species) or 
invasive (83 species) (Appendix 1).

The species considered as cultivated non-
invasive were collected in the surroundings of 
the Ecological Base (head office) or in ruins 
of abandoned residences, and were apparently 
unable to self-propagate, since other individuals 
outside these sites have not been observed. 
These species, according to Colautti & MacIsaac 

(2004), are non-invasive and classified in stages 
III and IVb, non-native species that, respectively, 
have restricted populations and are numerically 
rare, or are locally restricted but dominant in 
the area.

The species considered as invasive here are 
non-native with a capacity for self-propagation, 
represented by widely distributed individuals and 
apparently maintaining a population in the study 
areas, which, according to Colautti & MacIsaac 
(2004), are invasive species classified in stages 
IVa and V, non-native species that are well 
distributed in the study area and, respectively, rare 
or dominant. The vast majority of these species 
are herbs, few are ornamental woody or fruit-
bearing. Especially common along the trails and 
most illuminated areas are the herbs Impatiens 
walleriana Hook.f., very common along trails 
and borders, particularly in humid areas, and 
Crocosmia crocosmiiflora (Lemoine ex Morren) 
N.E.Br. that occurs in more restricted areas, 
mainly along the trail Ecological Base-Belvedere 
(Base Ecológica-Mirante), which has more intense 
visitation. Some tree or shrub species, such as 
Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. and Citrus 
limon (L.) Burm.f., are sometimes found growing 
in the forest; the dispersal of these species is 
probably carried out by the autochthonous fauna, 
such as birds, taking into account that they are 
dispersed in the region.

We considered these invasive species to 
be integrated in the ecosystem, in a ‘natural’ 
evolution under human interference; according 
to some authors, efforts to amend situations such 
as these are useless and considered a waste of 
resources (Hobbs et al. 2006). Eradicating these 
species in order to restore the ecosystem to a 
previous condition is probably very difficult, 
or even impossible, since these species are well 
distributed in the study areas, though they occupy 
areas of relatively narrow ecological range, on 
borders and humid areas, where they can be rare 
(stage IVa: Eriobotrya japonica and Citrus limon) 
or dominant (stage V: Impatiens walleriana and 
Crocosmia crocosmiiflora).

The species richness observed in the 
Serra do Japi Biological Reserve shows the 
great importance of this area for biodiversity 
conservation in a region of the state of São Paulo 
where few areas with extensive native vegetation 
are found. The conservation of this important 
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reserve with 2,071.20 ha of vegetation, despite 
the alterations that it has undergone so far, is 
even more urgent in a region where urbanization 
and industrialization are very intensive (Florgård 
2004). Furthermore, it is very important to 
preserve headwaters and to promote well-being 
in the region (Gowdy 1997; Kellert 1993; Pretty 
2004; Ulrich 1993).
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Resumo
Orchidaceae foi citada recentemente como a família mais representativa na Floresta Atlântica. Considerando 
essa representatividade, a fragmentação com perda de diversidade e a carência de informações para a área, este 
trabalho inventariou a flora orquidológica em remanescentes florestais na Usina São José (USJ), Pernambuco, 
Brasil. O estudo foi realizado em seis fragmentos na mata Norte Pernambucana, localizados no município de 
Igarassu. Foram realizadas expedições mensais de dezembro de 2008 a março de 2010. As amostras foram 
depositadas no herbário UFP. Orchidaceae está representada na área por 27 espécies e 19 gêneros, cujos mais 
representativos foram Epidendrum (4 spp.) e Scaphyglottis (3 spp.). Incrementa-se 20 spp. àquelas citadas 
para a USJ em lista anterior. Três espécies foram citadas pela primeira vez para a Floresta Atlântica, sendo 
uma um novo registro para flora nordestina. Cattleya granulosa Lindl. e Zygostates bradei (Schltr.) Garay 
estão incluídas em listas de espécies ameaçadas de extinção na categoria de vulneráveis. O fragmento Piedade 
merece destaque por apresentar 26 spp., sendo este uma RPPN. Os dados reforçam a importância da área para 
conservação da biodiversidade no estado. 
Palavras-chave: checklist, monocotiledôneas, orquídeas, taxonomia, Floresta Atlântica.

Abstract 
Orchidaceae was recently pointed as the most representative family in Atlantic forest. Based on the lack 
of data and the fragmentation with lost of diversity, this paper provides a checklist of the orchids in some 
fragments of Atlantic Rainforest in Usina São José (USJ), Pernambuco, Brazil. The study area includes six 
forest fragments in Igarassu, Pernambuco. Fieldwork was carried out from December/2008 to March/2010. 
The vouchers were deposited at UFP herbarium. Orchidaceae is represented by 27 species and 19 genera 
which Epidendrum L. (4 spp.) and Scaphyglottis Poepp. & Endl.(3 spp.) were the richest in number of spe-
cies. This work increases 20 spp. to that recorded for USJ in previous checklist. Three species are recorded 
here for the first time for the Atlantic rainflorest, and one is a new record to Northeastern Brazil. Cattleya 
granulosa Lindl. and Zygostates bradei (Schltr.) Garay are considered threatened. The Piedade remain is 
noteworthy for having 26 spp., which is a RPPN. The data shows the importance of the area to conservation 
of the biodiversity in the State. 
Key words: checklist, monocots, orchids, taxonomy, Atlantic RainForest. 
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Introdução 
A Floresta Atlântica é uma das zonas 

biogeográficas mais ricas em número de espécies 
e endemismos do mundo (Mittermeier et al. 1999) 
e considerada um hotspot de diversidade com alta 
prioridade para conservação (Myers et al. 2000). 
Abrange a costa litorânea brasileira desde o Rio 
Grande do Norte até o Rio Grande do Sul (Peixoto 
et al. 2002), alcançando a Argentina e o Paraguai na 

sua porção meridional (Conservation International 
et al. 2000). Dados atuais indicam que restam 11% 
do seu território original (Ribeiro et al. 2009). No 
Nordeste do Brasil, a situação é ainda mais crítica 
com a pressão da monocultura açucareira e a 
expansão dos centros urbanos, restando na região 
apenas pequenos fragmentos em topos de morros 
e encostas.

Orchidaceae está distribuída por todo o 
mundo e tem como centro de diversidade os 
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Foram realizadas expedições mensais 
de dezembro de 2008 a março de 2010, para 
observação e coleta de material. Os fragmentos 
visitados foram percorridos aleatoriamente visando 
a maior área de abrangência possível, totalizando 
aproximadamente 240 horas de esforço amostral. 
As amostras foram herborizadas segundo Mori et 
al. (1989), depositadas no herbário UFP, sendo as 
duplicatas enviadas para os herbários EAN, HST, 
IPA, JPB, MAC e PEUFR (siglas de acordo com 
Thiers 2010). 

As identificações foram efetuadas com auxílio 
de literatura especializada (Hoehne 1949; Pabst 
& Dungs 1975, 1977; Romero-González 2003; 
Toscano-de-Brito & Cribb 2005), além de consultas 
às coleções de herbários (UFP, PEUFR, INPA, IPA 
e JPB). As informações ecológicas foram obtidas 
através de observações de campo e dados das 
etiquetas das exsicatas examinadas. A terminologia 
morfológica segue Harris & Harris (2001) e 
Gonçalves & Lorenzi (2007). Para os habitats 
(borda, declive, sítio ripário, tabuleiro e terraço) 
de Floresta Atlântica adotou-se Silva et al. (2008). 

Este estudo é parte da série de publicações 
taxonômicas sobre os principais grupos de 
Angiospermas que ocorrem em fragmentos da 
Usina São José (Alves-Araújo & Alves 2010; Melo 
et al. 2010; Pontes et al. 2010; Amorim & Alves 
2011; Buril & Alves 2011). 

Resultados e Discussão 
Orchidaceae está representada na área por 

27 espécies distribuídas em 19 gêneros, cujos 
mais representativos foram Epidendrum L. (4 
spp.) e Scaphyglottis Poepp. & Endl. (3 spp.). 
Incrementa-se 20 espécies àquelas citadas para a 
USJ na lista de Alves-Araújo (2008) que apresenta 
apenas sete.

Campylocentrum pachyrrhizum (Rchb. f.) 
Rolfe, Dichaea panamensis Lindl e Scaphyglottis 
sickii Pabst são aqui citadas pela primeira vez para a 
Floresta Atlântica. Campylocentrum pachyrrhizum, 
conhecido até então para a América do Norte, 
Central e norte da América do Sul (Romero-
González 2003), incluindo o Brasil, nos estados do 
AM e MT (Barros et al. 2012), é um novo registro 
para flora nordestina. Aspidogyne fissirostris 
(Brade & Pabst) Campacci, conhecida apenas 
para os estados da Bahia e Espírito Santo (Barros 
et al. 2012), é um novo registro para Pernambuco. 
Cattleya granulosa Lindl. e Zygostates bradei 

trópicos (Ramussen 1985), sendo considerada 
a maior família de Angiospermas, com cerca de 
20.000 espécies (Christenson 2004). O leste do 
Brasil é considerado como a segunda região mais 
rica em espécies da família no mundo (Pridgeon 
1995). Stehmann et al. (2009) citaram Orchidaceae 
como a família mais diversa na Floresta Atlântica, 
com cerca de 1.300 espécies e 180 gêneros, 
correspondendo a 8% do total de táxons registrados 
para o bioma, além do alto número de endemismos. 

No Brasil existem aproximadamente 2.420 
espécies (Barros et al. 2012) e para a região 
Nordeste são citadas, por Barros & Félix (2006), 
cerca de 550 spp. em 115 gêneros. Para o Estado 
de Pernambuco, Félix & Carvalho (2002) listaram 
aproximadamente 250 spp. em 78 gêneros, 
comprovando a elevada diversidade da flora 
orquidológica estadual.

Os estudos com orquídeas são escassos 
para Floresta Atlântica costeira nordestina. Para 
a região, as informações estão concentradas 
nas formações interioranas como a Chapada 
Diamantina-BA (Toscano-de-Brito 1995; Toscano-
de-Brito & Cribb 2005; Azevedo & Van-den-Berg 
2007) e os Brejos de Altitude (Lima-Verde 2003; 
Almeida et al. 2007).

Considerando a riqueza de Orchidaceae, 
sendo algumas bioindicadoras de conservação, 
o estado avançado de fragmentação e a perda 
de diversidade na região, aliado a carência de 
informações disponíveis para porção setentrional 
da Floresta Atlântica Nordestina, o presente 
trabalho busca inventariar a flora orquidológica em 
remanescentes do bioma no Estado de Pernambuco.

Materiais e Métodos
O presente estudo foi realizado na Usina São 

José (07°50′S, 35°00′W), uma área de Floresta 
Atlântica ao norte do Estado de Pernambuco, 
localizada no município de Igarassu (Araújo & 
Alves 2010). A Usina de São José (USJ) possui 
aproximadamente 110 fragmentos dos quais 
foram selecionados seis para o desenvolvimento 
deste estudo: Chave (101 ha), Macacos (357ha), 
Pezinho (29ha), Piedade (306ha), Santa Helena 
(12ha) e Zambana (388ha) (Trindade et al. 2008). 
O clima é do tipo As’ (sensu Köppen), quente e 
úmido, com precipitação média anual de 1.689mm 
e temperatura média de 24,9ºC (dados da USJosé, 
período 1998 a 2003) e o relevo é de terras baixas, 
constituído por tabuleiros recortados por vales 
estreitos (CPRH 2003).
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(Schltr.) Garay estão incluídas nas listas de espécies 
ameaçadas de extinção do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA 2008) e Fundação Biodiversitas 
(2008), respectivamente.

Os dados reforçam a importância da área 
para conservação da biodiversidade do bioma no 
Estado. Das áreas estudadas, o fragmento Piedade 

Chave de identificação para espécies de Orchidaceae da Usina São José

1. Plantas áfilas; raízes achatadas dorso-ventralmente....................... 2.2 Campylocentrum pachyrrhizum
1’. Plantas folhosas; raízes cilíndricas.

2. Ervas terrícolas.
3. Flores calcaradas.

4. Pseudobulbos unifoliados; calcar escrotiforme ...................11.1 Oeceoclades maculata
4’. Colmos multifoliados; calcar tubular.

5. Folhas lanceoladas; labelo ovado .................................  1.1 Aspidogyne fissirostris
5’. Folhas elípticas a ovadas; labelo obovado ......................... 1.2 Aspidogyne foliosa

3’. Flores não calcaradas.
6. Flores não ressupinadas, labelo cuculado ............................ 13.1 Prescottia stachyodes
6’. Flores ressupinadas, labelo ligulado ................................ 16.1 Sarcoglottis grandiflora

2’. Ervas epífitas ou hemi-epífitas.
7. Inflorescência lateral.

8. Folhas membranáceas, inflorescências unifloras ..................... 5.1 Dichaea panamensis
8’. Folhas membranáceo-coriáceas, coriáceas ou crassas; inflorescências multifloras.

9. Pseudobulbos homoblásticos, ou colmos; folhas ao longo do caule
10. Flores não ressupinadas, labelo saquiforme ..... 3.1 Catasetum macrocarpum
10’. Flores ressupinadas, labelo não saquiforme.

11. Epífitas; folhas coriáceas; flores calcaradas ............................................  
 ..........................................................  2.1 Campylocentrum micranthum

11’. Hemiepífitas; folhas crassas; flores não calcaradas.
12. Folhas oblongas; flores amarelas ................. 18.2 Vanilla planifolia 
12’. Folhas estreito-elípticas; flores alvo-esverdeadas ...........................  

 ....................................................................... 18.1 Vanilla bahiana
9’. Pseudobulbos heteroblásticos; folhas apenas no ápice e base do caule.

13. Pseudobulbos < 2 cm de alt.
14. Folhas oblongas à oblongo-elípticas, ápice obtuso a arredondado  ........  

 ............................................................................10.1 Notylia cf. barkeri
14’. Folhas estreito-elípticas, ápice agudo ..................19.1 Zygostates bradei

13’. Pseudobulbos > 2 cm de alt.
15. Sépalas laterais completamente conadas ..... 15.1 Rodriguezia bahiensis
15’. Sépalas laterais parcialmente conadas .................... 8.1 Gomesa barbata

7’. Inflorescência terminal.
16. Pseudobulbos sobrepostos 

17. Folhas cilíndricas; labelo de ápice emarginado  ..... 17.1 Scaphyglottis emarginata
17’. Folhas planas; labelo de ápice agudo ou cuspidado

18. Folhas 2; ovário pedicelado ≤ 0,6 cm compr. ......... 17.1. Scaphyglottis sickii
18’. Folha 1; ovário pedicelado > 0,6 cm compr.  .. 17.2. Scaphyglottis fusiformis

16’. Pseudobulbos não sobrepostos.
19. Pseudobulbos ovóides < 2,0 cm de compr.  .................. 12.1Polystachya concreta
19’. Colmos ou pseudobulbos nunca ovóides > 2,0 cm de compr.

20. Pseudobulbos uni a trifoliados.

merece destaque por mostrar-se o mais rico em 
espécies de orquídeas, com 26 spp., sendo este uma 
RPPN, e os demais remanescentes encontram-se 
desprotegidos. Sugere-se a legalização destes para 
fins de conservação assim como a implantação de 
corredores ecológicos fundamentais a interligação 
dos mesmos.
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1. Aspidogyne Garay
1.1 Aspidogyne fissirostris (Brade & Pabst) 
Campacci, Bol. CAOB 58: 50. 2005. Fig. 1a, 3a

Terrestre, simpodial. Raízes cilíndricas. 
Colmo 6–13 × 0,1–0,15 cm, cilíndrico. Folhas 3–6, 
ao longo do caule, 2,5–6 × 0,5–1 cm, lanceoladas, 
ápice agudo, membranáceas. Inflorescência 
terminal, racemo, multiflora, laxa; pedúnculo 
2,5–7 cm compr.; raque 2–6 cm compr.; brácteas 
florais 0,5–0,6 cm compr. Flores ressupinadas, 
alvas; sépala dorsal 0,3–0,4 × 0,1 cm, linear-
oblanceolada, ápice agudo; sépalas laterais 0,3–0,4 
× 0,1 cm, linear-oblanceoladas, ápice agudo; 
pétalas, 0,3–0,4 × 0,1 cm, oblanceoladas, ápice 
agudo; labelo, 0,3–0,4 × 0,15–0,2 cm, ovado, 
ápice agudo; calcar, 0,4 cm compr., tubular; coluna 
0,25–0,3 cm compr.; ovário pedicelado 0,5–0,6 cm 
compr.. Fruto 0,6–0,7 × 0,15–0,2 cm, falciforme. 
Material examinado: Mata de Piedade, 15.XII.2009, 
fl., J.A.N. Souza 580 (IPA, UFP); 02.III.2010, fl. e fr., 
E. Pessoa & J.D. Garcia 260 (HST, UFP).

Endêmica do Brasil, até o presente trabalho 
conhecida apenas para os estados da Bahia e 
Espírito Santo (Barros et al. 2012), sendo um novo 
registro para Pernambuco. Rara em sítios ripários, 
ocorrendo nas bordas de pequenos córregos. 
Apenas uma população com cerca de uma dezena 
de indivíduos foi observada. Pode ser diferenciada 
da outra espécie do gênero na área pelo menor porte 
e formato das folhas (lanceoladas vs. elípticas a 
ovadas). 

1.2 Aspidogyne foliosa (Poepp. & Endl.) Garay, 
Bradea 2: 201. 1977. Fig. 1b, 3b

Terrestre, simpodial. Raízes cilíndricas. 
Colmo 16–22 × 0,2–0,3 cm, cilíndrico. Folhas 

7-13, ao longo do caule, 4–11 × 1,6–4 cm, elípticas 
a ovadas, ápice agudo a acuminado, membranáceas. 
Inflorescência terminal, racemo, multiflora, 
congesta; pedúnculo 1,5–3 cm compr.; raque 6–15 
cm compr.; brácteas florais 0,5–0,7 cm compr. 
Flores ressupinadas, alvas; sépala dorsal 0,35–0,4 × 
0,1–0,15 cm, elíptica, ápice agudo; sépalas laterais 
0,4–0,6 × 0,1–0,2 cm, obovadas, ápice agudo; 
pétalas 0,4 × 0,1 cm, oblanceoladas, ápice agudo; 
labelo 0,5–0,6 × 0,2–0,25 cm, obovado, constricto 
no terço distal, ápice arredondado; calcar 0,2–0,3 
cm compr., tubular; coluna 0,2–0,3 cm compr.; 
ovário pedicelado 1–1,2 cm compr. Fruto 0,7–0,8 
× 0,15–0,2 cm, falciforme. 
Material examinado selecionado: Mata de Piedade, 
21.XI.2009, fl. e fr., E. Pessoa & J.A.N. Souza 105 (EAN, 
HST, IPA, JPB, MAC, UFP); 29.X.2009, fl. e fr., J.D. 
Garcia 1253 (IPA, UFP).

Amplamente distribuída na América do Sul 
(Ormerod 2009). Ocasional em tabuleiros. Ciclo 
de vida rápido, com os indivíduos geralmente 
ocorrendo próximos entre si e apresentando 
floração sincrônica. Pode ser diferenciada da outra 
espécie do gênero na área pelo maior porte, com 
caules de até 22 cm compr.

2. Campylocentrum Benth 
2.1 Campylocentrum micranthum (Lindl.) Rolfe, 
Orch. Rev. 11: 245. 1903. Fig. 1c

Epífita, monopodial. Raízes cilíndricas. 
Colmo 3,8–33,5 × 0,2–0,4 cm, cilíndrico. Folhas 
4–17, ao longo do caule, 3,2–7 × 0,7–1,6 cm, 
elípticas a estreito-oblongas, ápice emarginado 
a assimétrico, coriáceas. Inflorescência lateral, 
racemo, multiflora, sub-congesta; pedúnculo 0,1–
0,2 cm compr.; raque 0,5–1,8 cm compr.; brácteas 

21. Pseudobulbos cilíndricos, folhas 2-3; flores ressupinadas  ........................ 4.1 Cattleya granulosa
21’. Pseudobulbos claviformes, folhas 1-2; flores não ressupinadas  ......... 14.1 Prosthechea fragrans

20’. Colmos ou pseudobulbos multifoliados.
22. Caule ramificado ............................................................................. 7.4 Epidendrum strobiliferum
22’. Caule nunca ramificado.

23. Coluna parcialmente adnata ao labelo.
24. Colmo ≤ 7 cm compr.; folhas sub-cilíndricas, canaliculadas ..........................................  

 ..................................................................................................9.1 Jacquiniella globosa
24’. Pseudobulbo > 7 cm compr.; folhas lineares, planas  .......  6.1 Dimerandra emarginata 

23’. Coluna inteiramente adnata ao labelo.
25. Pedúnculo da inflorescência > 2,5 cm compr.; flores vermelhas ....................................  

 ........................................................................................ 7.1 Epidendrum macrocarpum 
25’. Pedúnculo da inflorescência ≤ 2,5 cm compr.; flores verdes ou alvas

26. Folhas oblongo-elípticas; flores verdes, labelo inteiro  ... 7.3 Epidendrum rigidum 
26’. Folhas linerares; flores alvas, labelo trilobado  ...........7.2 Epidendrum nocturnum
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Figura 1 - Diagramas Florais. a. Aspidogyne fissirostris; b. Aspidogyne foliosa Garay; c. Campylocentrum micranthum 
Rolfe; d. Campylocentrum pachyrrhizum; e. Catasetum macrocarpum; f. Cattleya granulosa; g. Dichaea panamensis; 
h. Dimerandra emarginata; i. Epidendrum macrocarpum; j. Epidendrum nocturnum; k. Epidendrum rigidum; l. 
Epidendrum strobiliferum f.; m. Gomesa barbata; n. Jacquiniella globosa; o. Oeceoclades maculata.
Figure 1 - Floral diagrams. a. Aspidogyne fissirostris; b. Aspidogyne foliosa; c. Campylocentrum micranthum; d. Campylocentrum 
pachyrrhizum; e. Catasetum macrocarpum; f. Cattleya granulosa; g. Dichaea panamensis; h. Dimerandra emarginata; i. Epidendrum 
macrocarpum; j. Epidendrum nocturnum; k. Epidendrum rigidum; l. Epidendrum strobiliferum f.; m. Gomesa barbata; n. Jacquiniella 
globosa; o. Oeceoclades maculata.
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florais 0,1 cm compr. Flores ressupinadas, alvas; 
sépala dorsal 0,25–0,3 × 0,1 cm, linear-lanceolada, 
ápice agudo; sépalas laterais 0,3 × 0,07–0,1 cm, 
linear-lanceoladas, ápice agudo; pétalas 0,25–0,3 × 
0,05–0,07 cm, linear-elípticas, ápice agudo; labelo 
0,2–0,3 × 0,15 cm, ligeiramente trilobado, ápice 
agudo; calcar 0,25–0,3 cm compr., encurvado; 
coluna 0,1 cm compr.; ovário pedicelado 0,4–0,5 
cm compr. Fruto 0,7–1 × 0,2–0,3 cm, elipsóide.
Material examinado selecionado: Mata de Piedade, 
16.XII.2009, fl. e fr., E. Pessoa & J.A.N. Souza 212 
(HST, IPA, JPB, MAC, UFP ); 18.XII.2009, fl. e fr., 
J.A.N. Souza & E. Pessoa 581 (UFP); 1.III.2010, fl. e 
fr., E. Pessoa & J.D. Garcia 257 (UFP).

Ocorre do México ao sul do Brasil (Romero-
González 2003). Ocasional em sítios ripários e 
tabuleiros. Vive preferencialmente no sub-bosque. 
É facilmente diferenciada das demais espécies da 
área pelas inflorescências multifloras laterais curtas 
(até 2 cm).

2.2 Campylocentrum pachyrrhizum (Rchb. f.) 
Rolfe, Orch. Rev. 11: 246. 1903. Fig. 1d, 3c

Epífita, monopodial. Raízes achatadas 
dorso-ventralmente. Colmo vestigial. Áfila. 
Inflorescência lateral, racemo, multiflora, laxa; 
pedúnculo 0,1–0,2 cm compr.; raque 1,5–2 cm 
compr.; brácteas florais 0,2 cm compr. Flores 
ressupinadas, alvo-esverdeadas; sépala dorsal 0,35 
× 0,07 cm, lanceolada, ápice agudo; sépalas laterais 
0,35 × 0,1 cm, lanceoladas, ápice agudo; pétalas 
0,35 × 0,05 cm, lineares, ápice agudo; labelo 0,37 
× 0,17 cm, trilobado, ápice agudo; coluna 4 cm 
compr.; calcar 0,22 cm compr., claviforme, ovário 
pedicelado 0,27-0,3 cm compr. Fruto, 0,7–1,2 × 
0,2–0,3 cm, elipsóide.
Material examinado: Mata de Piedade, 16.XII.2009, fl. 
e fr., E. Pessoa & J.A.N. Souza 209 (UFP); 4.II.2010, fr. 
J.D. Garcia 1430 (IPA).

Conhecida até então desde o estado americano 
da Flórida ao norte do Brasil (Romero-González 
2003), tendo aqui sua distribuição ampliada 
para o nordeste brasileiro. Rara em tabuleiros e 
com poucos indivíduos observados em campo. 
Esta espécie é a única áfila na área, sendo assim 
facilmente identificada.

3. Catasetum Rich. ex Kunth
3.1 Catasetum macrocarpum Rich. ex Kunth, Syn. 
Pl. 1: 331. 1822. Fig. 1e, 3d

Epífita, simpodial. Raízes cilíndricas. 
Pseudobulbo 4,5–12 × 1–3 cm, homoblástico, 
fusiforme. Folhas 7–9, ao longo do caule, 6,5–40 

× 2,5–6 cm, elípticas, ápice agudo, membranáceo-
coriáceas. Inflorescência lateral, racemo, multiflora, 
laxa; pedúnculo 12–33 cm compr.; raque 2,5–12 
cm compr.; brácteas florais 1–1,5 cm compr. 
Flores não ressupinadas, amarelo-esverdeadas; 
sépala dorsal 4,5–5 × 1,2–1.4 cm, oblonga, ápice 
agudo; sépalas laterais 4,5–5 × 1,5–2,5 cm, largo-
elípticas, ápice agudo; pétalas 4,5–5 × 2–2,5 cm, 
elípticas, ápice agudo; labelo 2,2–3,2 × 2–2,5 cm, 
saquiforme, ápice rostrado; coluna 4 cm compr.; 
ovário pedicelado 1,2–1,5 cm compr. Fruto 10–12 
× 3–4 cm, fusiforme.
Material examinado: Mata de Piedade, 25.XI.2009, fl., 
E. Pessoa & J.A.N. Souza 192 (UFP); 16.XII.2009, fr., 
E. Pessoa & J.A.N. Souza 213 (UFP).

Ocorre do norte da América do sul ao sudeste 
do Brasil (Pabst & Dungs 1975). Comum em 
tabuleiros e terraços, com indivíduos habitando 
áreas próximas a grandes espelhos d'água e expostos 
ao sol. As flores vistosas associadas ao labelo 
saquiforme a distingue das demais espécies da área. 

4. Cattleya Lindl.
4.1 Cattleya granulosa Lindl., Edwards’s Bot. Reg. 
28: 1. 1842. Fig. 1f

Epífita, simpodial. Raízes cilíndricas. 
Pseudobulbo 14–51 × 0,4–1,3 cm, homoblástico, 
cilíndrico. Folhas 2-3, apicais, 9,5–20 × 4–8 cm, 
oblongas, ápice arredondado, crassas. Inflorescência 
terminal, racemo, pauciflora, laxa; pedúnculo 4–6,5 
cm compr.; raque 1,2–4,5 cm compr.; brácteas florais 
0,5 cm compr. Flores ressupinadas, marrom-róseas; 
sépala dorsal 7 × 1,2 cm, elíptica, ápice agudo; 
sépalas laterais 5 × 1,1 cm, falcadas, ápice agudo; 
pétalas 6 × 2 cm, espatuladas a oblanceoladas, 
ápice agudo; labelo 4,5 × 3,2 cm, trilobado, ápice 
retuso; coluna 3 cm compr., parcialmente fundida ao 
labelo; ovário pedicelado 3,2–3,5 cm compr. Fruto 
não observado.
Material examinado: Mata de Piedade, 4.II.2010, J.D. 
García 1432 (UFP); 1.III.2010, E. Pessoa & J.D. García 
259 (IPA).
Material adicional: BRASIL, Pernambuco: Jaqueira, 
1983, fl., M.S. Silva s/n (UFP 6986).

Espécie endêmica do litoral brasileiro. 
Incluída nas listas de espécies ameaçadas de 
extinção do MMA (2008) e Fundação Biodiversitas 
(2008). Rara em tabuleiros, os poucos indivíduos 
observados são oriundos do dossel, o que pode estar 
relacionado ao extrativismo excessivo. Suas flores 
estão entre as mais vistosas das espécies da área, 
tendo o labelo róseo e profundamente trilobado que 
a diferencia das demais.
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5. Dichaea Lindl.
5.1 Dichaea panamensis Lindl., Gen. et Spec. 
Orch. Pl.: 209. 1833. Fig. 1g, 3e

Epífita, monopodial. Raízes cilíndricas. Colmo 
4,2–12 × 0,2 cm, cilíndrico. Folhas 8–35, ao longo 
do caule, 1,3–4,2 × 0,2–0,4 cm, lineares, ápice agudo, 
membranáceas. Inflorescência lateral, uniflora; 
pedúnculo 1,5–1,7 cm compr.; brácteas florais 0,1 
cm compr. Flores ressupinadas, alvas; sépala dorsal 
0,3–0,5 × 0,2 cm, lanceolada, ápice agudo; sépalas 
laterais 0,5–0,6 × 0,15 cm, sub-falcadas, ápice agudo; 
pétalas 0,5 × 0,2 cm, elípticas, ápice agudo; labelo 0,6 
× 0,4–0,5 cm, trilobado, ápice arredondado; coluna 
0,3–0,4 cm compr.; ovário pedicelado 0,15–0,2 cm 
compr. Fruto 0,7–1 × 0,2–0,4 cm, obovóide.
Material examinado selecionado: Mata de Piedade, 
23.XI.2009, fl. e fr., E. Pessoa & J.A.N. Souza 114 (EAN, 
HST, JPB, MAC, PEUFR, UFP); 16.XII.2009, fl., E. 
Pessoa & J.A.N. Souza 198 (IPA, UFP).

Ocorre do México ao nordeste do Brasil 
(Romero-González 2003). Comum em tabuleiros, 
terraços e sítios ripários. Epífita de sombra, vive 
preferencialmente em sub-bosque úmido. As 
inflorescências unifloras laterais a diferencia das 
demais espécies.  

6. Dimerandra Schltr.
6.1 Dimerandra emarginata (G. Mey.) Hoehne, 
Bol. Agric. (São Paulo) 34: 618. 1934. Fig. 1h

Epífita, simpodial. Raízes cilíndricas. 
Pseudobulbo 5–26 × 0,2–0,5 cm, homoblástico, 
cilíndrico. Folhas 4–14, ao longo do caule, 2–8 × 
0,3–0,7 cm, lineares, ápice emarginado, coriáceas. 
Inflorescência terminal, racemo, pauciflora, laxa; 
pedúnculo 0,2–0,6 cm compr.; raque 0,2–0,4 cm 
compr.; brácteas florais 0,3 cm compr. Flores 
ressupinadas, róseas; sépala dorsal 1,4–1,6 × 0,4–
0,7 cm, elíptico-lanceolada, ápice agudo; sépalas 
laterais 1,5–1,7 × 0,3–0,7 cm, elíptico-lanceoladas, 
ápice agudo; pétalas 1,6–1,8 × 0,7–1 cm, elípticas 
a obovadas, ápice agudo; labelo 1,7–1,9 × 1–1,4 
cm, suborbicular, ápice emarginado; coluna 0,4–0,6 
cm compr., parcialmente adnata ao labelo; ovário 
pedicelado 1,3–1,5 cm compr. Fruto 3,3–4 × 
0,5–0,8 cm, fusiforme.
Material examinado selecionado: Mata de Piedade, 
23.XI.2009, fl. e fr., E. Pessoa & J.A.N. Souza 112 (UFP); 
16.XII.2009, fl. e fr., E. Pessoa & J.A.N. Souza 201 (IPA).

Ocorre do México ao sudeste do Brasil 
(Dressler 2003). Comum em áreas de tabuleiro, 
terraços e sítios ripários, podendo ocorrer nos 
mais diversos extratos da floresta, exposta ao sol 

ou em sombra. Apesar de semelhante ao gênero 
Epidendrum L., esta espécie não possui a coluna 
completamente adnada ao labelo.

7. Epidedrum L.
7.1 Epidendrum macrocarpum Rich., Actes Soc. 
Hist. Nat. Paris 1(1): 112. 1792. Fig. 1i

Epífita, simpodial. Raízes cilíndricas. 
Colmo 15–36 × 0,4–0,8 cm, cilíndrico. Folhas 
8–11, ao longo do caule, 6,5–12 × 1–2,8 cm, 
oblongo-elípticas, ápice arredondado, coriáceas. 
Inflorescência terminal, corimbo, pauciflora, sub-
congesta; pedúnculo 6,3–17 cm compr.; raque 
0,7–2,3 cm compr.; brácteas florais 0,3–0,9 cm 
compr. Flores ressupinadas, vermelhas; sépala 
dorsal 2,3–2,4 × 0,3–0,4 cm, elíptica, ápice 
agudo; sépalas laterais 2–2,3 × 0,3–0,4 cm, sub-
falcadas, ápice agudo; pétalas 2,2–2,3 × 0,2–0,4 
cm, elípticas, ápice agudo; labelo 2,3 × 0,13 cm, 
trilobado, ápice cuspidado; coluna, 1 cm compr., 
inteiramente adnata ao labelo; ovário pedicelado 
3,8–4 cm compr. Fruto 8–8,5 × 1,2–2,2 cm, 
globoso-elípsóide.
Material examinado: Mata de Piedade, 21.XI.2009, 
fl., E. Pessoa & J.A.N. Souza 104 (HST, IPA, MAC, 
UFP); 16.XII.2009, fl. e fr., E. Pessoa & J.A.N. Souza 
214 (UFP).

Ocorre no Norte e Nordeste do Brasil (Barros 
& Félix 2006; Silva et al. 1995). Ocasional em 
tabuleiros. Encontrada principalmente no dossel, 
e na área pode ser distinguida das demais espécies 
do gênero pela inflorescência longo-pedunculada 
(até 17 cm compr.). 

7.2 Epidendrum nocturnum Jacq., Enum. Syst. 
Pl: 29. 1760. Fig. 1j

Epífita, simpodial. Raízes cilíndricas. Colmo 
5,5–9,5 × 0,1–0,2 cm, cilíndrico. Folhas 4–6, ao 
longo do caule, 7,8–9,5 × 0,5–0,8 cm, lineares, 
ápice agudo, coriáceas. Inflorescência terminal, 
racemo, pauciflora, laxa; pedúnculo 0,6–0,9 cm 
compr.; raque 0,2–0,5 cm compr.; brácteas florais 
0,2 cm compr. Flores ressupinadas, alvas; sépala 
dorsal 1,8 × 0,3 cm, lanceolada, ápice acuminado; 
sépalas laterais 2 × 0,2 cm, lanceoladas, ápice 
acuminado; pétalas 1,8–1,9×0,1 cm, lineares, ápice 
acuminado; labelo 1,3 × 0,6 cm, trilobado, ápice 
agudo; coluna 0,8 cm compr., inteiramente adnata 
ao labelo; ovário pedicelado 1,3–1,5 cm compr. 
Fruto 3 × 0,6 cm, globoso-elipsóide.
Material examinado selecionado: Mata de Piedade, 
16.XII.2009, fl. e fr., E. Pessoa & J.A.N. Souza 211 
(IPA, UFP).
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Material examinado: Mata de Piedade, 23.XI.2009, fl. 
e fr., E. Pessoa & J.A.N. Souza 113 (UFP); 16.XII.2009, 
fr., E. Pessoa & J.A.N. Souza 199 (UFP).

Espécie amplamente distribuída nos 
neotrópicos (Romero-González 2003). Rara em 
tabuleiros e associada a áreas úmidas. Pode ser 
confundida com E. rigidum porém diferencia-se 
pelos caules secundários ramificados.  

8. Gomesa
8.1 Gomesa barbata (Lindl.) M. W. Chase & N. 
H. Williams, Ann. Bot..104(3): 395. 2009.  
 Fig. 1m

Epífita, simpodial. Raízes cilíndricas. 
Pseudobulbo 2,5–4,5 × 1–2,4 cm, heteroblástico, 
ovóide, angulado. Folhas 2 basais, 1 apical, 5,5–18 
× 0,9–2,2 cm, oblongo-elípticas, ápice obtuso, 
coriáceas. Inflorescência lateral, racemo ou 
panícula, multiflora, laxa; pedúnculo 16–18,5 cm 
compr.; raque 2,5–15 cm compr.; brácteas florais 
0,2-0,5 cm compr. Flores ressupinadas, marrom-
amareladas; sépala dorsal 0,8–1 × 0,38–0,41 cm, 
estreito-ovada, ápice arredondado; sépalas laterais 
0,9–1,3 × 0,3–0,5 cm, elípticas, ápice agudo, 
conadas no terço inferior; pétalas 0,7–1 × 0,35–0,45 
cm, estreito-obovadas, ápice arredondado; labelo 
0,55–0,6 × 1,5 cm, trilobado, ápice agudo; coluna 
0,47–0,55 cm compr.; ovário pedicelado 1,6–1,9 
cm compr. Fruto não observado.
Material examinado: Mata de Piedade, 16.XII.2009, fl., 
E. Pessoa & J.A.N. Souza 206 (IPA, UFP); 1.III.2010, 
fl., E. Pessoa & J.D. Garcia 256 (HST, UFP).
Material adicional: BRASIL, Pernambuco: Brejo da Madre 
de Deus, 12/XI/2003, fl., J. A. Siqueira-filho 1405 (UFP).

Conhecida para o Nordeste e Sudeste do Brasil 
(Pabst & Dungs 1977). Ocasional em tabuleiros e 
ocorrência em dossel. Análises moleculares recentes 
demonstraram que Oncidium Sw. não é monofilético, 
tendo sido grande parte das espécies brasileiras do 
gênero transferidas para Gomesa (Chase et al. 2009). 
Pode ser facilmente diferenciada das demais espécies 
da área por possuir inflorescências multifloras com 
flores marrom-amareladas. 

9. Jacquiniella Schltr.
9.1 Jacquiniella globosa (Jacq.) Schltr., Repert. 
Spec. Nov. Regni Veg., Beih. 7: 124. 1920.  
 Fig. 1n 

Epífita, simpodial. Raízes cilíndricas. Colmo 
2–7 × 0,2 cm, cilíndrico. Folhas 6–12, ao longo 
do caule, 0,7–2 × 0,2–0,25 cm, subcilíndricas, 
canaliculadas, arqueadas, ápice agudo, crassas. 
Inflorescência terminal, racemo, pauciflora, laxa; 

Ocorre desde o estado americano da Florida 
até o sul do Brasil (Romero-González 2003). 
Rara em tabuleiros. As flores aparentam ser 
cleistógamas. Diferencia-se das outras espécies 
do gênero na área por possuir raque muito curta 
(< 1,0 cm compr.).     

7.3 Epidendrum rigidum Jacq., Enum. Syst. Pl. 
29. 1760. Fig. 1k, 3f

Epífita, simpodial. Raízes cilíndricas. 
Colmo 3,7–15 × 0,4–0,5 cm, cilíndrico. Folhas 
5-10, ao longo do caule, 2,4–6 × 0,8–1,4 cm, 
oblongo-elípticas, ápice arredondado, coriáceas. 
Inflorescência terminal, racemo, pauciflora, laxa; 
pedúnculo 0,5–1,3 cm compr.; raque 4–8 cm 
compr.; brácteas florais 1–1,6 cm compr. Flores 
ressupinadas, verdes; sépala dorsal 0,5 × 0,2 cm, 
lanceolada, ápice agudo; sépalas laterais 0,5–0,6 
× 0,2–0,3 cm, lanceoladas, ápice agudo; pétalas 
0,4–0,5 × 0,1 cm, lineares, ápice agudo; labelo 0,5 
× 0,3–0,35 cm, suborbicular, ápice arredondado; 
coluna 0,25–0,3 cm compr., inteiramente adnata ao 
labelo; ovário pedicelado 0,8-0,9 cm compr. Fruto 
1,5–2,5 × 0,3–1 cm, ovóide.
Material examinado selecionado: Mata dos Macacos, 
15.VIII.2007, fl., A. Alves-Araújo et al. 520 (UFP); Mata 
de Piedade, 23.XI.2009, fl. e fr., E. Pessoa & J.A.N. 
Souza 111 (IPA, UFP).

Distribui-se por toda America do Sul tropical 
(Romero-González 2003). Comum em tabuleiros, 
declives, terraços e sítios ripários e em diferentes 
extratos da floresta. Na área pode ser confundida 
com E. strobiliferum Rchb. f., porém se diferencia 
pelos caules secundários não ramificados.       

7.4 Epidendrum strobiliferum Rchb. f., Ned. 
Kruidk. Arch. 4: 333. 1859. Fig. 1l

Epífita, simpodial. Raízes cilíndricas. Colmo 
9,5–14 × 0,2–0,3 cm, cilíndrico, ramificado. Folhas 
15-29, ao longo do caule, 2,2–3,8 × 0,5–0,7 cm, 
oblongo-laceoladas, ápice emarginado, coriáceas. 
Inflorescência terminal, racemo, pauciflora, laxa; 
pedúnculo 0,2–0,8 cm compr.; raque 1,2–2 cm 
compr.; brácteas florais 0,6–0,9 cm compr. Flores 
ressupinadas, verdes; sépala dorsal 0,35–0,4 × 
0,1 cm, lanceolada, ápice agudo; sépalas laterais 
0,3–0,4 × 0,1 cm, sub-falcadas, ápice agudo; pétalas 
0,3–0,35 × 0,05 cm, lineares, ápice agudo; labelo 
0,3–0,4 × 0,2 cm, cordiforme, ápice agudo; coluna 
0,1–0,15 cm compr., inteiramente adnata ao labelo; 
ovário pedicelado 0,4–0,5 cm compr. Fruto 0,8 × 
0,3–0,4 cm, ovóide.
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séssil; raque 0,15 cm compr.; brácteas florais 0,05 
cm compr. Flores ressupinadas, róseas; sépala dorsal 
0,11–0,13 × 0,08–0,1 cm, oblonga, ápice agudo; 
sépalas laterais 0,15-0,17×0,1 cm, oblongas, ápice 
agudo; pétalas 0,15–0,2 × 0,07–0,08 cm, elípticas, 
ápice agudo; labelo 0,15–0,2 × 0,1 cm, ovado, 
ápice arredondado; coluna 0,07–0,1 cm compr., 
parcialmente adnata ao labelo; ovário pedicelado 
0,15 cm compr. Fruto 0,4 × 0,1 cm, fusiforme.
Material examinado selecionado: Mata de Piedade, 
23.XI.2009, fl. e fr., E. Pessoa & J.A.N. Souza 115 
(UFP); 16.XII.2009, fl. e fr., E. Pessoa & J.A.N. Souza 
203 (HST, IPA, UFP).

Distribuída desde o México até a América 
do Sul (Romero-González 2003). Ocasional em 
tabuleiros e sítios ripários. Ocorre preferencialmente 
no sub-bosque. Seu pequeno porte e as folhas 
subcilíndricas arqueadas a diferencia das demais 
espécies da área.  

10. Notylia Lindl.
10.1 Notylia cf. barkeri Lindl., Edwards’s Bot. 
Reg. 24: 90. 1838.

Epífita, simpodial. Raízes cilíndricas. 
Pseudobulbo 1.1–2 × 0,4–0,6 cm, heteroblástico, 
achatados lateralmente. Folhas 1–2 basais, 1 apical, 
2,5–16,5 × 1–4,7 cm, oblongas à oblongo-
elípticas, ápice obtuso a arredondado, coriáceas. 
Inflorescência lateral, racemo, multiflora, congesta, 
pêndula; pedúnculo 5–13 cm compr.; raque 5–23 cm 
compr.; brácteas florais 0,1–0,4 cm compr. Flores 
não observadas. Fruto não observado. 
Material examinado: Mata de Piedade, 25.XI.2009,  E. 
Pessoa & J.A.N. Souza 196 (UFP); 4.III.2010,  E. Pessoa 
& J.D. Garcia 298 (UFP).

Ocorre no Norte e Nordeste do Brasil (Barros 
& Félix 2006; Silva et al. 1995). Na área foi 
observada uma grande variação no tamanho dos 
indivíduos, podendo inclusive diferenciar dois 
possíveis morfotipos. Porém, em função da limitada 
disponibilidade de estudos para o gênero, acervo 
escasso nos herbários regionais e as amostras não 
apresentarem flores optou-se pelo uso de apenas 
um epíteto que englobe a variabilidade morfológica 
encontrada na área. Rara em tabuleiros. Pode 
ser diferenciada das demais espécies da área por 
possuir inflorescências pêndulas. 

11. Oeceoclades Lindl.
11.1 Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl., Gen. 
Sp. Orchid. Pl. 237-238. 1863. Fig. 1o

Terrestre, simpodial. Raízes cilíndricas. 
Pseudobulbo 1,5–3,3 × 0,8 cm, heteroblástico, 

ovóide. Folhas 1, apical, 16,5–33,5 × 2,7–3,7 cm, 
elíptica, ápice agudo, coriácea. Inflorescência 
lateral, racemo, pauciflora, laxa; pedúnculo 22–34 
cm compr.; raque 5-14,5 cm compr.; brácteas florais 
0,8–1 cm compr. Flores ressupinadas, marrons; 
sépala dorsal 0,9–1×0,2 cm, oblanceolada, ápice 
agudo; sépalas laterais 0,8–0,9 × 0,15–0,25 cm, 
sub-falcadas, ápice agudo; pétalas 0,7–0,8 × 
0,25 cm, elípticas, ápice agudo; labelo 0,8 × 0,7 
cm, trilobado, ápice bilobado; calcar 0,3–0,4 cm 
compr., escrotiforme; coluna 0,3–0,4 cm compr.; 
ovário pedicelado 1–1,1 cm compr. Fruto 3–3,7 
×0,8–1 cm, elipsóide.
Material examinado selecionado: Mata de Piedade, 
16.IX.2009, fr. T.A. Pontes & J.D. Garcia 216 (HST, 
IPA, UFP); 9.III.2010, fl., E. Pessoa & J.D. García 309 
(IPA); Santa Helena: 28/I/2009, fl. e fr., E. Pessoa & T. 
A. Pontes 40 (HST); Zambana: 22.XII.2007, fr. A. Alves-
Araújo et al. 763 (UFP).

Amplamente distribuída, desde o estado 
americano da Florida à América do Sul, além da 
África tropical (Romero-González 2003). Comum 
em tabuleiros, declives, terraços e sítios ripários. 
Parece estar relacionada com áreas parcialmente 
antropizadas. Diferencia-se das demais espécies da 
área por possuir pseudobulbos unifoliados e flores 
com calcar escrotiforme.     

12. Polystachya Hook.
12.1 Polystachya concreta (Jacq.) Garay & H.R. 
Sweet, Fl. Lesser Antilles 1: 178. 1974. Fig. 2a

Epífita, simpodial. Raízes cilíndricas. 
Pseudobulbo 0,7–2 × 0,3–0,6 cm, homoblástico, 
ovóide. Folhas 2–4, ao longo do caule, 6–16 × 0,8–2,2 
cm, elípticas, ápice obtuso, coriáceas. Inflorescência 
terminal, racemo ou panícula, multiflora, sub-
congesta; pedúnculo 4–13,5 cm compr.; raque 2–10 
cm compr.; brácteas florais 0,1–0,2 cm compr. Flores 
não ressupinadas, alvo-esverdeadas; sépala dorsal 
0,25–0,3 × 0,1–0,12 cm, lanceolada, ápice agudo; 
sépalas laterais 0,3–0,45 × 0,23-0,32 cm, deltóides, 
ápice agudo; pétalas 0,22–0,3 × 0,03–0,06 cm, 
estreito-oblanceoladas, ápice agudo; labelo 0,4 × 0,3 
cm, trilobado, ápice arredondado; coluna 0,1–0,2 cm 
compr.; ovário pedicelado 0,15–0,4 cm compr. Fruto 
1–1,2 × 0,2 cm, fusiforme.
Material examinado: Mata dos Macacos: 19.XII.2007, 
fl. e fr., D. Araújo & A. Alves-Araújo 508 (UFP); Mata 
de Piedade, 25.XI.2009, fr., E. Pessoa & J.A.N. Souza 
195 (UFP).

Espécie com distribuição pantropical (Romero-
González 2003). Rara em tabuleiros, onde ocorrem 
áreas ensolaradas, como clareiras ou bordas. Pode 
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Figura 2 ‒ Diagramas florais. a. Polystachya concreta; b. Prescottia stachyodes; c. Prosthechea fragrans (Sw.); 
d. Rodriguezia bahiensis f.; e. Sarcoglottis grandiflora; f. Scaphyglottis emarginata; g. Scaphyglottis fusiformis; 
h. Scaphyglottis sickii; i. Vanilla bahiana; j. Vanilla planifolia; k-l. Zygostates bradei. 
Figure 2 ‒ Floral Diagrams. a. Polystachya concreta; b. Prescottia stachyodes; c. Prosthechea fragrans; d. Rodriguezia bahiensis 
f.; e. Sarcoglottis grandiflora; f. Scaphyglottis emarginata; g. Scaphyglottis fusiformis; h. Scaphyglottis sickii; i. Vanilla bahiana; 
j. Vanilla planifolia Andrews; k-l. Zygostates bradei.
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ser diferenciada das demais espécies da área por 
possuir flores diminutas, alvo-esverdeadas e não 
ressupinadas.   

13. Prescottia Lindl.
13.1 Prescottia stachyodes (Sw.) Lindl., Edward’s 
Bot. Reg. 22: t. 1915. 1836. Fig. 2b, 3g

Terrestre, simpodial. Raízes cilíndricas. Colmo 
3,5–6 × 0,4–0,5 cm, cilíndrico. Folhas 2-4, ao longo 
do caule, 28–32 × 2,7–3,5 cm, elípticas, ápice agudo, 
membranáceas. Inflorescência terminal, racemo, 
multiflora, congesta; pedúnculo 30–37 cm compr.; 
raque 8,5–22 cm compr.; brácteas florais 0,8 cm compr. 
Flores não ressupinadas, creme-esverdeadas; sépala 
dorsal 0,25–0,3 × 0,1 cm, lanceolada, ápice agudo; 
sépalas laterais 0,25-0,32 × 0,1 cm, lanceoladas, ápice 
agudo; pétalas 0,22–0,3 × 0,05 cm, lineares, ápice 
agudo; labelo 0,3–0,32 × 0,2–0,25 cm, cuculado, ápice 
agudo; coluna 0,15–0,2 cm compr.; ovário pedicelado 
0,3–0,4 cm compr. Fruto não observado.
Material examinado: Mata dos Macacos: 16.VIII.2007, 
fl. e fr., A. Alves-Araújo et al. 533 (UFP); Mata de 
Piedade, 13.VI.2009, T.A. Pontes 209 (UFP).

Ocorre desde o sul do México até o norte 
da Argentina (Romero-González 2003). Rara em 
tabuleiros. Observada em áreas sombreadas na 
floresta. Pode ser diferenciada das demais espécies 
da área pelas flores não ressupinadas com labelo 
cuculado. 

14. Prosthechea Knowles & Westc
14.1 Prosthechea fragrans (Sw.) W.E. Higgins, 
Phytologia 82(5): 377. 1997[1998]. Fig. 2c

Epífita, simpodial. Raízes cilíndricas. 
Pseudobulbo 5,5–6,5 × 0,4–0,8 cm, heteroblástico, 
claviforme. Folhas 1–2, apicais, 7,5–20 × 1,2–2,2 
cm, estreito-elípticas, ápice agudo, coriáceas. 
Inflorescência terminal, racemo, pauciflora, laxa; 
pedúnculo 3,3–4,5 cm compr.; raque 1,8–2,7 cm 
compr.; brácteas florais 0,3 cm compr. Flores não 
ressupinadas, alvas; sépala dorsal 2 × 0,3 cm, 
estreito-elíptica, ápice agudo; sépalas laterais 
1,7–1,8 × 0,2–0,3 cm, estreito-elípticas, ápice 
agudo; pétalas 1,7–1,8 × 0,5 cm, oblanceoladas, 
ápice agudo; labelo 1,4 × 0,9 cm, orbicular, ápice 
acuminado; coluna 0,7 cm compr., parcialmente 
fundida ao labelo; ovário pedicelado 1,3 cm compr. 
Fruto 2,5–3 × 2–2,5 cm, globoso-elípsóide.
Material examinado: Mata de Piedade, 16.XII.2009, 
E. Pessoa 207 (HST, IPA, UFP). 
Material adicional: BRASIL, Pernambuco: Ipojuca, 
31.VIII.2008, fl. e fr., J.B. Oliveira & A.M. Wanderley 
s/n (UFP 58424).

Amplamente distribuída nas regiões tropicais 
da América do Sul, Central e Antilhas (Pabst & 
Dungs 1975). Ocasional em tabuleiros, sendo 
encontrada no dossel e no sub-bosque. É facilmente 
diferenciada das demais espécies da área por 
possuir pseudobulbos 1–2 foliados e inflorescências 
terminais com flores não ressupinadas. 

15. Rodriguezia Ruiz & Pav.
15.1 Rodriguezia bahiensis Rchb. f., Bonplandia 
(Corrientes) 2: 90. 1854. Fig. 2d

Epífita, simpodial. Raízes cilíndricas. 
Pseudobulbo 3,5–4 × 0,9–1,1 cm, heteroblástico, 
ovóide a claviforme. Folhas 2 basais, 1 apical, 
7,5–27 × 1,8–2 cm, estreito-elípticas, ápice 
emarginado a assimétrico, coriáceas. Inflorescência 
lateral, racemo, multiflora, laxa; pedúnculo 10–13 
cm compr.; raque 3,2–9 cm compr.; brácteas 
florais 0,4–0,6 cm compr. Flores ressupinadas, 
alvas; sépala dorsal 1,6–1,7 × 0,5–0,6 cm, 
elíptica, ápice agudo; sépalas laterais 1,8–2 
× 0,3–0,4 cm, oblanceoladas, ápice agudo, 
completamente conadas; pétalas 1,5–1,7 × 0,5–0,6 
cm, elípticas, ápice agudo; labelo 2–2,1 × 1–1,1 cm, 
oblanceolado, ápice emarginado; coluna 0,8-1 cm 
compr.; ovário pedicelado 0,9–1,2 cm compr. Fruto 
3,5–4,3 × 1–1,3 cm, globoso-elipsóide.
Material examinado selecionado: Mata do Pezinho: 
19.III.2009, fr. L.M. Nascimento & G. Batista 809 (UFP); 
Mata de Piedade, 7.III.2009, fl. E. Pessoa et al. 65 (UFP).

Distribui-se no Nordeste e Sudeste brasileiro 
(Pabst & Dungs 1977). Comum em tabuleiros, com 
ocorrência em áreas de borda e no sub-bosque. Pode 
ser facilmente diferenciada das demais espécies da 
área por possuir flores alvas com sépalas laterais 
completamente conadas.  

16. Sarcoglottis C. Presl.
16.1 Sarcoglottis grandiflora (Lindl.) Klotzsch., 
Allg. Gartenz. 10: 107. 1842. Fig. 2e, 3h

Terrestre, simpodial. Raízes cilíndricas. 
Caule reduzido. Folhas 4–5, em roseta basal, 
13–27 × 5,5–22 cm, oblanceoladas, ápice agudo, 
membranáceas. Inflorescência terminal, racemo, 
pauciflora, laxa; pedúnculo 25–33 cm compr.; 
raque 3,5–12,5 cm compr.; brácteas florais 3,2–3,5 
cm compr. Flores ressupinadas, alvo-esverdeadas; 
sépala dorsal 2,2 × 0,35 cm, lanceolada, ápice 
agudo; sépalas laterais 4,5 × 0,5–0,55 cm, 
oblanceoladas, ápice agudo, fundidas na base; 
pétalas 1,6–1,8 × 0,25–0,3 cm, oblanceoladas, 
ápice agudo; labelo 3,5 × 0,8 cm, ligulado, 
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Figura 3 – a. Aspidogyne fissirostris – inflorescência; b. Aspidogyne foliosa – hábito; c. Campylocentrum pachyrrhizum 
– hábito; d. Catasetum macrocarpum – hábito com frutos; e. Dichaea panamensis – flor; f. Epidendrum rigidum – 
hábito; g. Prescottia stachyodes – flor; h. Sarcoglottis grandiflora – flor; i. Scaphyglottis fusiformis  – flor; j. Vanilla 
bahiana – flor; l. Vanilla planifolia – flor; m. Zygostates bradei – flor. 
Figure 3 – a. Aspidogyne fissirostris – inflorescence; b. Aspidogyne foliosa – habit; c. Campylocentrum pachyrrhizum – habit; 
d. Catasetum macrocarpum – habit with fruits; e. Dichaea panamensis – flower; f. Epidendrum rigidum – habit; g. Prescottia 
stachyodes – flower; h. Sarcoglottis grandiflora – flower; i. Scaphyglottis fusiformis – flower; J. Vanilla bahiana – flower; l. Vanilla 
planifolia – flower; m. Zygostates bradei – flower.
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constricto no terço distal, ápice arredondado; 
coluna 1,3 cm compr.; ovário pedicelado 3–3,5 
cm compr. Fruto não observado. 
Material examinado selecionado: Mata dos Macacos: 
15.VIII.2007, fl., A. Alves-Araújo 518 (UFP); Mata de 
Piedade, 16.IX.2009, fl., T.A. Pontes 217 (IPA, UFP);16.
IX.2009, fl., J.D. García & K. Rajput 1200 (UFP), 
10.IX.2008, fl., A. Alves-Araújo 1056 (UFP). 

Ocorre no Norte e Nordeste do Brasil (Barros 
& Félix 2006; Ilkiu-Borges & Cardoso 1996). 
Comum em tabuleiros, declives e terraços. Prefere 
lugares sombreados na floresta. Pode ser facilmente 
diferenciada entre as espécies da área por possuir 
flores rígidas, cuja sépala dorsal é côncava e 
encurvada, e as laterais reflexas, expondo o labelo.   

17. Scaphyglottis Poepp. & Endl.
17.1 Scaphyglottis emarginata (Garay) Dressler, 
Brittonia 56(1): 64. 2004. Fig. 2f

Epífita, simpodial. Raízes cilíndricas. 
Pseudobulbos 5–12 × 0,2–0,3 cm, heteroblásticos, 
cilíndricos, sobrepostos. Folhas 1, apical, 9–24,5 
× 0,2 cm, cilíndrica, ápice agudo. Inflorescência 
terminal, racemo, pauciflora, laxa; séssil; raque 
0,2–0,3 cm compr.; brácteas florais 1,1–1,2 cm 
compr. Flores ressupinadas, alvas; sépala dorsal 
0,4–0,45 × 0,15–0,2 cm, lanceolada, ápice 
acuminado; sépalas laterais 0,4–0,5 × 0,1–0,2 cm, 
lanceoladas, ápice acuminado; pétalas 0,4–0,45 × 
0,05 cm, lineares, ápice agudo; labelo 0,55–0,6 × 
0,2 cm, oblanceolado, ápice emarginado; coluna 
0,3–0,35 cm compr.; ovário pedicelado 0,8 cm 
compr. Fruto 1,1–1,6 × 0,3 cm, fusiforme.
Material examinado selecionado: Mata de Piedade, 
16.XII.2009, fl. e fr., E. Pessoa & J.A.N. Souza 200 
(HST, IPA, JPB, MAC, UFP).

Ocorre no Norte e Nordeste do Brasil (Barros 
& Félix 2006; Ilkiu-Borges & Cardoso 1996). Rara 
em tabuleiros, onde ocorre em árvores de grande 
porte. Os pseudobulbos sobrepostos somados 
as suas folhas cilíndricas a tornam facilmente 
identificável.  

17.2 Scaphyglottis fusiformis (Griseb.) R. E. 
Schult., Bot. Mus. Leafl. 17(7): 205. 1956. 
 Fig. 2g, 3i

Epífita, simpodial. Raízes cilíndricas. 
Pseudobulbo 2,5–8 × 0,2–0,55 cm, heteroblástico, 
fusiformes, sobrepostos. Folhas 1, apical, 2–7,5 × 
0,3–0,4 cm, linear, ápice emarginado, coriácea. 
Inflorescência terminal, racemo, pauciflora, laxa; 
pedúnculo 1–1,2 cm compr.; raque 0,4–0,45 cm 
compr.; brácteas florais 0,3–0,35 cm compr. Flores 

ressupinadas, alvas; sépala dorsal 0,6 × 0,15–0,25 
cm, lanceolada, ápice agudo; sépalas laterais 
0,65–0,75 × 0,15–0,3 cm, lanceoladas, ápice agudo; 
pétalas 0,6 × 0,2 cm, elípticas, ápice agudo; labelo 
0,65–0,8 × 0,4 cm, obovado, ápice cuspidado; 
coluna 0,42–0,5 cm compr.; ovário pedicelado 
1,2–2 cm compr. Fruto 1,9–2,3 × 0,15–0,25 cm, 
fusiforme.
Material examinado: Mata de Piedade, 16.XII.2009, 
fl. e fr., E. Pessoa & J.A.N. Souza 204 (HST, IPA, UFP, 
MAC).

Ocorre desde o Panamá ao Brasil (Romero-
González 2003). Ocasional em tabuleiros. Com 
ocorrência preferencial no sub-bosque. Pode 
ser confundida na área com S. sickii Pabst, mas 
pode ser diferenciadamas diferencia-se pelos 
pseudobulbos unifoliolados.  

17.3 Scaphyglottis sickii Pabst, Orquídea (Niteroi) 
18: 7. 1956. Fig. 2h

Epífita, simpodial. Raízes cilíndricas. 
Pseudobulbo 2,5–8 × 0,2–0,25 cm, heteroblástico, 
cilíndrico, sobrepostos. Folhas 2, apicais, 2–,3 × 
0,3–0,6 cm, lineares, ápice emarginado, coriáceas. 
Inflorescência terminal, racemo, pauciflora, 
congesta; séssil; raque 0,1–0,15 cm compr.; brácteas 
florais 0,3–0,4 cm compr. Flores ressupinadas, 
alvas; sépala dorsal 0,2–0,25 × 0,05–0,09 cm, 
oblanceolada, ápice agudo; sépalas laterais 0,2–
0,25 × 0,05–0,07 cm, oblanceoladas, ápice agudo, 
conadas no terço inferior; pétalas 0,2–0,3 × 0,01 
cm, lineares, ápice agudo; labelo 0,2–0,3 × 0,1 cm, 
elíptico, ápice agudo; coluna 0,25–0,3 cm compr.; 
ovário pedicelado 0,25 cm compr. Fruto 0,4–0,5 × 
0,2–0,25 cm, elipsoide.
Material examinado selecionado: Mata de Piedade, 
25.XI.2009, fl. e fr., E. Pessoa & J.A.N. Souza 191 (IPA, 
UFP); 16.XII.2009, fl. e fr., E. Pessoa & J.A.N. Souza 
202 (HST, UFP).

Ocorre desde a Costa Rica ao Brasil (Romero-
González 2003). Ocasional em tabuleiros e 
terraços, com preferência pelo sub-bosque. Pode 
ser confundida na área com S. fusiformis, podendo 
ser diferenciada por possuir duas folhas apicais.  

18. Vanilla Mill.
18.1 Vanilla bahiana Hoehne, Arq. Bot. Estado 
São Paulo 2(5): 108. 1950. Fig. 2i, 3j

Hemiepífita. Raízes cilíndricas. Colmo 
volúvel, entrenós 9,5–15,5 × 0,4 cm larg., cilíndrico. 
Folhas ao longo do caule, 4,7–11,5 × 1,5–1,8 cm, 
estreito-elípticas, ápice agudo, crassas. Inflorescência 
lateral, racemo, pauci a multiflora, sub-congesta; 
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pedúnculo 0,2–0,6 cm compr.; raque 2,8–5,6 cm 
compr.; brácteas florais 0,4–0,75 cm compr. Flores 
ressupinadas, alvo-esverdeadas; sépala dorsal 2,2–
7,8 × 0,6–1 cm, oblanceolada, ápice agudo; sépalas 
laterais 2,2–7,8 × 0,6–1 cm, oblanceoladas, ápice 
agudo; pétalas 2,2–7,8 × 0,6–1 cm, oblanceoladas, 
ápice agudo; labelo 2,2-6 × 1,5–2,4 cm, obovado, 
ápice cuspidado, fundido lateralmente com a coluna; 
coluna 1,7–3 cm compr.; ovário pedicelado 3–4 cm 
compr. Fruto 8 × 1,5 cm, fusiforme.
Material examinado: Mata de Chave: 24.XI.2009, fl. 
e fr., E. Pessoa & J.A.N. Souza 150 (EAN, HST, IPA, 
JPB, MAC, UFP); Zambana: 21.III.2007, fl., D. Araújo 
et al. 186 (UFP).

Restrita ao Nordeste, Sudeste e Centro-
Oeste do Brasil (Félix & Carvalho 2002; Fraga 
& Peixoto 2004; Batista & Bianchetti 2003). 
Comum na borda, tabuleiro, declive e terraço. 
Apesar de comum na área, indivíduos floridos são 
encontrados apenas no dossel, ou mais raramente 
na borda. Diferencia-se mais facilmente da outra 
espécie da área pelas flores alvo-esverdeadas. 

18.2 Vanilla planifolia Andrews, Bot. Repos. 8: t. 
538. 1808. Fig. 2j, 3l

Hemiepífita. Raízes cilíndricas. Colmo volúvel, 
entrenós 9,5–10,5 × 0,6–0,7 cm larg., cilíndrico. 
Folhas, ao longo do caule, 16,5–19 × 3,8–5 cm, 
oblongas, ápice agudo, crassas. Inflorescência 
lateral, racemo, pauci a multiflora, sub-congesta; 
pedúnculo 0,5 cm compr.; raque 4 cm compr.; 
brácteas florais 0,7–1 cm compr. Flores ressupinadas, 
amarelas; sépala dorsal 5,1 × 1,3 cm, oblanceolada, 
ápice obtuso; sépalas laterais 4,8–5 × 1–1,2 cm, 
oblanceoladas, ápice obtuso; pétalas 4,8 × 1,2–1,3 cm, 
oblanceoladas, ápice obtuso; labelo 4,5–5,5 × 2,4–2,6 
cm, obovado, ápice bilobado, fundido lateralmente 
com a coluna; coluna 2,1–2,3 cm compr.; ovário 
pedicelado 4–4,5 cm compr. Fruto não observado.
Material examinado: Mata de Piedade, 09.XII.2008, 
fl., E. Pessoa et al. 22 (UFP).

Ocorre do México ao sul do Brasil (Romero-
González 2003). Ocasional em borda e tabuleiros. 
Observada em floração apenas nas áreas com 
iluminação direta. Pode ser diferenciada da outra 
espécie do gênero na área pelas flores amarelas.

19. Zygostates Lindl.
19.1 Zygostates bradei (Schltr.) Garay, Bot. Mus. 
Leafl. 21: 263. 1967. Fig. 2k-l, 3m

Epífita, simpodial. Raízes cilíndricas. 
Pseudobulbo 0,3–0,6 × 0,25–0,4 cm, heteroblástico, 
ovóide. Folhas 3 basais, 1 apical, 2,6–7 × 0,3–0,6 

cm, estreito-elípticas, ápice agudo, coriáceas. 
Inflorescência lateral, racemo, raro ramificada, 
multiflora, laxa; pedúnculo 6–11,5 cm compr.; 
raque 2–9 cm compr.; brácteas florais 0,1–0,2 cm 
compr. Flores, ressupinadas, alvo-esverdeadas; 
sépala dorsal 0,55–0,6 × 0,25–0,3 cm, espatulada, 
ápice truncado a arredondado; sépalas laterais 
0,55–0,6 × 0,25–0,3 cm, livres, espatuladas, ápice 
truncado a arredondado; pétalas 0,2–0,3 × 0,2 cm, 
suborbiculares a espatuladas, ápice truncado a 
arredondado; labelo 0,3 × 0,4 cm, orbicular, ápice 
arredondado; coluna 0,2–0,3 cm compr.; ovário 
pedicelado 0,4-0,5 cm compr. Fruto 1,1–1,2 × 
0,3–0,4 cm, globoso.
Material examinado selecionado: Mata de Piedade, 
16.XII.2009, fl. e fr., E. Pessoa & J.A.N. Souza 210 
(HST, IPA, UFP); 9.III.2010, fl. e fr., E. Pessoa & J.D. 
García 312 (MAC, UFP).

Distribuída no Nordeste e Sudeste do Brasil 
(Felix & Carvalho 2002; Schlechter & Hoehne 
1922) e citada entre as espécies ameaçadas de 
extinção da Fundação Biodiversitas (2008). 
Ocasional em tabuleiros e sítios ripários, ocorrendo 
preferencialmente no sub-bosque. Diferencia-se 
facilmenteda das demais espécies da área por 
possuir pseudobulbos pequenos (até 0,6 cm compr.) 
e folhas estreito-elípticas. 
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Resumo
A Marambaia localiza-se no sul do Estado do Rio de Janeiro, entre a Baía de Sepetiba e o Oceano Atlântico, nos 
domínios da Mata Atlântica. Os representantes da tribo Olyreae constituem os bambus herbáceos e são encontrados, 
principalmente, nos trópicos do Novo Mundo, geralmente compondo o estrato herbáceo de matas, estando por 
isso ameaçados pela degradação ou fragmentação de habitats. O presente estudo objetivou levantar as espécies 
de Poaceae pertencentes à tribo Olyreae que ocorrem na área de estudo e contribuir para o conhecimento da sua 
diversidade, distribuição e conservação. As coletas foram realizadas de agosto de 2008 a dezembro de 2010, 
através de caminhadas livres ao longo de trilhas nas diversas formações vegetais. Foi verificada a ocorrência de 
sete espécies da tribo Olyreae, distribuídas, principalmente, nas áreas de floresta atlântica de encosta. A subtribo 
Olyrineae está representada por Cryptochloa capillata, Olyra humilis, O. latifolia, Parodiolyra micrantha, Raddia 
brasiliensis e Reitzia smithii, e a subtribo Parianinae, por Eremitis sp. Olyra latifolia e P. micranta são as espécies 
mais comuns na área. Eremitis sp. provavelmente se constitui em uma nova espécie.
Palavras-chave: Floresta Atlântica, bambus herbáceos, Olyrinae, Parianinae.

Abstract 
Marambaia is located in southern Rio de Janeiro state, between Sepetiba Bay and the Atlantic Ocean (23º1’S, 
23º6’S; 43º34’W, 44ºW), within the Atlantic Forest domain. The tribe Olyreae includes the herbaceous bam-
boos, found mainly in the New World Tropics, usually comprising the herbaceous layer of forests. They are 
being threatened by habitat fragmentation and degradation. This study aims to determine which Olyreae species 
occur in the area, contributing to our knowledge of their conservation, distribution and diversity. Samples were 
collected from August 2008 to December 2010  by free walks along trails in the various plant formations. 
The occurrence of seven Olyreae species distributed in Atlantic slope-forest areas was confirmed. Subtribe 
Olyrinae is represented by Cryptochloa capillata, Olyra humilis, O. latifolia, Parodiolyra micrantha, Raddia 
brasiliensis and Reitzia smithii, and subtribe Parianinae by Eremitis sp. Olyra latifolia and P. micrantha are 
the most common species in the area. Eremitis sp. is probably a new species.
Key words: Atlantic Forest, herbaceous bamboos, Olyrinae, Parianinae.
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Introdução 
A família Poaceae figura entre as cinco 

maiores famílias de angiospermas, ocupando a 
quarta posição, com aproximadamente 10.000 
espécies em mais de 700 gêneros (GPWG 2001). As 
gramíneas ocorrem em todas as regiões geográficas 
do mundo (Longhi-Wagner 2011) e são importantes 
para o homem devido as suas várias utilidades, 
como por exemplo, o arroz (Oryza sativa L.) e o 

trigo (Triticum aestivum L.), cereais amplamente 
utilizados por diversas culturas. Atualmente, esta 
família apresenta-se dividida em doze subfamílias 
(Clark 2009; Sánchez-Ken & Clark 2010), dentre 
estas, Bambusoideae, com aproximadamente 1.200 
espécies (GPWG 2001). Esta subfamília constitui-
se num grupo monofilético e suas espécies estão 
distribuídas em três tribos: Bambuseae (bambus 
lignificados tropicais), que é grupo irmão de 

Rodriguésia 63(2):  357-372. 2012

http://rodriguesia.jbrj.gov.br

1Universidade Estadual de Feira de Santana, Av. Transnordestina s/n, Depto. Ciências Biológicas, 44036-460, Feira de Santana, BA, Brasil.
2Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Instituto de Biologia, Depto. Botânica, Campus Seropédica, Rodovia BR-465, km 7, 23851-970, Seropédica, RJ. 
3Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Biociências, Depto. de Botânica, Av. Bento Gonçalves 9500, prédio 43323, Agronomia, 91501-970, 
Porto Alegre, RS, Brasil. 
4Autor para correspondência: christian_da_silva@hotmail.com



358 Silva, C., Conde, M.M.S. & Longhi-Wagner, H.M.

Rodriguésia 63(2):  357-372. 2012

Olyreae (bambus herbáceos), formando com este 
um clado que é irmão de Arundinarieae (bambus 
lignificados temperados) (Sungkaew et al. 2009).

Os membros da tribo Olyreae ocorrem de 
29ºN a 34ºS e são comuns nas florestas tropicais e 
subtropicais, especialmente do Novo Mundo, não 
atingindo as regiões temperadas ou frias, ou elevações 
superiores a 1.000 m (Calderón & Soderstrom 1980; 
Zhang & Clark 2000). A tribo compreende 21 gêneros 
distribuídos nas subtribos Olyrinae e Parianinae 
(Judziewicz et al. 1999; Zhang & Clark 2000). De 
acordo com Judziewicz et al. (1999) e Filgueiras & 
Santos-Gonçalves (2004) são citados para o Brasil 
cerca de 70 espécies distribuídas em 16 gêneros, sendo 
quatro destes (Reitzia Swallen, Sucrea Soderstr., 
Diandrolyra Stapf, Eremitis Döll) endêmicos da Mata 
Atlântica (Oliveira et al. 2006).

A Marambaia, localizada no estado do Rio de 
Janeiro, Região Sudeste do Brasil, faz parte do Bioma 
Mata Atlântica, hoje reduzido a 7% de sua cobertura 
original (Fundação SOS Mata Atlântica/INPE 2008), 
e abriga ecossistemas em bom estado de conservação, 
com grande riqueza em fauna e flora. Porém, a 
área voltada para a baía de Sepetiba vem sofrendo 
considerável pressão antrópica (Conde et al. 2005).

Na Marambaia são encontradas áreas de 
manguezal, restinga e floresta atlântica de encosta 
(Conde et al. 2005). No entanto, no último 
levantamento florístico realizado (Conde et al. 
2005), só foram efetuadas coletas de gramíneas 
nas áreas de restinga, perfazendo um total de 
15 espécies. Dentre estas, apenas Cryptochloa 
capillata (Trin.) Soderstr. e Olyra ciliatifolia Raddi 
pertencem à tribo Olyreae. O objetivo do presente 
estudo é estender este levantamento as demais áreas 
ainda não avaliadas da Marambaia.  

Material e Métodos 
Área de estudo
A Marambaia localiza-se na baía de Sepetiba, 

no estado do Rio de Janeiro, entre 23º1’S-23º6’S 
e 43º34’W-44ºW, abrangendo os municípios do 
Rio de Janeiro, Itaguaí e Mangaratiba, numa 
área de 7.877,33 ha. Inclui duas áreas, uma 
denominada Restinga da Marambaia, e a outra, 
Ilha da Marambaia. O relevo varia de plano até 
641 m de altitude, o Pico da Marambaia. O clima 
é ameno, com temperatura média anual de 23,6ºC 
e precipitação média anual de 1027,2 mm, sendo 
março o mês mais chuvoso, com 140,6 mm, e 
agosto o mais seco, com precipitação de 47,4 mm 
(Menezes & Araujo 1999).

Levantamento florístico
Inicialmente, foi feito um levantamento 

bibliográfico geral sobre a área estudada, para 
reunir dados sobre a tribo em questão, bem como 
um levantamento nos Herbários GUA, R, RB e 
RBR, para verificar possíveis registros para a área.

Os materiais foram coletados entre 
novembro de 2008 e dezembro de 2010, através 
de caminhadas livres ao longo de trilhas nas 
diversas formações vegetais existentes, num total 
de 15 expedições. Os espécimes foram fotografados 
no campo e em estereomicroscópio, sobre fundo 
de papel milimetrado, coletados, identificados e 
incorporados ao Herbário RBR.

A identificação foi realizada com bibliografia 
especializada e via comparações com exsicatas do 
Herbário RBR, ou foram feitas pela terceira autora. 
A terminologia descritiva e o modelo das descrições 
seguem Longhi-Wagner et al. (2001). As descrições 
dos gêneros são gerais, incluindo toda a variação 
observada e a citada na literatura, enquanto as 
descrições das espécies são baseadas no material 
coletado na Marambaia e nos materiais selecionados 
nos Herbários GUA, R, RB e RBR. As siglas dos 
herbários citados estão de acordo com Thiers (2010).

Para dados sobre períodos de florescimento, 
sinonímias, nomes populares e distribuição 
geográfica foram consultados a literatura específica, 
os dados dos espécimes coletados na área, e das 
etiquetas dos espécimes dos Herbários GUA, R, 
RB e RBR, além dos bancos de dados disponíveis 
on-line: Catalogue of New World Grasses (Soreng 
et al. 2000), Tropicos (MBG 2010) e GrassBase 
(Clayton et al. 2006). Também foi consultada a 
lista das espécies ameaçadas publicada pela IUCN 
(2001; 2011), a fim de levantar dados sobre o estado 
de conservação das espécies encontradas.

Resultados e Discussão
Tribo Olyreae
Plantas com rizomas curtos, colmos 

herbáceos ou sublignificados, folhas lanceoladas 
(excepcionalmente lineares) e pseudopecioladas, 
espiguetas unissexuadas distribuídas em diferentes 
partes, na mesma planta, e florescimento geralmente 
ao longo de cada ano (Calderón & Soderstrom 1980; 
Soderstrom & Zuloaga 1989; Oliveira et al. 2006).

Na Marambaia, a tribo Olyreae está 
representada por seis gêneros e sete espécies 
pertencentes às subtribos Olyrinae e Parianinae, 
que ocorrem no estrato herbáceo da área de floresta 
atlântica de encosta.
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As espécies aqui tratadas não foram 
incluídas entre as plantas raras do Brasil (Oliveira 
et al. 2009), nem na lista das espécies ameaçadas 
de extinção divulgada pelo MMA (2008), 
devido à relativamente ampla distribuição que 
apresentam. Exceção a isso é Reitzia smithi 
Swallen, pouco coletada e para a qual os 

dados ainda são deficientes (DD), de acordo 
com as categorias da IUCN (2001; 2010). 
Entretanto, Oliveira (2001) e Oliveira et al. 
(2006) já chamaram a atenção para a grande 
vulnerabilidade das espécies de Olyreae devido à 
fragmentação florestal e à consequente exposição 
das mesmas à intensa insolação.

Chave de identificação para as espécies da tribo Olyreae na Marambaia

1.	 Bainhas	foliares	fimbriadas	no	ápice;	espiguetas	estaminadas	rodeando	as	pistiladas,	em	verticilos	 ...  
  .....................................................................................................................................  6.1. Eremitis sp.

1’. Bainhas foliares sem fímbrias no ápice; espiguetas estaminadas e pistiladas isoladas.
2. Antécio pistilado estipitado ...................................................................1.1. Cryptochloa capillata
2’. Antécio pistilado não estipitado.

3. Antécio pistilado foveolado ........................................................ 3.1. Parodiolyra micrantha
3’. Antécio pistilado liso.

4.	 Espiguetas	pistiladas	e	estaminadas	em	diferentes	inflorescências	 ................................  
 ..................................................................................................  4.1. Raddia brasiliensis

4’.	 Espiguetas	pistiladas	e	estaminadas	na	mesma	inflorescência.
5.	 Inflorescência	 racemosa	 e	 contraída;	 antécio	pistilado	com	manchas	 escuras	na	

maturação; glumas com o ápice agudo a acuminado ................ 5.1. Reitzia smithii
5’. Panícula laxa a subcongesta; antécio pistilado com ou sem manchas escuras na 

maturação; glumas, ao menos a inferior, com o ápice caudado a aristado.
6.	 Plantas	30‒50	cm	alt.;	gluma	inferior	da	espigueta	pistilada	com	arista	de	6‒8	

mm compr.; lema do antécio pistilado densamente piloso na base, nas margens 
e no ápice ...........................................................................  2.1. Olyra humilis

6’.	 Plantas	80‒250(‒400)	cm	alt.;	gluma	inferior	da	espigueta	pistilada	com	arista	
de	11‒23	mm	compr.;	lema	do	antécio	pistilado	glabro	 ..  2.2. Olyra latifolia

Subtribo Olyrinae
Plantas com bainhas foliares sem fímbrias 

no ápice e espiguetas estaminadas e pistiladas 
isoladas, distribuídas em diferentes partes 
da inflorescência ou em inflorescências 
distintas, na mesma planta. Compreende 18 
gêneros neotropicais, dos quais 14 ocorrem 
no Brasil (Agnesia, Arberella,  Cryptochloa, 
Diandrolyra, Froesiochloa, Lithachne, Olyra, 
Parodiolyra, Piresia, Raddia, Raddiella, Rehia, 
Reitzia e Sucrea) e quatro ocorrem no exterior 
(Ekmanochloa, Maclurolyra, Mniochloa e 
Piresiella), e um gênero monotípico paleotropical, 
Buergersiochloa, da Nova Guiné. Olyra latifolia 
L. e Parodiolyra micrantha (Kunth) Davidse 
& Zuloaga foram aparentemente introduzidas 
na África, em Madagascar e nas Ilhas Fiji 
(Soderstrom & Zuloaga 1989; Judziewicz et al. 
1999; Soreng et al. 2000; Zhang & Clark 2000).

1. Cryptochloa Swallen
Plantas perenes, monóicas, cespitosas, com 

rizomas curtos. Colmos eretos a decumbentes, 
com ou sem dimorfismo foliar. Bainhas foliares 
sem fímbrias no ápice; lâminas lanceoladas a 
oval-lanceoladas, base simétrica ou assimétrica. 
Inflorescências paniculadas ou racemosas, 
terminais e/ou axilares; espiguetas estaminadas e 
pistiladas geralmente na mesma inflorescência, ou 
em diferentes inflorescências. Espiguetas 1-floras, 
com flores unissexuadas. Espiguetas pistiladas 
com pedicelos pouco espessados no ápice ou 
não espessados, com desarticulação acima das 
glumas, que persistem na inflorescência após a 
queda do antécio maduro; entrenó entre as glumas 
inconspícuo, ápice da gluma inferior agudo ou 
atenuado; antécio estipitado, coriáceo, lanceolado, 
elíptico ou oval, comprimido dorsiventralmente, 
glabro, raramente pubescente, liso, às vezes 
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tornando-se escuro e com manchas escuras na 
maturação. Espiguetas estaminadas menores do 
que as pistiladas, glumas ausentes; antécio linear-
lanceolado, elíptico ou oblongo, lema mútico ou 
aristado. Estames 3(–2).

Gênero com oito espécies distribuídas do 
México até Bolívia e Brasil (Judziewicz et al. 
1999), representado por uma espécie na Marambaia.

1.1. Cryptochloa capillata (Trin.) Soderstr., 
Brittonia 34: 202. 1982. Fig. 1a-d, 4a-c

Olyra capillata Trin., Mém. Acad. Imp. Sci. 
Saint-Pétersbourg, Sér. 6, Sci. Math., Seconde Pt. 
Sci. Nat. 3,1(2–3): 114. 1834.

Plantas cespitosas, eretas, 40–150 cm; colmos 
herbáceos, glabros, levemente vináceos, nós 
glabros, com dimorfismo foliar. Bainhas foliares 
com tricomas curtos próximo ao ápice, ciliadas 
em uma das margens; lígula membranoso-ciliolada 
1–3 mm compr., vinácea no bordo; pseudopecíolo 
2 mm compr., com tricomas curtos; lâminas 
7,2–23,5 × 2–45,2 cm, elíptico-lanceoladas a 
oblongo-lanceoladas, base arredondada, simétrica, 
ápice acuminado, glabra em ambas as faces, 
levemente vináceas na face abaxial. Panícula 
9–13 × 3–8 cm, aberta a subcontraída, terminal, 
às vezes acompanhada de inflorescências axilares 
parcialmente incluídas nas bainhas a exsertas; 
ramos inferiores subverticilados a alternos, com 
espiguetas estaminadas, com ou sem pistiladas 
terminais, ramos superiores alternos, com 
espiguetas estaminadas inferiormente e pistiladas 
terminais. Espiguetas pistiladas 12–21 × 2–2,5 
mm, lanceoladas, com pedicelos pouco espessados 
no ápice; glumas cartáceas, esverdeadas, glabras, 
5-nervadas, a inferior com arista de ca. de 5 mm 
compr., a superior com arista de 2,5 mm compr.; 
antécio 9–10 × 1,5–2,2 mm, lanceolado, coriáceo, 
glabro, liso, esbranquiçado, sem manchas escuras na 
maturação, estipitado, estípete 1,5–1,7 mm compr., 
lema com o ápice agudo, encurvado. Espiguetas 
estaminadas 8,5 × 0,8–1,0 mm, linear-lanceoladas, 
glumas ausentes; antécio membranáceo, vináceo, 
levemente escabro, lema com arista de 2,8–3 mm 
compr., 3-nervado. Estames 3, anteras vináceas. 
Cariopse não vista. 
Material selecionado: Mangaratiba, Ilha da Marambaia, 
trilha da Senzala, 23º3’39,9”S 43º58’5,9”W, 20.XII.2010, 
fl., C. Silva & N.M. Corrêa 243 (RBR); Cachoeira da 
Gruta, 23º3’43,3”S 43º58’34,7”W, 8.XI.2008, fl., C. 
Silva & A.C.C. Moreira 47 (RBR); trilha para o Pico da 
Marambaia, 23º4’1”S 43º59’3,6”W, 19.III.2010, fl., C. 
Silva et al. 152 (RBR).

Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Rio de Janeiro, Restinga do Grumari, 
1.IV.1990, fl., D. Sucre & M. Covas 11406 (RB); 
Floresta da Tijuca, 25.II.1972, fl., T.R. Soderstrom et 
al. 1850 (RB).

Espécie encontrada na Guiana Francesa e 
Brasil, na Amazônia e na Serra do Mar (Soreng et 
al. 2000; Clark & Oliveira 2001). Na Marambaia 
é encontrada na floresta atlântica de encosta 
próxima a cursos d’água ou no interior da floresta, 
em indivíduos isolados ou formando pequenas 
populações, pouco comum. Sua ocorrência na área 
de estudo já havia sido referida por Conde et al. 
(2005). Coletada com flores de setembro a julho.

Cryptochloa capillata pode ser reconhecida 
pelas bainhas com o ápice vináceo, lâminas verde-
lustrosas na face adaxial e levemente vináceas 
na face abaxial, e pelas numerosas espiguetas 
estaminadas, de forte coloração vinácea.

2. Olyra L.
Plantas perenes, monóicas, cespitosas, com 

ou sem rizomas curtos ou alongados. Colmos 
eretos a decumbentes, às vezes apoiantes, sem 
dimorfismo foliar. Bainhas foliares sem fímbrias 
no ápice; lâminas lanceoladas a oval-lanceoladas, 
base simétrica ou assimétrica. Inflorescências 
paniculadas, terminais ou axilares, ramos inferiores 
com espiguetas estaminadas, com ou sem pistiladas 
terminais, os superiores com estaminadas 
inferiormente e pistiladas terminais. Espiguetas 
1-floras, com flores unissexuadas. Espiguetas 
pistiladas com pedicelos espessados no ápice, com 
desarticulação acima das glumas que persistem na 
inflorescência após a queda do antécio maduro, 
às vezes posteriormente caducas; entrenó entre 
as glumas inconspícuo, ápice da gluma inferior 
acuminado, atenuado, caudado, mútico ou aristado; 
antécio estipitado ou não, coriáceo, lanceolado, 
elíptico, oblongo, oval ou oboval, comprimido 
dorsiventralmente ou cilíndrico, glabro ou piloso, 
liso, pontuado ou foveolado, com ou sem manchas 
escuras na maturação. Espiguetas estaminadas 
geralmente menores do que as pistiladas, glumas 
ausentes; antécio lanceolado ou elíptico, lema 
mútico ou aristado. Estames 3.

Gênero com 23 espécies neotropicais, 
distribuídas do México e sudeste dos Estados Unidos 
até a Argentina (Soderstrom & Zuloaga 1989), 
representado por duas espécies na Marambaia. 
Apenas uma espécie, O. latifolia, é encontrada 
também na África e em Madagascar, havendo 
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Figura 1 – a-d. Cryptochloa capillata (Trin.) Soderstr. – a. segmento de um ramo da panícula com uma espigueta estaminada e uma 
pistilada (apical); b. espigueta estaminada; c. antécio pistilado estipitado, vista ventral; d. antécio pistilado estipitado, vista dorsal. e-h. 
Olyra humilis Nees – e. glumas da espigueta pistilada; f. espigueta estaminada aberta, três estames; g. lema da espigueta pistilada, 
vista ventral; h. pálea da espigueta pistilada, vista dorsal. i-m. Olyra latifolia L. – i. folha; j. segmento de um ramo da panícula com 
três espiguetas estaminadas e uma pistilada (apical); k. antécio pistilado, vista dorsal; l. antécio pistilado, vista ventral; m. espigueta 
estaminada. (a-d C. Silva & A.C.C. Moreira 47; e-h C. Silva & A.C.C. Moreira 46; i-m C. Silva & N.M. Corrêa 168).
Figure 1 – a-d. Cryptochloa capillata (Trin.) Soderstr. – a. panicle segment with one staminate spikelet and one pistillate (apical); b. staminate spikelet; c. 
pistillate anthecium with stipe, ventral view; d. pistillate anthecium with stipe, dorsal view. e-h. Olyra humilis Nees – e. glumes from a pistillate spikelet; f. 
open staminate spikelet, three stamens; g. lemma from a pistillate spikelet, ventral view; h. palea from a pistillate spikelet, dorsal view. i-m. Olyra latifolia 
L. – i. leaf; j. panicle segment with three staminate spikelets and one pistillate (apical); k. pistillate anthecium, dorsal view; l. pistillate anthecium, ventral 
view; m. staminate spikelet. (a-d C. Silva & A.C.C. Moreira 47; e-h C. Silva & A.C.C. Moreira 46; i-m C. Silva & N.M. Corrêa 168).
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dúvidas se é nativa ou foi introduzida (Soderstrom 
& Zuloaga 1989). A espécie O. ciliatifolia foi 
previamente citada para a Marambaia por Conde 
et al. (2005) com base no exemplar D. Araujo 1726 
(GUA), o qual, na verdade, corresponde à espécie 
Cryptochloa capillata, constituindo-se em um erro 
de identificação.

2.1. Olyra humilis Nees, Agrost. bras., in Mart., 
Fl. bras. enum. pl. 2: 304. 1829 Fig. 1e-h, 4d-f

Plantas cespitosas, eretas, com rizomas 
curtos, 30–50(–125) cm, colmos herbáceos, 
glabros, às vezes com tricomas curtos e esparsos 
(retrorsos), amarelados, nós glabros. Bainhas 
foliares com pontuações esverdeadas, curtamente 
pubescente; lígula membranoso-ciliada 2 mm 
compr.; pseudopecíolo 1 mm compr., densamente 
piloso; lâminas 4,2–11,5 × 1,2–2,8 cm, oval-
lanceoladas, base arredondada, assimétrica, ápice 
acuminado, faces adaxial e abaxial estrigosas, face 
abaxial esbranquiçada. Panícula 5–9 × 1,5–2 cm, 
subcongesta, pouco ramificada, terminal, exserta; 
ramos inferiores subverticilados, com espiguetas 
estaminadas, ramos superiores alternos, com 
espiguetas estaminadas inferiormente e pistiladas 
terminais, essas com os pedicelos espessados no 
ápice. Espiguetas pistiladas 13,5–20 × 2,8 mm, 
elíptico-lanceoladas; glumas cartáceas, esverdeadas, 
escabras, 7-nervadas, a inferior com arista de 6–8 
mm compr., a superior longo-acuminada; antécio 
6–7 × 2–2,5 mm, elíptico-lanceolado, coriáceo, com 
tricomas brilhantes na base, nas margens e no ápice, 
liso, esbranquiçado, com ou sem manchas escuras 
na maturação, sem estípete, lema com o ápice 
agudo, dorso da pálea com tricomas brilhantes no 
ápice. Espiguetas estaminadas 8,5 × 1 mm, linear-
lanceoladas, glumas ausentes; antécio membranáceo, 
hialino, com as nervuras esverdeadas, glabro, lema 
com arista de 2,5 mm compr., 3-nervado. Estames 
com anteras amareladas. Cariopse não vista.
Material selecionado: Mangaratiba, Ilha da Marambaia, 
cachoeira da bica, 23º3’28,2”S 43º57’47,4”W, 
20.XII.2010, fl., C. Silva & N.M. Corrêa 241 (RBR); 
Cachoeira entre a Praia da Caetana e a Praia da Pescaria 
Velha, 23º4’15,1”S 43º59’47,9”W, 17.VI.2010, fl., C. 
Silva & F.M. Ferreira 202 (RBR); Cachoeira da Gruta, 
23º3’43,3”S 43º58’34,7”W, 8.XI.2008, fl., C. Silva & 
A.C.C. Moreira 46 (RBR).
Material adicional examinado: BRASIL. DISTRITO 
FEDERAL: Fazenda Vargem Bonita, 5.II.1966, fl., 
H.S. Irwin et al. s.n. (RB 161747). MINAS GERAIS: 
Caxambu, 5.III.1929, fl., A. Sampaio 5946 (R). 
SANTA CATARINA: Abelardo Luz, 26º50’S 52º20’W, 

23.X.1964, fl., L.B. Smith & Pe. R. Reitz 12892 (R); 
Chapecó, 27º6’S 52º40’W, 15.X.1964, fl., L.B. Smith & 
Pe. R. Reitz 12529 (R); Nova Teutonia, 29.I.1944, fl., F. 
Plaumann 323 (RB).

Espécie presente no Noroeste da Argentina, 
Brasil e Paraguai (Soderstrom & Zuloaga 1989). 
Na Marambaia é encontrada na floresta atlântica 
de encosta próxima a cursos d’água, em indivíduos 
isolados, sendo pouco comum. Coletada com flores 
de outubro a junho, e em agosto.

Olyra humilis pode ser reconhecida pelas 
lâminas fortemente assimétricas e discolores, 
e inflorescências paucifloras, com espiguetas 
estaminadas amareladas. Assemelha-se à O. 
ciliatifolia Raddi e à O. glaberrima Raddi, duas 
espécies não encontradas na área de estudo mas 
que ocorrem em outras áreas de floresta atlântica 
do Estado do Rio de Janeiro. Olyra ciliatifolia 
diferencia-se por apresentar o antécio pistilado 
piloso em toda a extensão, e não apenas no ápice 
e na base. Olyra glaberrima apresenta maior 
porte, com numerosas espiguetas estaminadas de 
coloração vinácea. Dentre os herbários visitados, 
somente no RB foi encontrado um registro desta 
espécie para o estado do Rio de Janeiro. Este 
único registro indica que esta espécie tem sido 
pouco coletada ou não é muito comum em áreas 
de floresta atlântica.

2.2. Olyra latifolia L., Syst. Nat., ed. 10: 1261. 
1759 Fig. 1i-m, 4g-i

Plantas cespitosas, eretas ou apoiantes, 80-
250(-400) cm; colmos herbáceos a sublignificados, 
glabros, amarelados, às vezes com manchas 
vináceas, nós curtamente pilosos. Bainhas foliares 
pubescentes ou hirsutas, ciliadas ou não em ambas 
as margens; lígula membranosa 1mm compr.; 
pseudopecíolo	 1‒3	 mm	 compr.,	 pubescente	
a densamente piloso; lâminas 7–22,5(–30) × 
2–7,3(–9,7) cm, oval-lanceoladas a ovais, base 
arredondada, assimétrica, ápice acuminado, glabras 
em ambas as faces, às vezes pilosas na face abaxial, 
nervura central escabra na face abaxial. Panícula 
7,5–11,5(-21) × 2,5–6 cm, laxa a subcongesta, 
terminal; ramos inferiores subverticilados a 
alternos, com espiguetas estaminadas, com ou sem 
pistiladas terminais, ramos superiores alternos, 
com espiguetas estaminadas inferiormente e 
pistiladas terminais. Espiguetas pistiladas 19–32 
× 2,5–4 mm, oval-lanceoladas; glumas cartáceas, 
esverdeadas, glabras, 7-nervadas, a inferior com 
arista de 11–23 mm compr., a superior com arista 
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de 8 mm compr.; antécio 5–6 × 2,7–3,5 mm, oval 
a elíptico, coriáceo, glabro, liso, esbranquiçado 
a castanho-escuro, com ou sem manchas escuras 
na maturação, sem estípete, lema com o ápice 
obtuso. Espiguetas estaminadas 6,5–8 × 0,8–1 
mm, lanceoladas, glumas ausentes; antécio 
membranáceo, estramíneo, curtamente piloso, lema 
com arista de ca. de 2,5 mm compr., 3-nervado. 
Estames com anteras vináceas. Cariopse não vista.
Material selecionado: Mangaratiba, Ilha da Marambaia, 
trilha da Senzala, 23º3’38”S 43º58’46,8”W, 23.V.2009, 
fl., C. Silva & C.M.T. Silva 73 (RBR); trilha para a Gruta, 
23º3’39”S 43º58’44,8”W, 23.V.2009, fl., C. Silva & 
C.M.T. Silva 81 (RBR); trilha próxima à Praia do Sino, 
23º4’43,5”S 44º00’19,4”W, 20.III.2010, fl., C. Silva & 
N.M. Corrêa 168 (RBR); trilha da Senzala, 8.XI.2008, 
fl., C. Silva & A.C.C. Moreira 35 (RBR). 
Material adicional examinado: BRASIL. ACRE: 
Rio Branco, VIII.1987, fl., Luetzelburg 21473 (R). 
AMAZONAS: Ariquemes, 10º35’S 63º37’W, 14.X.1979, 
fl., G. Vieira et al. 437 (RB). PARÁ: Itaituba, 2.V.1983, fl., 
I.L. Amaral et al. 1077 (RB). RIO DE JANEIRO: Barra do 
Piraí, Fazenda Paraíba, 19.V.1986, fl., J.P.P. Carauta et al. 
5333 (GUA); Rio de Janeiro, Alto da Boa Vista, 6.I.1968, 
fl., D. Sucre 2112 (RB); Silva Jardim, Reserva Biológica 
de Poço das Antas, 24.X.1979, fl., D. Araujo 3372 (GUA).

Distribui-se na América Tropical, também 
encontrada na África e em Madagascar (Soderstrom 
& Zuloaga 1989). Na Marambaia é encontrada na 
floresta atlântica de encosta, na borda e no interior 
da floresta, em indivíduos isolados ou formando 
pequenas populações, muito comum. Coletada com 
flores durante todo o ano.

Olyra latifolia é uma espécie com grande 
variação morfológica. Na área de estudo ocorrem 
dois morfotipos, um representado por plantas 
apoiantes com bainhas pubescentes, lâminas verde-
opacas e espiguetas pistiladas com longas aristas 
esverdeadas, e outro representado por plantas eretas 
com bainhas hirsutas, lâminas verde-lustrosas e 
espiguetas pistiladas com curtas aristas vináceas.

3. Parodiolyra Soderstr. & Zuloaga
Plantas perenes, monóicas, cespitosas, 

com ou sem rizomas curtos. Colmos eretos, ou 
geniculados na base, ou apoiantes, sem dimorfismo 
foliar. Bainhas foliares sem fímbrias no ápice; 
lâminas lanceoladas a oval-lanceoladas, base 
geralmente simétrica. Inflorescências paniculadas, 
terminais, ramos inferiores com espiguetas 
estaminadas, os superiores com espiguetas 
pistiladas, menos comumente com estaminadas 
inferiormente e pistiladas terminais. Espiguetas 
1-floras, com flores unissexuadas. Espiguetas 

pistiladas com pedicelos filiformes, não espessados 
no ápice, com desarticulação abaixo das glumas, 
essas caindo com o antécio maduro; entrenó entre 
as glumas conspícuo e espessado, ápice da gluma 
inferior obtuso, agudo ou acuminado; antécio não 
estipitado, coriáceo, lanceolado, elíptico, oval ou 
oboval, comprimido dorsiventralmente, glabro ou 
piloso, liso, foveolado ou pontuado, sem manchas 
escuras na maturação. Espiguetas estaminadas de 
comprimento subigual às pistiladas ou mais longas, 
glumas ausentes ou presentes; antécio lanceolado, 
lema mútico ou aristado. Estames 3.

Gênero com cinco espécies neotropicais, 
distribuídas da Costa Rica até Paraguai e sul do 
Brasil (Judziewicz et al. 1999), representado por 
uma espécie na Marambaia. 

3.1. Parodiolyra micrantha (Kunth) Davidse & 
Zuloaga, Novon 9: 590. 1999 Fig. 2a-f, 4j-l

Olyra micrantha Kunth in Humb., Bonpl. & 
Kunth, Nov. Gen. Sp. 1: 199. 1816.

Plantas cespitosas, eretas, 150-200 cm; 
colmos herbáceos a sublignificados, glabros 
ou pilosos, esverdeados, nós glabros. Bainhas 
foliares glabras, com pontuações esverdeadas, 
ciliadas em ambas as margens; lígula membranosa 
(1–)4–19(–27) mm compr.; pseudopecíolo 
2–7(–8) mm compr., curtamente piloso; lâminas 
(10,3–)15,8–27,7(–41,5) × (1–)3,1–6,9(–9,5) cm, 
lanceoladas, base arredondada, leve a fortemente 
assimétrica, ápice acuminado, glabras em ambas 
as faces, às vezes escabras na face abaxial. 
Panícula 11,5–23(–33) × 4–16,5(–26) cm, aberta, 
terminal, ramos inferiores verticilados a alternos 
portando só espiguetas estaminadas, ramos 
superiores alternos, somente com espiguetas 
pistiladas ou, menos comumente, somente com 
estaminadas ou com estaminadas inferiormente 
e pistiladas terminais. Espiguetas pistiladas 
(6–)9–11,5 × (1,3–)1,8–2,2 mm, ovais a elípticas; 
glumas cartáceas, estramíneas, hirsutas, a 
inferior 5-nervada, com arista de 2,5–3,5(–6) 
mm compr., a superior 3-nervada, com arista 
de 1–2 mm compr.; antécio 2,9–3,3 × 1,5–1,7 
mm, elíptico, coriáceo, glabro, foveolado, com 
escavações arredondadas, esbranquiçado a 
castanho-alaranjado, lema com o ápice obtuso ou 
agudo, mútico ou aristado. Espiguetas estaminadas 
7,5 × 0,4–0,6 mm, linear-lanceoladas, glumas 
ausentes; antécio membranáceo, hialino, com 
nervuras estramíneas, glabro, lema com arista de 
3,5 mm compr., 3-nervado. Estames com anteras 
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Figura 2 – a-f. Parodiolyra micrantha (Kunth) Davidse & Zuloaga – a. ramo inferior da panícula com espiguetas estaminadas; 
b. folha; c. ramo superior da panícula com espiguetas pistiladas; d. ráquis hirsuta; e. antécio pistilado foveolado, vista ventral; 
f. antécio pistilado foveolado, vista dorsal. g-j. Raddia brasiliensis Bertol. – g. folha; h. panícula terminal com espiguetas 
estaminadas; i. gluma superior da espigueta pistilada; j. racemo axilar com espiguetas pistiladas. k-p. Reitzia smithii Swallen 
– k. hábito; l. inflorescência; m. espigueta pistilada, vista ventral; n. antécio pistilado, vista dorsal; o. ápice do antécio pistilado; 
p. antécio pistilado, vista ventral. (a-f  C. Silva & N.M. Corrêa 169; g-j C. Silva & A.C.C. Moreira 45; k-p C. Silva 192).
Figure 2 – a-f. Parodiolyra micrantha (Kunth) Davidse & Zuloaga – a. panicle lower branch bearing staminate spikelets; b. leaf; c. panicle upper 
branch bearing pistillate spikelets; d. hirsute rachis; e. pitted pistillate anthecium, ventral view; f. pitted pistillate anthecium, dorsal view. g-j. Raddia 
brasiliensis Bertol. – g. leaf; h. terminal panicle bearing staminate spikelets; i. upper glume from a pistillate spikelet; j. axillary raceme bearing 
pistillate spikelets. k-p. Reitzia smithii Swallen – k. habit; l. inflorescence; m. pistillate spikelet, ventral view; n. pistillate anthecium, dorsal view; o. 
pistillate anthecium apex; p. pistillate anthecium, ventral view. (a-f  C. Silva & N.M. Corrêa 169; g-j C. Silva & A.C.C. Moreira 45; k-p C. Silva 192).
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vináceas. Cariopse 2,5 × 1 mm, elíptica, castanho-
escura.
Material selecionado: Mangaratiba, Ilha da Marambaia, 
sobre a ponte na trilha para a Gruta, 23º3’41,1”S 
43º58’38,5”W, 18.VIII.2009, fl., C. Silva et al. 103 
(RBR); trilha próxima à Praia do Sino, 23º4’44,3”S 
44º19,9”W, 20.III.2010, fl., C. Silva & N.M. Corrêa 
169 (RBR); trilha da Senzala, 23º3’37,7”S 43º58’45”W, 
23.V.2009, C. Silva & C.M.T. Silva 74 (RBR); trilha 
para o Pico da Marambaia, 23º4’16,3”S 43º58’55,7”W, 
19.III.2010, fl., C. Silva et al. 153 (RBR); Encosta de 
morro entre a Praia da Caetana e a Praia da Pescaria 
Velha, 23º4’21,2”S 43º59’57,7”, 20.III.2010, C. Silva & 
N.M. Corrêa 164 (RBR); trilha da Senzala, 8.XI.2008, 
fl., C. Silva & A.C.C. Moreira 31 (RBR). 
Material adicional examinado: BRASIL. ACRE: Sena 
Madureira, 27.IX.1980, fl., C.A. Cid & B.W. Nelson 
2541-A (RB). AMAPÁ: Fronteira entre Brasil, Guiana 
Francesa e Suriname, 2.VIII.1972, fl., C. Sastre 1556 
(RB). BAHIA: Ilhéus, Castelo Novo, 18.IX.1944, fl., H. 
Velloso 1099 (R). MINAS GERAIS: Poços de Caldas, 
23º50’20”S 46º33’53”W, 1.XII.1982, fl., H.F. Leitão 
Filho et al. 1843 (RB). PARÁ: Obidos, VII.1934, fl., J.R. 
Swallen 5090 (R). RIO DE JANEIRO: Rio de Janeiro, 
Serra do Mendanha, 23º17”S 43º17’17”W, 23.VIII.2008, 
fl., C.N. Fraga 2215 (RB).

Espécie presente na porção tropical da 
América do Sul, estendo-se até áreas subtropicais, 
com menor abundância.  Na Marambaia é 
encontrada na floresta atlântica de encosta, na 
borda e no interior da floresta, formando grandes 
populações, muito comum. Coletada com flores e 
frutos durante todo o ano.

Parodiolyra micrantha pode ser reconhecida 
pelas panículas terminais amplas com espiguetas 
pistiladas hirsutas providas de antécio de superfície 
foveolada, o que pode ser observado no campo, 
após a separação das glumas.

4. Raddia Bertol.
Plantas perenes, monóicas, cespitosas, com 

ou sem rizomas curtos, raramente estoloníferas. 
Colmos eretos ou geniculados na base, com ou 
sem dimorfismo foliar. Bainhas foliares sem 
fímbrias no ápice; lâminas linear-lanceoladas, 
lanceoladas, oval-lanceoladas ou oblongas, 
base geralmente assimétrica. Inflorescências 
estaminadas paniculadas, terminais, menos 
comumente axilares; inflorescências pistiladas 
racemosas, axilares. Espiguetas 1-floras, com 
flores unissexuadas. Espiguetas pistiladas com 
pedicelos levemente espessados no ápice, com 
desarticulação acima das glumas que persistem na 
inflorescência após a queda do antécio maduro, 

glumas, às vezes, posteriormente caducas; entrenó 
entre as glumas inconspícuo, ápice da gluma 
inferior acuminado, caudado ou aristado; antécio 
não estipitado, coriáceo, lanceolado, elíptico ou 
oval, comprimido dorsiventralmente, glabro, liso, 
às vezes com manchas escuras na maturação. 
Espiguetas estaminadas ligeiramente menores ou 
maiores do que as pistiladas, glumas ausentes; 
antécio linear, lanceolado ou elíptico, lema mútico 
ou aristado. Estames 3.

Gênero com nove espécies exclusivas de 
áreas florestais, amplamente distribuídas no 
Brasil, uma delas, R. guianensis (Brongn.) Hitchc., 
ocorrendo também em áreas extrabrasileiras 
(Oliveira et al. 2008), representado por uma espécie 
na Marambaia.

4.1. Raddia brasiliensis Bertol., Opusc. Sci. 3: 410. 
1819 Fig. 2g-j, 5a-d

Olyra floribunda Raddi, Agrostogr. Bras. 
20-21. 1823. Olyra brasiliensis (Bertol.) Spreng., 
Syst. Veg. 4: Cur. Post 29. 1827. 

Plantas cespitosas, eretas, com rizomas 
curtos, 40 cm; colmos herbáceos, curtamente 
pilosos, nós pilosos, sem dimorfismo foliar. Bainhas 
foliares pilosas, mais densamente em ambas as 
margens e próximo ao ápice; lígula membranoso-
ciliada ca. 0,3 mm compr.; pseudopecíolo 1 mm 
compr., densamente piloso; lâminas 2,2–6,4(–9) 
× 1,1–2(–2,7) cm, oblongas, base arredondada, 
levemente assimétrica, ápice obtuso, apiculado, 
assimétrico, glabras na face ventral e pilosas na 
face dorsal. Panícula estaminada 2–3,2 × 1,5–2 cm, 
aberta, terminal, menos comumente axilar, ramos 
inferiores verticilados a subverticilados, ramos 
superiores alternos; racemos pistilados 1,5–2,5 × 
0,5 cm, axilares, parcialmente incluídos nas bainhas, 
com 4-6 espiguetas pistiladas. Espiguetas pistiladas 
6–8 × 1,8–2 mm, oval-lanceoladas; glumas 
cartáceas, marrom-esverdeadas, densamente 
pilosas, tricomas ca. 0,5 mm, a inferior 5-nervada, 
com arista de ca. de 2,8 mm compr., a superior 
3-nervada, mútica; antécio 4,3–4,5 × 1,3–1,5 
mm, oval-lanceolado, subcoriáceo, glabro, liso, 
esbranquiçado a esverdeado, com ou sem manchas 
escuras na maturação, lema com o ápice agudo. 
Espiguetas estaminadas 5,5 × 0,6 mm, lanceoladas, 
glumas ausentes; antécio membranáceo, hialino, 
com nervuras esverdeadas, pubescente, lema com 
arista de 0,5 mm compr., 3-nervado. Estames com 
anteras vináceas. Cariopse 2,8 × 1 mm, elíptica, 
castanho-clara.
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Material selecionado: Mangaratiba, Ilha da Marambaia, 
Cachoeira da Gruta, 23º3’42,8”S 43º58’34,7”W, 
21.III.2010, fl., C. Silva & N.M. Corrêa 184 (RBR); 
Cachoeira da Gruta, 23º3’42,5”S 43º58’34,6”W, 
19.XII.2010, fl., C. Silva & N.M. Corrêa 233 (RBR); 
Cachoeira da Gruta, 23º3’43,3”S 43º58’39,7”W, 
8.XI.2008, fl., C. Silva & A.C.C. Moreira 45 (RBR).
Material adicional examinado: BRASIL. ESPÍRITO 
SANTO: Colatina, Rio Doce, 1.XII.1943, fl., J.G. 
Kuhlmann 6579 (RB). RIO DE JANEIRO: Cabo Frio, 
Estrada antiga para Búzios, 28.VI.1995, fl., D. Araujo 
et al. 10317 (GUA). 

Espécie presente no Brasil, nos Estados da 
Paraíba, Bahia, Mato Grosso, Espírito Santo e Rio 
de Janeiro (Soreng et al. 2000). Na Marambaia é 
encontrada na floresta atlântica de encosta próxima 
a cursos d’água, pouco comum, formando pequenas 
populações. Coletada com flores e/ou frutos de 
maio a agosto e de outubro a março.

Raddia brasiliensis pode ser reconhecida 
pelas lâminas foliares de ápice assimétrico e 
apiculado, panículas terminais com espiguetas 
estaminadas e racemos axilares com espiguetas 
pistiladas.

5. Reitzia Swallen
Plantas perenes, monóicas, cespitosas, 

rizomas ausentes. Colmos eretos ou geniculados 
na base, com dimorfismo foliar. Bainhas foliares 
sem fímbrias no ápice; lâminas oval-lanceoladas ou 
oblongo-lanceoladas, base levemente assimétrica. 
Inflorescências racemosas, terminais, menos 
comumente axilares, com espiguetas pistiladas 
pediceladas acompanhadas de 1–2 espiguetas 
estaminadas subsésseis. Espiguetas 1-floras, com 
flores unissexuadas. Espiguetas pistiladas com 
pedicelos espessados no ápice, com desarticulação 
abaixo das glumas, essas caindo com o antécio 
maduro; entrenó entre as glumas inconspícuo, ápice 
da gluma inferior agudo, atenuado ou acuminado; 
antécio não estipitado, coriáceo, elíptico a 
oblanceolado, comprimido dorsiventralmente, 
glabro, liso, com manchas escuras na maturação. 
Espiguetas estaminadas menores do que as 
pistiladas, glumas ausentes; antécio lanceolado, 
lema mútico. Estames 3.

Gênero monoespecífico, endêmico do Brasil, 
encontrado nos estados de Santa Catarina, São 
Paulo e Rio de Janeiro (Oliveira et al. 2006). 
A presença de manchas escuras nos antécios 
pistilados, na maturação, tem sido referida como 
de importância taxonômica para diferenciar este 
gênero dos demais gêneros de Olyreae (Calderón 

& Soderstrom 1980). Entretanto, isto foi verificado 
também em outros gêneros, tais como Olyra e 
Raddia, na análise dos materiais coletados na área 
e de outros depositados nos Herbários GUA, R e 
RB, revelando-se um caráter inconsistente para 
este fim.

5.1. Reitzia smithii Swallen, Sellowia 7: 8. 1956  
 Fig. 2k-p, 5e-g

Plantas cespitosas, eretas, base geniculada, 
10–20(–45) cm; colmos herbáceos, com 1 linha 
longitudinal de tricomas curtos, nós glabros ou 
pilosos. Bainhas foliares glabras, ciliadas em 
ambas as margens e no ápice; lígula membranosa 
ca. 0,3 mm compr.; pseudopecíolo 1 mm compr., 
com tricomas na região mediana, em ambas as 
faces; lâminas 2,9–7,3(–9) × (0,65–)1–1,7(–2,3) 
cm, oval a oval-lanceoladas, base arredondada a 
subcordada, assimétrica, ápice agudo a acuminado, 
face adaxial com tricomas curtos na nervura central, 
face abaxial com tricomas curtos na região entre 
as nervuras, face abaxial levemente esbranquiçada. 
Inflorescência 1,5–2,2(–3,5) × 0,2–0,3 cm, 
contraída, terminal, parcialmente incluída nas 
bainhas, com espiguetas pistiladas terminais, 
acompanhadas de 1–2 espiguetas estaminadas 
sésseis inferiormente. Espiguetas pistiladas 5–6 
× 1–1,3 mm, lanceoladas; glumas subcoriáceas, 
verde-acinzentadas, a inferior 5-nervada, com 
região apical levemente pubescente nas margens, 
acuminada, a superior 3-nervada, glabra, aguda; 
antécio 4,2 × 1 mm, elíptico-lanceolado, coriáceo, 
glabro, liso, verde-acinzentado, lema com o 
ápice agudo. Espiguetas estaminadas 3 × 0,5 
mm, lanceoladas, glumas ausentes; antécio 
membranáceo, esverdeado, glabro, lema de ápice 
acuminado, 3-nervado. Estames com anteras 
amareladas. Cariopse não vista.
Material selecionado: Mangaratiba, Ilha da Marambaia, 
cachoeira entre a Praia da Caetana e a Praia da Pescaria 
Velha, 23º4’14,5”S 43º59’48,5”W, 16.IV.2010, fl., C. 
Silva 192 (RBR); Cachoeira entre a Praia da Caetana e 
a Praia da Pescaria Velha, 23º4’14,5”S 43º59’48,5”W, 
20.III.2010, fl., C. Silva & N.M. Corrêa 163 (RBR). 
Material adicional examinado: BRASIL. RIO DE 
JANEIRO: Bom Jesus do Itabapoana, Distrito de 
Carabuçu, 14.XII.1982, fl., L. Sérgio P. Sarahyba et al. 
275 (GUA). SANTA CATARINA: Brusque, Azambuja, 
27.III.1957, fl., L.B. Smith & Pe. R. Klein 12255 (R); 
Iguape, Morro das Pedras, XI.1920, fl., A.C. Brade 
8107 (R).

Espécie presente no Brasil, nos Estados 
de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina 
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(Oliveira et al. 2006). Na Marambaia é encontrada 
na floresta atlântica de encosta próxima a cursos 
d’água, pouco comum. A única população 
encontrada localiza-se próximo à área antropizada 
e, por isto, está em risco. Coletada com flores de 
fevereiro a abril, e em junho e novembro.

Reitzia smithii pode ser reconhecida pelo porte 
reduzido e inflorescências terminais inconspícuas 
entre as lâminas foliares.

Subtribo Parianinae
Plantas com bainhas foliares com o ápice 

fimbriado e espiguetas estaminadas e pistiladas 
em verticilos, arranjados em inflorescências 
espiciformes. Compreende dois gêneros (Eremitis 
e Pariana) encontrados somente na América do Sul 
(Soreng et al. 2000).

6. Eremitis Döll
Plantas perenes, monóicas, cespitosas, com 

ou sem rizomas curtos, ou estoloníferas. Colmos 
eretos a decumbentes, com dimorfismo foliar. 
Bainhas foliares fimbriadas no ápice; lâminas 
ovais a linear-lanceoladas, base geralmente 
assimétrica. Inflorescências espiciformes, terminais 
(às vezes também axilares), parcial a totalmente 
incluídas em bainhas foliares com lâminas 
rudimentares, às vezes em colmos floríferos 
decumbentes parcial a totalmente enterrados 
no solo (gerando cleistogamia) e com folhas 
reduzidas às bainhas, composta por verticilos de 
espiguetas; os superiores formados por espiguetas 
pistiladas sésseis acompanhadas de espiguetas 
estaminadas longo-pediceladas, com os pedicelos 
achatados e fusionados, formando um tubo; os 
inferiores formados por espiguetas estaminadas 
estéreis subsésseis. Espiguetas 1-floras, com flores 
unissexuadas. Espiguetas pistiladas sésseis, com 
desarticulação acima das glumas, caindo junto com 
os verticilos apicais e suas estruturas acessórias; 
entrenó entre as glumas inconspícuo, ápice da 
gluma inferior agudo; antécio não estipitado, 
coriáceo, lanceolado, levemente comprimido 
dorsiventralmente, glabro e liso, sem manchas 
escuras na maturação. Espiguetas estaminadas 
bem menores do que as pistiladas, glumas 
presentes; antécio oblongo, lema mútico, levemente 
emarginado. Estames 2.

Gênero com apenas uma espécie validamente 
descrita, Eremitis parviflora (Trin.) Calderón & 
Soderstr., distribuído de Pernambuco ao Rio de 
Janeiro (Oliveira et al. 2006).

6.1. Eremitis sp. Fig. 3a-i, 5h-m
Plantas cespitosas, eretas, 20–70 cm; colmos 

herbáceos, com pilosidade inconspícua entre as 
nervuras, levemente vináceos, nós pilosos, com 
dimorfismo foliar. Bainhas foliares glabras no 
dorso, pilosas em ambas as margens e no ápice, 
fímbrias vináceas de 5–23 mm compr.; lígula 
membranosa ca. 0,8 mm compr.; pseudopecíolo 
2,5 mm compr., piloso; lâminas 3,8–11,7 × 0,8–3,5 
cm, oval a oval-lanceoladas, base arredondada a 
cuneada, assimétrica, ápice agudo a acuminado, 
face adaxial esparsamente pilosa, face abaxial 
densamente pilosa sobre a nervura central e 
pubescente sobre o restante da lâmina, levemente 
esbranquiçada. Inflorescência 2,5–3,5(–4,4) × 
0,4 cm, terminais, às vezes também axilares, 
com 1(–2) verticilo(s) superior(es) portando 
(1–)2 espiguetas pistiladas sésseis rodeadas por 5 
espiguetas estaminadas, essas com os pedicelados 
achatados e fusionados formando um tubo que 
encobre as pistiladas, ca. 10 mm, curtamente 
piloso; e 3 verticilos inferiores com 2–3 espiguetas 
estaminadas rudimentares. Espiguetas pistiladas 
8–10 × 2,5–3 mm, lanceoladas; glumas ca. 7 mm 
compr., subcoriáceas, esbranquiçadas, curtamente 
pilosas próximo ao ápice, 3-nervadas, com o ápice 
agudo; antécio 8–10 × 2,5–3 mm, lanceolado, 
coriáceo, glabro, liso, esbranquiçado a castanho-
claro, lema com o ápice acuminado. Espiguetas 
estaminadas 4–5 mm compr., oblongas, glumas 
presentes, coriáceas, algo menores do que o 
antécio, castanho-escuras, pilosas nas margens, 
ápice agudo; antécio coriáceo, castanho-escuro, 
curtamente piloso, lema 3-nervado. Estames com 
anteras esbranquiçadas a amareladas. Cariopse 5,2 
× 2,2 mm, oblongo-lanceolada, castanho-clara.
Material selecionado: Mangaratiba, Ilha da Marambaia, 
trilha próxima à Praia do Sino, 23º4’43,7”S 44º19,2”W, 
17.VI.2010, fl., C. Silva & F.M. Ferreira 200 (RBR); 
trilha próxima à Praia do Sino, 23º4’49,7”S 44º25,6”W, 
20.III.2010, fl., C. Silva & N.M. Corrêa 171 (RBR); trilha 
entre a Praia da Pescaria Velha e a Praia do Sino, 23º4’48”S 
44º00’23”W, 16.IV.2010, fl., C. Silva 193 (RBR).

Na Marambaia, Eremitis sp. foi encontrada 
na floresta atlântica de encosta, na borda e no 
interior da floresta, em apenas uma área situada 
na transição com a restinga, de solo arenoso com 
pequena camada de matéria orgânica. Esta área 
vem sofrendo forte ação antrópica, ameaçando a 
sobrevivência da população existente. Coletada 
com flores e/ou frutos em abril e junho.

Esta espécie apresenta duas espiguetas 
pistiladas por verticilo, e não somente uma como em 



368 Silva, C., Conde, M.M.S. & Longhi-Wagner, H.M.

Rodriguésia 63(2):  357-372. 2012

Figura 3 – a-i. Eremitis sp. – a. folha; b. inflorescência destacada da bainha foliar, vista ventral; c. inflorescência;  
d. fímbrias no ápice da bainha foliar; e. inflorescência destacada da bainha foliar, vista dorsal; f. verticilo de espiguetas 
superior; g. antécio pistilado, vista ventral; h. antécio pistilado, vista dorsal; i. cariopse em desenvolvimento, com 
estilete e estigmas. (a-i C. Silva 193).
Figure 3 – a-i. Eremitis sp. – a. leaf; b. inflorescence detached from the leaf sheath, ventral view; c. inflorescence; d. fimbriae on the 
leaf sheath apex; e. inflorescence detached from the leaf sheath, dorsal view; f. upper spikelets cluster; g. pistillate anthecium, ventral 
view; h. pistillate anthecium, dorsal view; i. developing caryopsis with style and stigmas. (a-i C. Silva 193).
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Figura 4 – a-c. Cryptochloa capillata (Trin.) Soderstr. – a. hábito; b. panícula terminal; c. espigueta e antécio pistilados. d-f. Olyra 
humilis Nees – d. hábito; e. panícula; f. antécio pistilado maculado, vistas ventral (esquerda) e dorsal (direita). g-i. Olyra latifolia L. 
– g. hábito; h. panícula; i. antécio pistilado, vistas ventral (esquerda) e dorsal (direita). j-l. Parodiolyra micrantha (Kunth) Davidse & 
Zuloaga – j. hábito; k. panícula; l. antécio pistilado foveolado, vistas ventral (esquerda) e dorsal (direita). Quadrículas 1 × 1 mm. (a-c 
C. Silva & A.C.C. Moreira 47; d-f  C. Silva & F.M. Ferreira 202; g-i C. Silva & N.M. Corrêa 168; j-l C. Silva & N.M. Corrêa 169).
Figure 4 – a-c. Cryptochloa capillata (Trin.) Soderstr. – a. habit; b. terminal panicle; c. pistillate spikelet and anthecium. d-f. Olyra humilis Nees – d. 
habit; e. panicle; f. mottled pistillate anthecium, ventral (left) and dorsal (right) view. g-i. Olyra latifolia L. – g. habit; h. panicle; i. pistillate anthecium, 
ventral (left) and dorsal (right) view. j-l. Parodiolyra micrantha (Kunth) Davidse & Zuloaga – j. habit; k. panicle; l. pitted pistillate anthecium, ventral 
(left) and dorsal (right) view. Squares 1 × 1 mm. (a-c C. Silva & A.C.C. Moreira 47; d-f  C. Silva & F.M. Ferreira 202; g-i C. Silva & N.M. Corrêa 
168; j-l C. Silva & N.M. Corrêa 169).
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Figura 5 – a-d. Raddia brasiliensis Bertol. – a. hábito; b. panícula estaminada terminal; c. racemos pistilados axilares; d. antécio 
pistilado, vistas dorsal (maduro, à esquerda) e ventral (imaturo, à direita). e-g. Reitzia smithii Swallen – e. hábito; f. inflorescência; 
g. antécio pistilado maculado. h-m. Eremitis sp. – h. hábito; i. colmo fértil afilo e decumbente; j. inflorescência subterrânea; 
k. inflorescência terminal; l. verticilos superiores de espiguetas; m. verticilo superior de espiguetas (um antécio pistilado 
removido). Quadrículas 1 × 1 mm. (a-d C. Silva & A.C.C. Moreira 45; e-g C. Silva 192; h-m C. Silva & F.M. Ferreira 200).
Figure 5 – a-d. Raddia brasiliensis Bertol. – a. habit; b. staminate terminal panicle; c. axillary pistillate racemes; d. pistillate anthecium, dorsal 
(mature, on the left) and ventral (immature, on the right) view. e-g. Reitzia smithii Swallen – e. habit; f. inflorescence; g. mottled pistillate anthecium. 
h-m. Eremitis sp. – h. habit; i. fertile decumbent aphyllous culm; j. underground inflorescence; k. terminal inflorescence; l. upper spikelets clusters; 
m. upper spikelets cluster (one pistillate anthecium removed). Squares 1 × 1 mm. (a-d C. Silva & A.C.C. Moreira 45; e-g C. Silva 192; h-m C. 
Silva & F.M. Ferreira 200).
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E. parviflora. Apresenta ainda inflorescências desde 
incluídas até totalmente livres das bainhas foliares 
terminais. Além disso, foi observada a presença de 
gineceu nas espiguetas estaminadas dos verticilos 
superiores (Fig. 5m) e de uma estrutura semelhante 
a uma cariopse (Fig. 5j). Porém, estudos – como 
ontogenia, por exemplo – devem ser conduzidos 
nesse sentido para que tal fato seja confirmado. São 
necessárias mais análises e comparação com outros 
espécimes de Eremitis para o melhor entendimento 
da morfologia das estruturas reprodutivas deste 
táxon. Estudos já estão sendo conduzidos para a 
delimitação taxonômica desta espécie.
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Resumo
Myrtaceae é uma das famílias mais ricas em espécies nas restingas brasileiras. O objetivo desse trabalho foi 
levantar a riqueza e realizar o tratamento taxonômico das espécies de Myrtaceae presentes em remanescentes 
de restinga situados na divisa entre os Estados da Paraíba e Rio Grande do Norte, no limite norte de distribuição 
da Mata Atlântica. Foram registradas 23 espécies, sendo a subtribo Eugeniinae a mais diversa, com 11 espécies, 
seguida de Myrciinae com 8 e Myrtinae com 4. É apresentada uma chave para identificação das espécies, bem 
como descrições, ilustrações e dados relativos à fenologia e distribuição geográfica.
Palavras-chave: Myrtaceae, Mata Atlântica, restinga, nordeste do Brasil.

Abstract
Myrtaceae are one of the richest families in the Brazilian restinga vegetation (open savannas or low forests over 
sand near the coast). The purpose of this study was to evaluate the species richness and present a taxonomic 
treatment of all Myrtaceae species occurring in restinga remnants near the border of Paraíba and Rio Grande 
do Norte at the northern limit of the Atlantic coastal forest. We identified 23 species of Myrtaceae, 11 in 
subtribe Eugeniinae, 8 in Myrciinae, and 4 in Myrtinae. A key to species, descriptions, illustrations, as well 
as phenological and geographic distribution data are provided.
Key words:  Myrtaceae, Atlantic coastal forest, restinga, northeastern Brazil.

Myrtaceae em restingas no limite norte de distribuição    
da Mata Atlântica, Brasil
Myrtaceae in the restinga vegetation at the northern limit     
of the Atlantic coastal forest, Brazil
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Introdução                   
Myrtaceae Juss. compreende cerca de 

130 gêneros, com 5.671 espécies aceitas no 
mais recente checklist mundial (Govaerts et al. 
2008). Para o Brasil são citadas 927 espécies em 
24 gêneros (Sobral et al. 2012) As Myrtaceae 
brasileiras pertencem à tribo Myrteae, que forma 
um grupo filogeneticamente coeso (Wilson et al. 
2001), dividido em três subtribos: Eugeniinae, 
Myrciinae e Myrtinae, com base na morfologia 
dos embriões (Berg 1957, 1858, 1959).

Presente em diversos biomas brasileiros é na 
Mata Atlântica que a família se destaca como uma 
das de maior riqueza (Reitz et al. 1978; Peixoto 
& Gentry 1990; Barroso & Peron 1994; Silva et 

al. 1994; Barroso & Peixoto 1995; Araújo 2000), 
inclusive nos escassos estudos realizados na 
floresta atlântica e restingas da região Nordeste 
(Freire 1990; Oliveira-Filho & Carvalho 1993; 
Zickel et al. 2004). Essa escassez de estudos 
ocasiona uma subestimação do real número de 
espécies que ocorrem na região, e devido à falta de 
estudos específicos com Myrtaceae, uma grande 
quantidade de material indeterminado encontra-se 
nos herbários nordestinos.

Este trabalho teve como objetivo avaliar 
a riqueza e apresentar o tratamento taxonômico 
da família Myrtaceae em dois remanescentes de 
restinga na divisa entre os estados do Rio Grande 
do Norte e da Paraíba. Esta região está localizada 
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no limite norte de distribuição da Mata Atlântica, 
onde as restingas apresentam-se adjacentes aos 
tabuleiros litorâneos, muitas vezes confundindo-
se com estes.

Material e Métodos
Caracterização da área              
A área de estudo localiza-se no limite dos 

Estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, onde 
foram estudados dois remanescentes de vegetação 
de restinga. O primeiro deles, a RPPN Mata 
Estrela, situa-se no município de Baía Formosa, 
litoral sul do Rio Grande do Norte. Trata-se do 
maior remanescente de Mata Atlântica do estado 
e o maior sobre dunas litorâneas do País, contando 
com uma área total de 2.039 hectares. O segundo 
é uma área particular em Mataraca, extremo norte 
do litoral da Paraíba, contígua ao município de 
Baia Formosa. A vegetação da área é classificada 
como restinga, e o tipo de solo predominante 
em ambas as áreas são as areias quartzosas e as 
areias quartzosas marinhas (EMBRAPA 2006). 
As duas áreas são adjacentes, distando cerca de 
20 km. O clima local é do tipo As', segundo a 
classificação de Köppen (Jacomine et al. 1971), 
considerado como um clima tropical chuvoso, 
com primavera e parte do verão seco e estação 
chuvosa se adiantando para o outono e inverno, 
apresentando uma precipitação média anual de 
1.700 mm. 

Metodologia
As expedições a campo ocorreram no 

período de junho de 2008 a agosto de 2009, 
com uma freqüência mensal, buscando percorrer 
todas as formações vegetais presentes em ambas 
as áreas. Foi possível reconhecer, de acordo 
com a classificação proposta por Oliveira-Filho 
e Carvalho (1993), sete formações vegetais 
distintas: restinga herbácea, restinga arbustiva, 
restinga arbórea, ecótono savana-restinga, 
formação ripária arbustiva, savana arborizada e 
formação estuarina arbórea, que foram percorridas 
para a constatação da ocorrência das espécies de 
Myrtaceae, exceto as duas últimas, por não se 
tratarem do foco do trabalho. 

O material coletado foi depositado no 
herbário JPB com duplicatas no herbário UFP 
e RB. Foram consultadas as coleções dos 
herbários ALCB, ASE, EAN, HUEFS, IPA, JPB, 

PEUFR, RB, UFRN e UFP a fim de verificar a 
distribuição geográfica das espécies, dados acerca 
da floração e frutificação, bem como informações 
complementares. As siglas dos herbários estão 
de acordo com Thiers (2010). As descrições dos 
gêneros foram feitas com base exclusivamente 
nas espécies ocorrentes na área de estudo. Para 
a descrição dos dados dendrológicos foram 
utilizadas as definições de Ribeiro et al. (1999). 
O indumento foi descrito de acordo os termos 
adaptados de Font Quer (1979) e os conceitos de 
morfologia foliar seguiram o trabalho de Stearn 
(1978) e Hickey (1973). 

Para a descrição das inflorescências foram 
adotados conceitos utilizados em trabalhos 
anteriores sobre a família, como por exemplo, 
o termo fascículo, adaptado de Landrum & 
Kawasaki (1997), para quando um racemo 
apresenta o comprimento do eixo encurtado. De 
Barroso et al. (1991) retirou-se o conceito de 
“racemo stenocalyx”, inflorescência encontrada 
em algumas espécies de Eugenia L., caracterizada 
por um ramo vegetativo que tem nós férteis na 
porção inferior, protegido por brácteas agrupadas 
imbricadamente. A parte inferior desse ramo 
é precoce, suas flores abrindo-se primeiro e 
somente depois a parte vegetativa superior 
começa a se desenvolver. Por esse motivo, esse 
tipo de inflorescência também é denominado 
racemo precoce (Faria Júnior 2010). Os termos 
prófilos, ferófilos, antopódios e os demais tipos 
de inflorescências foram descritos de acordo com 
Briggs & Johnson (1979). Os frutos e embriões 
foram reconhecidos e descritos de acordo com 
Barroso et al. (1999). 

Resultados e Discussão
A família Myrtaceae está representada na 

área de estudo por 23 espécies distribuídas em 6 
gêneros. A subtribo mais diversa foi Eugeniinae 
(Eugenia e Myrciaria O. Berg), com 11 espécies, 
seguida de Myrciinae (Calyptranthes e Myrcia 
DC. ex Guill.), com 8 espécies no total. A subtribo 
Myrtinae (Campomanesia Ruiz & Pav. e Psidium 
L.) apresentou 4 espécies. 

O gênero mais diverso foi Eugenia com 9 
espécies, seguido de Myrcia com 7, Myrciaria, 
Campomanesia e Psidium apresentando 2 espécies 
cada, sendo Calyptranthes o que apresentou a 
menor riqueza, com uma única espécie.
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Das seis formações vegetais estudadas, as 
que apresentaram o maior número de espécies de 
Myrtaceae foram a restinga arbustiva com 16 e 
a restinga arbórea com 13 espécies. No ecótono 
savana-restinga foram registradas 6 espécies, 

e na restinga herbácea 4. A área de formação 
pioneira ripária arbustiva apresentou apenas uma 
espécie, a do gênero Calyptranthes, geralmente 
relacionada a esse tipo de ambiente (Oliveira-
Filho & Carvalho 1993).

Chave para identificação das espécies de Myrtaceae presentes nas restingas no limite norte de 
distribuição da Mata Atlântica (Subtribos Eugeniinae, Myrciinae e Myrtinae)

1.	 Inflorescências	em	racemos	simples	ou	“stenocalyx”, às vezes muito reduzidos, com eixo encurtado 
formando	um	fascículo	ou	aparentando	flores	solitárias.
			2.	 Flores	com	antopódio	curto	(0,5‒1	mm	compr.),	cálice	decíduo	após	a	antese,	fruto	bacídio.

3.	 Folhas	com	ápice	longo	acuminado,	pecíolo	2‒6	mm	compr.	 ....  2.1 Myrciaria floribunda
3’. Folhas com ápice agudo, pecíolo até 1 mm compr.  ..........................  2.2 Myrciaria tenella

   2’. Flores com antopódio > 1 mm compr., cálice persistente, frutos de outros tipos.
4.	 Hipanto	prolongado	acima	do	ovário;	ovário	5‒19	locular	 .......................................... 

 .....................................................................................  5.1 Campomanesia aromatica
4’. Hipanto não prolongado acima do ovário; ovário bilocular.

5.	 Inflorescências	em	racemos	simples,	frutos	elipsoides	 ....................................... 
 ..................................................................................  1.1 Eugenia candolleana     

	5’.	 Inflorescências	em	racemos	“stenocalyx” ou fascículos (às vezes reduzidos), frutos 
globosos ou subglobosos.
6.	 Inflorescências	em	racemos	“stenocalyx”.

7. Flores com hipanto e frutos 8-costados  ..............  1.8 Eugenia uniflora
7’. Flores com hipanto e frutos não costados.

8.	 Prófilos	foliáceos,	cordiformes,	persistentes	 ................................. 
 ................................................................  1.3 Eugenia glandulosa                    

8’.	 Prófilos	não	foliáceos,	com	outras	formas,	decíduos.
9. Folhas ovadas ou elípticas, ápice agudo ou curto-acuminado; 

frutos	globosos	ou	subglobosos,	vilosos	ou	velutinos,	25‒30	
×	23‒32	mm,	amarelos	quando	maduros	 .....  1.9 Eugenia sp.

9’. Folhas elípticas ou estreito-obovadas, ápice agudo-
arredondado, ligeiramente retuso; frutos subglobosos, glabros, 
5‒6	×	8	mm,	vináceos	ou	negros	quando	maduros	 ............... 
...........................................................  1.5 Eugenia ligustrina

6’.	 Inflorescências	em	fascículos.
10. Folhas ovadas com ápice agudo  ...............................  1.4 Eugenia hirta 
10’. Folhas e ápice de outras formas.

11. Folhas com ápice acuminado a longo acuminado, cálice ocultando 
o	globo	petalífero	no	botão	floral	 .................  1.2 Eugenia excelsa 

11’. Folhas com ápice curto-acuminado, obtuso, obtuso-curto-acuminado 
ou arredondado; cálice não ocultando o globo petalífero no botão 
floral.
12. Folhas elípticas, raro elíptico-lineares, base aguda ou cuneada; 

botões	florais	subglobosos,	com	lobos	desiguais	entre	si;	frutos	
vermelhos quando maduros  ............  1.6 Eugenia punicifolia 

12’. Folhas obovadas ou orbiculadas, base arredondada; botões 
florais	 globosos,	 com	 lobos	 iguais	 entre	 si;	 frutos	 negros	
quando maduros  ...........................  1.7 Eugenia umbelliflora
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1’.	 Inflorescências	tirsoides,	panículas,	dicásios,	mônades	ou	díades.
13.	 Inflorescências	tirsoides	ou	panículas.

14.	 Cálice	 totalmente	 fechado	 no	 botão	 floral,	 apiculado,	 desprendendo-se	 em	 forma	 de	
caliptra  ................................................................................  3.1 Calyptranthes brasiliensis

14’. Sem o conjunto de caracteres.
15. Hipanto não prolongado acima do ovário.

16. Folhas com indumento brúneo-avermelhado na face abaxial; frutos globosos ou 
subglobosos  ........................................................................  4.1 Myrcia bergiana

16’. Folhas com indumento gríseo a pardacento na face abaxial; frutos elipsoides 
17.	 Folhas	 de	 ápice	 acuminado	 ou	 obtuso-curto-acuminado,	 70‒145	×	 35‒50	

mm,	pecíolo	3-6	mm	compr.;	botões	florais	globosos,	3-4	mm	compr.,	lobos	
arredondados ou deltoides  .........................................  4.5 Myrcia splendens

17’.	 Folhas	de	ápice	longo	acuminado,	40‒65	×	15‒24	mm,	pecíolo	1,5‒2	mm	
compr.;	botões	florais	obcônicos,	2	mm	compr.,	lobos	semicirculares	 ......... 
 .....................................................................................  4.6 Myrcia sylvatica

15’. Hipanto prolongado acima do ovário.
18. Ovário trilocular  ............................................................... 4.2 Myrcia guianensis
18’. Ovário bilocular.

19.	 Inflorescências	tirsoides;	frutos	alaranjados	quando	maduros	 ...................... 
 ...................................................................................  4.7 Myrcia tomentosa

19’.	Inflorescências	em	panículas;	frutos	negros	quando	maduros.
20. Nervura intramarginal ausente; cálice não ocultando o globo petalífero no 

botão	floral;	hipopódio	10‒20	mm	compr.	 ............  4.4 Myrcia multiflora
20’. Nervura intramarginal até 0,5 do bordo; cálice ocultando parcialmente 

o	globo	petalífero	no	botão	floral;	hipopódio	35	mm	compr.	 ............... 
 .............................................................................. 4.3 Myrcia lundiana

13’.	 Inflorescências	dicásios,	mônades	ou	díades.
21.	 Cálice	totalmente	aberto	no	botão	floral	 ..............................  5.2 Campomanesia dichotoma
21’.	 Cálice	total	a	parcialmente	fechado	no	botão	floral,	com	lobos	irregulares	ou	caliptra.

22. Folhas com ápice obtuso, arredondado, mucronado ou curto-acuminado; nervura marginal 
não	definida	 ...............................................................................  6.1 Psidium guineense

22’.	 Folhas	com	ápice	longo	acuminado	ou	agudo;	nervura	marginal	1‒3	mm	do	bordo	 ....  
 .............................................................................................  6.2 Psidium oligospermum

Myrtaceae Juss., Genera Plantarum: 322-323. 
1979.

Plantas arbustivas ou arbóreas, com córtex 
esfoliante, glabras ou pilosas, indumento simples 
ou dibraquiado; canais oleíferos presentes na forma 
de pequenos pontos translúcidos (pontuações), 
aparecendo nas folhas, flores, frutos e sementes; 
folhas simples, opostas, de bordo inteiro, nervuras 
secundárias broquidódromas, nervuras marginais e 
intramarginais definidas ou não; flores reunidas em 
inflorescências cimosas ou racemosas, actinomorfas, 
diclamídeas, dialipétalas, tetrâmeras, pentâmeras ou 
com pétalas reduzidas ou ausentes, andróginas, 
polistêmones, ovário ínfero; fruto do tipo bacóide 
ou variações deste, com cálice ou cicatriz deste 
presente no ápice; sementes de 1 a numerosas.

Subtribo Eugeniinae O. Berg (Eugenia e 
Myrciaria) 

Embrião eugenioide, com cotilédones 
carnosos e espessos, mais ou menos plano-
convexos e separados, ou levemente conados, ou 
ainda fusionados em uma massa homogênea, o 
hipocótilo indistinto ou distinto e muito menor que 
os cotilédones.

1. Eugenia L., Sp. Pl. 1: 470. 1753.
Subarbustos ou árvores, glabros, puberulentos 

ou tomentosos, indumento simples. Fascículos, 
racemos simples ou “stenocalyx”, às vezes muito 
reduzidos aparentando flores isoladas, terminais 
ou axilares; prófilos e ferófilos decíduos ou 
persistentes na antese; flores tetrâmeras, pétalas 
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brancas; cálice aberto no botão floral, com lobos 
iguais ou desiguais, ocultando ou não o globo 
petalífero; hipanto não prolongado acima do ovário; 
ovário bilocular com mais de 3 óvulos/lóculo. 
Fruto bacáceo, globoso a subgloboso com cálice 
persistente;	 sementes	 1‒3,	 testa	membranácea,	
cartácea, coriácea ou fibrosa. 

Um dos maiores gêneros de Myrtaceae, o 
número de espécies é estimado em mais de 500 
para a América do Sul (Mc Vaugh 1968) e cerca de 
350 para o Brasil (Sobral et al. 2012). Distribui-se 
desde o México e Caribe até o norte da Argentina 
(Landrum & Kawasaki 1997).

1.1 Eugenia candolleana DC., Prodr. 3: 281. 1828.
Arbustos	de	2‒3	m	altura,	 inflorescências,	

flores e frutos tomentosos a pubérulos, indumento 
albo-ferrugíneo; tronco com casca externa 
acinzentada, esfoliando-se em placas. Folhas 
elípticas ou levemente orbiculadas, ápice agudo a 
longo acuminado, base cuneada, raro arredondada, 
bordo ligeiramente revoluto, cartáceas, discolores, 
brilhantes na face adaxial, opacas na abaxial, 
pontuações translúcidas densas não visíveis a 
olho nu na face adaxial, visíveis na abaxial; 
45‒70	×	20‒35	mm;	nervura	principal	 impressa	
na face adaxial, proeminente na abaxial; nervuras 
secundárias inconspícuas, pouco visíveis na face 
adaxial,	visíveis	na	abaxial,	6‒10	pares;	nervura	
marginal	2‒4	mm	do	bordo,	nervura	intramarginal	
ca. 1 mm do bordo; pecíolo, 4-6 mm compr., 
levemente canaliculado. Racemos simples, axilares 
em	 nós	 folhosos	 basais,	 6‒8	 pares	 de	 flores,	
eixo	 15‒25	mm	compr.;	 ferófilos	 arredondados	
a	 triangulares,	 0,5‒1	 mm	 compr.,	 ciliados;	
antopódio 4-9 mm compr.; prófilos arredondados 
a	 triangulares,	 conados,	 naviculados,	 0,5‒1	mm	
compr., ciliados, persistentes. Botões florais 
globosos, 2 mm diâm.; cálice ocultando o globo 
petalífero, lobos suborbiculares ou arredondados, 
2	×	1‒2	mm,	desiguais,	com	dois	maiores	e	dois	
menores, ciliados, não reflexos após a antese; 
hipanto não costado longitudinalmente; ovário com 
3 óvulos/lóculo. Frutos elipsoides, não costados, 
4‒5	 ×	 2‒3	mm.,	 purpúreos	 quando	maduros;	
semente 1, comprimida longitudinalmente, 5 × 2 
mm, testa coriácea.
Material examinado: PARAÍBA: Mataraca, restinga 
arbórea, 30.IV.2009, fl. e fr., P.C. Gadelha Neto 2588 
(JPB). RIO GRANDE DO NORTE: Baía Formosa, 
Mata Estrela, restinga arbustiva, 27.V.2006, fr., A.R. 
Lourenço 178 (JPB).

A espécie distribuiu-se no Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, 
Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e 
Amazonas, em ambientes de Mata Atlântica, 
Amazônia e Cerrado. Em Mataraca foi encontrada 
na restinga arbórea e na Mata Estrela foi encontrada 
na restinga arbustiva.

Caracteriza-se pelos antopódios variando 
gradualmente em comprimento na inflorescência 
e pelos frutos elipsoides, fortemente glandulares. 
Floresce em abril, frutifica em abril e maio.

1.2 Eugenia excelsa O. Berg, Fl. bras. 14(1): 
277. 1857.

Arvoretas até 6 m de altura, glabras; 
tronco com casca externa castanho-acinzentada, 
áspera. Folhas elípticas ou ovado-elípticas, ápice 
acuminado a longo acuminado, base cuneada, 
bordo ligeiramente revoluto, coriáceas, discolores, 
face adaxial brilhante, abaxial opaca, pontuações 
translúcidas visíveis a olho nu na face abaxial, não 
visíveis	na	adaxial;	28‒47	×	12‒18	mm;	nervura	
principal impressa ou levemente proeminente na 
face adaxial, proeminente na abaxial; nervuras 
secundárias	 pouco	 visíveis,	 6‒8	 pares;	 nervura	
marginal ca. 1 mm do bordo, nervura intramarginal 
ausente;	 pecíolo	 2‒3	mm	compr.,	 canaliculado.	
Fascículos	axilares	em	nós	folhosos	ou	áfilos,	2‒4	
flores,	eixo	1‒1,5	mm	compr.;	ferófilos	oblongos	
ou	 curto-oblongos,	 1‒2	mm	 compr.,	 ciliados;	
antopódio	4‒7	mm	compr.;	prófilos	oblongos,	não	
conados, até 1 mm compr., ciliados, decíduos. 
Botões	 florais	 obcônicos	 ou	 globosos,	 2,5‒3	
mm diâm.; cálice ocultando o globo petalífero, 
lobos	ovados,	1,5‒2	×	1,5‒2	mm,	iguais	entre	si,	
ciliados, não reflexos após a antese; hipanto não 
costado longitudinalmente; ovário com 6 óvulos/
lóculo. Frutos globosos, não costados, até ca. de 
5 mm diâm., negros quando maduros, sementes 
não vistas.
Material examinado: RIO GRANDE DO NORTE: Baía 
Formosa, Mata Estrela, restinga arbustiva, 4.VIII.2004, 
fl., A.R.Lourenço 50 (JPB); 22.I.2009, fl., A.R.Lourenço 
220 (JPB). 
Material adicional examinado: PARAÍBA: Santa 
Rita, tabuleiro litorâneo, 19.III.1996, fr., M.F. Agra 
(JPB).

Apresenta distribuição no Rio Grande 
do Norte, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Pará, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná 
e Santa Catarina, em ambientes de Mata Atlântica. 
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Na Mata Estrela ocorre na restinga arbustiva. 
A espécie é facilmente reconhecida no campo 
pelas folhas elípticas ou ovado-elípticas de ápice 
acuminado a longo acuminado, brilhantes na face 
adaxial. Floresce de agosto a abril.

1.3  Eugenia glandulosa Cambess., Fl. bras. 
Merid. 2: 352. 1832. Fig. 1a

Árvore	 aprox.	 4‒5	m	 de	 altura,	 ramos,	
folhas, pecíolos, inflorescência, flores e frutos 
velutinos, esparso-velutinos ou glabrescentes, 
tricomas dibraquiados; tronco com casca externa 
desprendendo-se em lâminas papiráceas. Folhas 
obovadas ou elíptico-obovadas, ápice obtuso-
acuminado ou agudo-acuminado, base cuneada 
a revoluta, bordo revoluto, coriáceas, discolores, 
brilhantes na face adaxial, opacas na abaxial, 
pontuações translúcidas densas não visíveis a 
olho	nu;	75‒105	×	35‒45	mm;	nervura	principal	
sulcada na face adaxial, proeminente na abaxial; 
nervuras secundárias inconspícuas, pouco 
visíveis,	12‒14	pares;	nervura	marginal	2‒3	mm	
do	 bordo,	 nervura	 intramarginal	 0,5‒1	mm	do	
bordo;	 pecíolo	10‒13	×	1‒2	mm,	 canaliculado.	
Racemos “stenocalyx” axilares em nós folhosos 
terminais,	 2‒4	 pares	 de	 flores,	 eixo	 4	 mm	
compr.;	 ferófilos	 elíptico-lineares,	 8‒13	 ×	 2‒5	
mm,	 ciliados;	 antopódio	 5‒50	 mm	 compr.;	
prófilos foliáceos, cordiformes e assimétricos, 
não	 conados,	 12‒20	×	11‒15	mm,	persistentes.	
Botões	florais	globosos,	7‒9	×	9‒10	mm;	cálice	
ultrapassando o globo petalífero, porém não o 
ocultando,	lobos	ovados	a	triangulares,	11‒17	×	
11‒15	mm,	desiguais,	 com	dois	maiores	 e	dois	
menores, ciliados, não reflexos após a antese; 
hipanto não costado longitudinalmente; ovário 
com mais de 15 óvulos/lóculo. Frutos globosos ou 
subglobosos, ca. 40 mm diâm., amarelos quando 
maduros; sementes 2, ca. 3 mm, plano-convexas; 
testa dura, fibrosa.
Material examinado: PARAÍBA: Mataraca, restinga 
arbustiva, 5.XI.2008, fl. e fr., P.C. Gadelha Neto 2478 
(JPB).

Conhecida até então somente para o Cerrado 
de Goiás, Tocantins e Minas Gerais, foi encontrada 
em Mataraca, na área de restinga arbustiva, 
ambiente este semelhante fisionomicamente ao 
do Cerrado. Caracteriza-se principalmente pelas 
flores vistosas e pelo par de prófilos grandes, 
foliáceos. Seu fruto é comestível. Floresce e 
frutifica em novembro.

1.4 Eugenia hirta O. Berg, Fl. bras. 14(1): 574. 
1857.

Arvoretas de aprox. 1,6 m altura, ramos 
hirtos a tomentosos, folhas pubescentes a glabras, 
inflorescências pubescentes e frutos glabrescentes; 
tronco com casca externa castanha. Folhas ovadas, 
ápice agudo, base arredondada ou levemente 
cordada, bordo não revoluto ou ligeiramente 
revoluto, cartáceas, discolores, opacas em ambas 
as faces, pontuações translúcidas visíveis a olho 
nu	na	face	abaxial,	não	visíveis	na	adaxial;	23‒50	
×	 20‒34	mm;	 nervura	 principal	 impressa	 na	
face adaxial, proeminente na abaxial; nervuras 
secundárias inconspícuas em ambas as faces, 
5‒8	pares;	nervura	marginal	1,5‒4	mm	do	bordo,	
nervura	 intramarginal	 ausente;	 pecíolo	 1‒2	mm	
compr. Fascículos axilares reduzidos em nós 
folhosos	basais,	1‒2	pares	de	flores,	eixo	<	1	mm	
compr.; ferófilos triangulares ou arredondados, 0,5 
mm	compr.,	ciliados;	antopódio	5‒19	mm	compr.;	
prófilos triangulares, não conados, 0,5 mm compr., 
ciliados, persistentes. Botões florais globosos, 
subglobosos	ou	ligeiramente	piriformes,	2‒3	mm	
diâm.; cálice não ocultando o globo petalífero, 
lobos	oblongos,	2‒3	×	1‒2	mm,	desiguais,	com	dois	
maiores e dois menores, ciliados, não reflexos após 
a antese; hipanto não costado longitudinalmente; 
ovário	com	4‒5	óvulos/lóculo.	Frutos	globosos,	
não	costados,	4‒6	mm	diâm.,	vermelhos	a	negros	
quando	maduros;	semente	1,	1‒4	mm	diâm.,	testa	
cartácea, maleável.
Material examinado: PARAÍBA: Mataraca, restinga 
arbórea, 23.IX.2009, fl. e fr., A.R. Lourenço 196 (JPB). 
RIO GRANDE DO NORTE: Baía Formosa, Mata 
Estrela, restinga arbórea, 3.IX.2004, fl., M.R. Barbosa 
3008 (JPB).

Espécie presente no Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia e Espírito 
Santo, na Mata Atlântica. Na área de estudo foi 
encontrada na restinga arbórea.

Pode ser reconhecida pelo pecíolo curto e 
flores inconspícuas, sendo comum no sub-bosque 
da restinga arbórea. Floresce de maio a dezembro, 
frutifica de junho a agosto.

1.5 Eugenia ligustrina (Sw.) Willd., Sp. Pl., ed. 4 
(2): 962. 1799. Fig. 1b

Arbustos	 de	 aprox.	 2‒3	 m	 de	 altura,	
glabros, exceto pelos ramos jovens e pecíolos 
puberulentos; tronco com casca externa grísea, 
áspera, esfoliando-se em placas. Folhas elípticas 
ou estreito-obovadas, ápice agudo-arredondado, 
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Figura 1 – Subtribo Eugeniinae- a. Eugenia sp. - a. ramo com inflorescências. b. E. ligustrina – b. ramo com frutos. 
c. E. glandulosa – c. fruto imaturo com profilo foliáceo. d. E. punicifolia – d. botão floral; e-f. E. uniflora – e. racemo 
“stenocalyx” reduzido; f. seção transversal do ovário. g-h. Myrciaria floribunda – g. detalhe do ramo mostrando o 
fascículo axilar; h. fruto com cicatriz circular apical (a. Gadelha Neto 1981; b. Lourenço 244; c. Gadelha Neto 2478; 
d- Lourenço 213; e-f. Lourenço 276; g-h. Lourenço 204).
Figure 1 – Subtribe Eugeniinae- a. Eugenia sp. - a. stem with inflorescences. b. E. ligustrina – b. stem with fruits. c. E. glandulosa – c. 
imature fruit with foliaceous prophyll. d. E. punicifolia – d. floral bud. e-f. E. uniflora – e. reduced “stenocalyx” raceme; f- transversal 
section of the ovary. g-h. Myrciaria floribunda – g. detail of stem, showing the axillary fascicle; h. fruit with circular apical scar (a. 
Gadelha Neto 1981; b. Lourenço 244; c. Gadelha Neto 2478; d- Lourenço 213; e-f. Lourenço 276; g-h. Lourenço 204).
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ligeiramente retuso, base atenuada ou cuneada, 
bordo revoluto, cartáceas a coriáceas, discolores, 
brilhantes na face adaxial, opacas na abaxial, 
pontuações translúcidas densas não visíveis a 
olho nu na face adaxial, pouco visíveis na abaxial; 
40‒58	×	17‒25	mm;	nervura	principal	sulcada	na	
face adaxial, proeminente na abaxial; nervuras 
secundárias	14‒19	pares,	visíveis na face adaxial, 
inconspícuas	na	abaxial;	nervura	marginal	0,5‒1	
mm do bordo, nervura intramarginal ausente; 
pecíolo	2‒4	mm	compr.	Racemos	“stenocalyx” 
terminais ou em nós folhosos basais ou áfilos, 
ca. de 3 pares de flores, eixo até 5 mm compr.; 
ferófilos	arredondados,	lineares	ou	elípticos,	2‒7	
mm	compr.,	levemente	ciliados;	antopódio	15‒38	
mm	compr.;	prófilos	lineares,	não	conados,	2‒3	
mm compr., ciliados, decíduos. Botões florais 
oblongos	 ou	 globosos,	 4‒5	mm	 compr.;	 cálice	
ocultando parcialmente o globo petalífero, 
lobos	oblongos,	2,5‒3	mm	compr.,	 iguais	 entre	
si, reflexos após a antese; hipanto não costado 
longitudinalmente; ovário não observado. Frutos 
subglobosos,	não	costados,	glabros,	5‒6	×	8	mm,	
vináceos ou negros quando maduros; sementes 
1‒2,	até	ca.	de	7	mm	diâm.,	testa	membranácea	
ou cartácea.
Material examinado: PARAÍBA: Mataraca, restinga 
arbórea, 9.III.2009, fr., A.R. Lourenço 243 (JPB); fr., 
A.R. Lourenço 244 (JPB); restinga arbustiva, 12.I.2011, 
fl., R.A. Pontes et al. 672 (JPB). RIO GRANDE DO 
NORTE: Baía Formosa, Mata Estrela, restinga arbórea, 
21.I.2009, fr., A.R. Lourenço 215 (JPB).
Material adicional examinado: PARAÍBA: Alagoinha, 
Estação experimental, 29.I.1943, fl., L.P. Xavier 1162 
(JPB).

Espécie distribui-se  no Pará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, 
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná 
e Santa Catarina, em áreas de Mata Atlântica, 
Amazônia e Cerrado. Na área de estudo foi 
coletada na restinga arbórea e arbustiva.

Reconhecida em campo pelas folhas verde-
escuro brilhantes na face adaxial e frutos negros 
quando maduros, com cálice na mesma cor. 
Floresce de outubro a março, frutifica de janeiro 
a abril.

1.6 Eugenia punicifolia (Kunth) DC., Prod. 3:267. 
1828. Fig. 1c

Subarbustos a arvoretas de até 5 m de altura, 
ramos jovens pubescentes, face adaxial e abaxial 
das folhas e nervura principal puberulentas ou 

glabras, inflorescências puberulentas, indumento 
castanho ou esbranquiçado; tronco com casca 
externa áspera. Folhas elípticas, raro elíptico-
lineares, ápice curto-acuminado ou obtuso-
curto-acuminado, base aguda ou cuneada, bordo 
ligeiramente revoluto, cartáceas a coriáceas, 
discolores, face adaxial brilhante ou opaca, face 
abaxial opaca, pontuações translúcidas visíveis 
ou	não,	esparso	a	mediamente	pontuadas;	21‒75	
×	 9‒40	 mm;	 nervura	 principal	 impressa	 ou	
ligeiramente proeminente na base da face adaxial, 
proeminente ou impressa na abaxial; nervuras 
secundárias	 às	 vezes	 inconspícuas,	 5‒8	 pares;	
nervura	marginal	 1‒3	mm	 do	 bordo,	 nervura	
intramarginal	 ausente;	 pecíolo	 1‒5	mm	 compr.	
Fascículos axilares em nós folhosos basais ou 
terminais,	 2‒6	 flores,	 eixo	 1‒3	mm	 compr.;	
ferófilos	triangulares	ou	ovados,	0,5‒1	mm	compr.,	
ciliados;	 antopódio	 4‒20	mm	 compr.;	 prófilos	
triangulares	ou	arredondados,	não	conados,	0,5‒1	
mm compr., ciliados, persistentes. Botões florais 
subglobosos, 2 × 3 mm; cálice não ocultando o 
globo petalífero, lobos arredondados ou oblongos, 
1,5‒3	×	1,5‒3	mm,	desiguais,	com	dois	maiores	e	
dois menores, ciliados, não reflexos após a antese; 
hipanto não costado longitudinalmente; ovário 
com ca. de 15 óvulos/lóculo. Frutos globosos ou 
ligeiramente elipsoides, não costados, até 9 mm 
diâm.,	vermelhos	quando	maduros;	semente	1‒3,		
5‒7	mm	diâm.,	testa	coriácea.
Material  examinado :  PARAÍBA: Mataraca, 
Millennium Inorganic Chemicals LTDA, restinga 
arbustiva, 4.X.2007, fr., I.B. Lima 804 (JPB); restinga 
herbácea, 27.VIII.2008, fl., A.R. Lourenço 192 (JPB); 
restinga arbórea, 23.IX.2008, fr., A.R. Lourenço 199 
(JPB); ecótono savana-restinga, 30.IX.2008, fr., A.R. 
Lourenço 209 (JPB); restinga arbustiva, 20.I.2009, 
fr., A.R. Lourenço 213 (JPB); borda de restinga 
arbórea, 9.III.2009, fl., A.R. Lourenço 233 (JPB). RIO 
GRANDE DO NORTE: Baía Formosa, Mata Estrela, 
restinga arbórea, 28.III.2006, fl., A.R. Lourenço 141 
(JPB).

Amplamente distribuída no Brasil, na 
Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Caatinga. 
Na área de estudo foi encontrada nas fisionomias 
de restinga herbácea, arbustiva, arbórea e 
no ecótono savana-restinga. Espécie que 
apresenta uma grande variação morfológica, 
o que geralmente ocasiona confusão na sua 
identificação. Floresce e frutifica ao longo de 
quase todo ano, predominando nos meses de 
novembro a maio.
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1.7 Eugenia umbelliflora O. Berg, Fl. bras. 14(1): 
290. 1857.

Arbustos até ca. de 2 m de altura, glabros; 
tronco com casca externa grísea, áspera. Folhas 
obovadas ou orbiculadas, ápice arredondado, 
obtuso ou obtuso- curto-acuminado, base 
arredondada, bordo revoluto, coriáceas, discolores, 
opacas ou brilhantes na face adaxial, opacas na 
abaxial, pontuações translúcidas densas não 
visíveis	a	olho	nu;	40‒70	×	30‒55	mm;	nervura	
principal plana ou sulcada na face adaxial, 
proeminente na abaxial; nervuras secundárias 
7‒10	pares;	nervura	marginal	2‒4	mm	do	bordo,	
nervura	 intramarginal	ausente;	pecíolo	2‒6	mm	
compr. Fascículos axilares em nós folhosos ou 
áfilos,	 2‒4	 flores,	 eixo	 ca.	 de	 1	mm	 compr.;	
ferófilos arredondados, ca. 0,5 mm compr., 
ciliados;	 antopódio	 6‒10	mm	 compr.;	 prófilos	
triangulares	 a	 arredondados,	 1‒1,5	mm	compr.,	
não conados, ciliados, persistentes, às vezes 
decíduos. Botões florais globosos, ca. de 4 mm 
diâm.; cálice não ocultando o globo petalífero, 
lobos arredondados, 1 mm compr., iguais entre 
si, ciliados, não reflexos após a antese; hipanto 
não costado longitudinalmente; ovário não visto. 
Frutos globosos, não costados, até ca. de 10 mm 
diâm., negros quando maduros.
Material examinado: PARAÍBA: Mataraca, Millennium 
Inorganic Chemicals LTDA, restinga arbustiva, 
18.X.2007, fr., I.B. Lima 862 (JPB). RIO GRANDE DO 
NORTE: Baía Formosa, Mata Estrela, restinga arbustiva, 
3.IX.2004, fr., M.R. Barbosa 3039 (JPB).
Material adicional examinado: BRASIL. BAHIA: 
Massarandupió, 29.III.2001, fl., M.L. Guedes 8115 
(HUEFS).

Distribui-se no Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 
São Paulo e Santa Catarina, na Mata Atlântica e 
Caatinga. Na área de estudo ocorre na formação 
arbustiva e no limite desta com a formação 
herbácea. É frequentemente identificada como 
Eugenia rotundifolia Casar. nas coleções de 
herbário, porém, E. rotundifolia é um nome 
ilegítimo, devido à existência de um homônimo 
mais antigo, sendo E. umbelliflora o nome 
correto a ser adotado. E. cyclophylla, nome 
sinonimizado em E. umbeliflora, foi o mais 
encontrado nas coleções do nordeste, devido a 
ser o nome utilizado anteriormente para a espécie 
nas restingas dessa região. Floresce de fevereiro 
a junho, frutifica de abril a dezembro.

1.8 Eugenia uniflora L., Sp. Pl. 1:470-471. 
1753. Fig. 1d-e 

Arbustos ou arvoretas até 5 m de altura, 
glabros; tronco com casca externa grísea. Folhas 
ovadas ou elípticas, ápice acuminado ou agudo, 
base arredondada, obtusa ou cordada, bordo 
não revoluto, cartáceas a coriáceas, discolores, 
pontuações translúcidas densas pouco visíveis a 
olho	nu;	 47‒50	×	25‒30	mm;	nervura	 principal	
impressa ou levemente sulcada na face adaxial, 
proeminente na abaxial; nervuras secundárias 
pouco	visíveis,	4‒7	pares;	nervura	marginal	2‒5	
mm do bordo, nervura intramarginal ausente; 
pecíolo	 2‒3	mm	compr.	Racemos	 “stenocalyx” 
reduzidos,	em	nós	folhosos	ou	áfilos,	1‒2	pares	de	
flores,	eixo	1‒1,5	mm	compr.;	ferófilos	elípticos	
ou	ovados,	 2‒4	mm	compr.,	 ciliados;	 antopódio	
15‒28	mm	compr.;	prófilos	lineares,	não	conados,	
1‒1,5	mm	 compr.,	 ciliados,	 decíduos.	 Botões	
florais	oblongos,	3‒5	×	3‒4	mm;	cálice	ocultando	
parcialmente o globo petalífero, lobos oblongos, 
5	×	1,5‒2,5	mm,	iguais	entre	si,	ciliados,	reflexos	
após a antese; hipanto 8-costado longitudinalmente; 
ovário com 10 óvulos/lóculo. Frutos subglobosos, 
8-costados	 longitudinalmente,	 15‒20	mm	diâm.,	
vermelhos	quando	maduros;	sementes	1‒2,	até	ca.	
de 10 mm diâm., testa membranácea.
Material examinado: PARAÍBA: Mataraca, Millennium 
Inorganic Chemicals LTDA, restinga arbustiva, 
29.V.2009, fl. e fr., A.R. Lourenço 276 (JPB). RIO 
GRANDE DO NORTE: Mata Estrela, restinga arbustiva, 
28.III.2006, fr., A.R. Lourenço 128 (JPB).

Encontrada em várias regiões e ambientes 
do Brasil. Abundante nas regiões litorâneas ocorre 
ocasionalmente na Floresta Atlântica (Souza et al. 
2008). Na área de estudo foi encontrada na restinga 
arbustiva. Espécie amplamente cultivada pelos 
frutos comestíveis, comum em áreas antropizadas. 
Floresce e frutifica ao longo de todo o ano. 

1.9 Eugenia sp. Fig. 1f
Árvores ou arbustos de 4 a 15 m de altura, 

ramos jovens, pecíolos, nervura principal e face 
abaxial das folhas jovens pubescentes, face 
adaxial puberulenta, folhas adultas puberulentas 
ou glabrescentes, inflorescências e frutos vilosos 
ou velutinos, indumento gríseo-esbranquiçado 
ou castanho; tronco com casca externa castanha, 
esfoliando-se em placas rígidas. Folhas ovadas a 
elípticas, ápice agudo ou curto-acuminado, base 
arredondada a aguda, bordo revoluto nas folhas 
jovens, não revoluto nas adultas, cartáceas a 
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coriáceas, discolores, brilhantes na face adaxial, 
opacas na abaxial, pontuações translúcidas pouco 
visíveis a olho nu na face adaxial, não visíveis na 
abaxial;	 37‒70	×	 18‒31	mm;	 nervura	 principal	
impressa a sulcada na face adaxial, proeminente 
na abaxial; nervuras secundárias visíveis na face 
abaxial das folhas jovens, pouco visíveis nas folhas 
adultas,	6‒12	pares;	nervura	marginal	1‒4	mm	do	
bordo,	nervura	intramarginal	ausente;	pecíolo	4‒5	
mm compr. Racemos “stenocalyx” em nós folhosos 
basais, 2 flores, eixo 1 mm compr.; ferófilos 
elípticos	a	espatulados,	4‒6	mm	compr.,	ciliados;	
antopódio	20‒30	mm	compr.;	prófilos	lineares,	não	
conados,	3‒5	mm	compr.,	ciliados,	decíduos.	Botões	
florais globosos, 10 mm diâm.; cálice não ocultando 
o globo petalífero, lobos curto-espatulados ou 
espatulados,	6‒8	×	5‒7	mm,	desiguais,	com	dois	
maiores e dois menores, ciliados, não reflexos após 
a antese; hipanto não costado longitudinalmente; 
ovário	com	14‒15	óvulos/lóculo.	Frutos	globosos	
a	subglobosos,	não	costados,	25‒30	×	23‒32	mm,	
amarelos	quando	maduros;	semente	1,	15‒20	mm	
de diâm., testa coriácea, fibrosa.
Material examinado: PARAÍBA: Mataraca, restinga 
arbórea, 22.XII.2004, fl., P.G. Gadelha Neto 1321 
(JPB); 17.XII.2007, fl., P.G. Gadelha Neto 1981 
(JPB); 30.IV.2009, fr., P.G. Gadelha Neto 2586 (JPB); 
29.V.2009, fr., A.R. Lourenço 272 (JPB). 
Material adicional examinado: PARAÍBA: João 
Pessoa, 9.I.1986, fl., bt., O.T. Moura 236 (JPB).

Conhecida até o momento somente para 
o estado da Paraíba, ocorrendo em ambientes 
de restinga e tabuleiro litorâneo. Em Mataraca 
foi encontrada na restinga arbórea. É afim de 
E. azuruensis O. Berg, principalmente pela 
morfologia dos botões florais, porém, difere-se 
desta pelas folhas e frutos. Estudos complementares 
estão	em	andamento	para	definição	de	um	melhor	
posicionamento taxonômico da espécie. (A. R. L. 
de Lourenço, comunicação pessoal). Apresenta 
como principal característica os pedicelos longos, 
que se espessam durante a formação dos frutos 
para sustentá-los, estes caracteristicamente 
velutinos. Floresce e frutifica durante os meses 
de novembro e julho.

2. Myrciaria O. Berg, Linnaea 27: 320. 1856.
Arbustos ou árvores de pequeno porte, 

glabrescentes a pubescentes, indumento simples. 
Inflorescências fascículos (ramos bracteados 
reduzidos, de acordo com Landrum & Kawasaki 
1997), axilares, ferófilos e prófilos persistentes na 

antese, estes conados; flores tetrâmeras, pétalas 
brancas; cálice aberto no botão floral, ocultando ou 
não o globo petalífero; hipanto prolongado acima 
do ovário, circuncidado no ponto de junção com 
este, caindo juntamente com o cálice, como uma 
unidade, após a antese; ovário bilocular, 2 óvulos/
lóculo. Fruto bacídio, globoso, com cicatriz circular 
no ápice; sementes de testa coriácea ou fibrosa. 

Com cerca de 30 espécies no Brasil (Sobral 
et al. 2012), a grande maioria na região sudeste, 
ocorre da América Central e Caribe até o norte da 
Argentina (Landrum & Kawasaki 1997).

2.1 Myrciaria floribunda (H. West ex Willd.) O. 
Berg, Linnaea 27: 330. 1856. Fig. 1g-h

Arbustos ou arvoretas até 5 m de altura, 
glabros, exceto pelos ramos, folhas e pecíolos 
glabrescentes; tronco com casca desprendendo-
se em placas rígidas. Folhas elípticas ou ovado-
lanceoladas, ápice longo acuminado, base 
cuneada ou arredondada, bordo não revoluto, 
cartáceas, discolores, brilhantes ou opacas na 
face adaxial, opacas na abaxial, pontuações 
translúcidas densas pouco visíveis a olho nu na 
face	 adaxial,	 visíveis	 na	 abaxial;	 22‒80	×	8‒36	
mm; nervura principal impressa na face adaxial, 
proeminente na abaxial; nervuras secundárias 
14‒20	 pares;	 nervura	marginal	 0,5	 a	 2	mm	do	
bordo, nervura intramarginal ausente; pecíolo 
2‒6	 mm	 compr.	 Fascículos	 axilares	 em	 nós	
folhosos basais, até 6 flores, eixo ca. 1 mm compr.; 
ferófilos arredondados, ca. de 0,5 mm compr., 
ciliados;	 antopódio	 0,5‒1	mm	 compr.;	 prófilos	
arredondados, até 1 mm compr., ciliados. Botões 
florais	obcônicos	a	globosos,	2‒2,5	×	2,5‒3	mm;	
cálice não ocultando o globo petalífero, lobos 
arredondados,	1‒1,5	mm	diâm.,	ciliados.	Frutos	ca.	
de 8 mm diâm., negros quando maduros; semente 
1, ca. de 7 mm de diâm.
Material examinado: PARAÍBA: Mataraca, Millennium 
Inorganic Chemicals LTDA, restinga arbustivo-
herbácea, 30.IX.2008, fl., bt., A.R. Lourenço 200 (JPB); 
fr., A.R. Lourenço 203 (JPB); fr., A.R. Lourenço 204 
(JPB);  9.III.2009, fl., A.R. Lourenço 237 (JPB); fl., 
A.R. Lourenço 238 (JPB); A.R. Lourenço 248; restinga 
arbustiva, 17.XII.2007, fr., P.C. Gadelha Neto 2017 
(JPB). RIO GRANDE DO NORTE: Baía Formosa, 
Mata Estrela, restinga arbustiva, 28.III.2006, fl., A.R. 
Lourenço 131 (JPB).

Ocorre desde o estado do Pará até o Rio 
Grande do Sul, na Amazônia, Caatinga, Cerrado 
e Mata Atlântica. Foi encontrada nas restingas 
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de Mataraca e na Mata Estrela principalmente 
na restinga arbustiva e na transição desta para 
a restinga herbácea. A espécie distingue-se das 
demais pelo conjunto das folhas de ápice longo-
acuminado com inflorescências de eixo reduzido, 
fazendo com que os frutos tenham uma aparência 
ramiflora. Floresce de março a setembro, frutifica 
de setembro a dezembro.

2.2 Myrciaria tenella (DC.) O. Berg, Linnaea 27: 
328. 1856. 

Arbustos ou arvoretas até 4 m de altura, 
ramos novos, face abaxial das folhas, pecíolos, 
inflorescências e f lores pubescentes ou 
puberulentos, tricomas acinzentados a castanhos; 
tronco com casca externa desprendendo-se em 
placas rígidas, caule castanho. Folhas elípticas, 
ápice agudo, base aguda ou cuneada, bordo 
revoluto, cartáceas, discolores, pontuações 
translúcidas não visíveis a olho nu na face adaxial, 
visíveis	na	abaxial;	10‒29	×	5‒10	mm;	nervura	
principal sulcada na face adaxial, proeminente 
na	 abaxial;	 nervuras	 secundárias	 8‒12	 pares,	
inconspícuas; nervura marginal ca. 0,5 mm do 
bordo, nervura intramarginal ausente; pecíolo até 
1 mm compr. Fascículos axilares em nós folhosos 
basais, até 4 flores, eixo menor que 1 mm compr.; 
ferófilos ovados ou arredondados, até 0,5 mm 
compr., ciliados; antopódio ca. 0,5 mm compr.; 
prófilos arredondados ou arredondado-elípticos, 
ca. 0,5 mm compr., ciliados. Botões florais 
subglobosos,	1‒1,5	mm	diâm.;	cálice	ocultando	
o globo petalífero, lobos oblongos, ca. 1,5 mm 
compr., ciliados. Frutos ca. de 7 mm diâm., negros 
quando maduros; semente 1, ca. de 6 mm diâm.
Material examinado: RIO GRANDE DO NORTE: 
Mata Estrela, 28.III.2006, fl., A.R. Lourenço 134 (JPB); 
A. R. Lourenço 140 (JPB).

Distribuida na América Central, Venezuela, 
Argentina, Uruguai e, no Brasil, desde a região 
norte ao Rio Grande do Sul, na Amazônia, Caatinga, 
Cerrado e Mata Atlântica. Foi encontrada na Mata 
Estrela, na fisionomia arbustiva. Espécie de difícil 
visualização no campo, principalmente devido às 
inflorescências inconspícuas e localizadas na face 
inferior das axilas foliares. 

Subtribo Myrciinae (Calyptranthes e Myrcia)
Embrião mircioide, com cotilédones folhosos 

e finos dobrados em uma estrutura circundada por 
um longo hipocótilo.

3. Calyptranthes Sw., Prodr. 5: 79. 1788. 
Arbustos ou árvores de pequeno a médio 

porte, indumento dibraquiado. Inflorescências 
tirsoides axilares terminais; ferófilos e prófilos 
livres	entre	si.	Flores	com	0‒5	pétalas	reduzidas;	
cálice fechado no botão floral, este apiculado, 
abrindo-se na antese por meio de uma caliptra que 
pode permanecer presa por uma pequena porção 
de	 tecido	 até	 a	 formação	 do	 fruto;	 ovário	 2‒3	
locular, dois óvulos por lóculo, placentação basal. 
Fruto bacáceo coroado por uma cicatriz circular, 
1‒3	sementes.	

Ocorre desde o México e Caribe até o norte 
da Argentina, com provavelmente mais de 100 
espécies (Mc Vaugh 1968; Barroso & Peron 1994), 
69 citadas recentemente na lista do Brasil (Sobral 
et al. 2012). Na área de estudo está representado 
por uma única espécie, Calyptranthes brasiliensis 
Spreng., encontrada na restinga arbórea e na 
formação ripária arbustiva das restingas de 
Mataraca e Mata Estrela.

3. 1 Calyptranthes brasiliensis Spreng., Syst. Veg. 
(ed. 16) 2: 499. 1825. Fig. 2a-d

Arbustos ou árvores até 8 m de altura, 
ramificados dicotomicamente, ramos jovens, 
pecíolos, e inflorescências pubescentes, glabros 
na maturidade, face adaxial e abaxial das 
folhas puberulentas, pubescentes perto da 
nervura principal na face abaxial, indumento 
brúneo-ferrugíneo; tronco com casca externa 
desprendendo-se em placas rígidas. Folhas elípticas 
ou elíptico-oblongas, ápice curto-acuminado ou 
agudo, base cuneada ou arredondada, bordo 
ligeiramente revoluto, coriáceas, discolores, 
opacas, pontuações translúcidas densas não 
visíveis a olho nu na face adaxial, visíveis na 
abaxial;	110‒167	×	43‒73	mm;	nervura	principal	
sulcada na face adaxial, proeminente na abaxial; 
nervuras	 secundárias	 15‒20	 pares;	 nervura	
marginal	2‒4	mm	do	bordo,	nervura	intramarginal	
0,5‒1	mm	do	 bordo;	 pecíolo	 6‒12	mm	 compr.	
Tirsóides	1‒2	axilares	em	nós	folhosos,	52‒105	
mm	compr.,	 2‒4	 pares	 de	 ramificações	 laterais	
opostas,	hipopódio	35‒50	mm	compr.;	ferófilos	
arredondados	a	ovados,	1‒2	mm	compr.,	ciliados;	
antopódio	1‒2	mm	compr.;	prófilos	triangulares	
ou triangulo-lineares, ca. 1 mm compr., ciliados, 
decíduos. Botões florais arredondados ou 
obcônicos,	 3	 ×	 2‒2,5	mm;	 hipanto	 prolongado	
ca. de 2 mm acima do ovário; ovário bilocular. 
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Figura 2 – Subtribo Myrciinae – a-d. Calyptranthes brasiliensis – a. ramo com inflorescências; b. inflorescência tirsóide; 
c. botão floral abrindo-se por uma caliptra; d. flor aberta. e-f. Myrcia bergiana – e. ramo com inflorescências; f. seção 
longitudinal da flor, mostrando o hipanto não prolongado. g-h. Myrcia multiflora – g. seção longitudinal da flor, mostrando 
o hipanto prolongado; h. fruto subgloboso. i. Myrcia sylvatica – i. fruto elipsoide. (a-d Gadelha Neto 1982; e-f Lourenço 
236; g-h Lourenço 207; i Lourenço 211). 
Figure 2 – Subtribe Myrciinae – a-d. Calyptranthes brasiliensis – a. stem with inflorescences; b. thyrsoid inflorescence; c. floral bud 
opening by a calyptra; d. opened flower. e-f. Myrcia bergiana – e. stem with inflorescences; f. longitudinal section of the flower, showing 
the hypanthium not prolonged. g-h. Myrcia multiflora – g. longitudinal section of the flower, showing the prolonged hypanthium; h. 
fruit subglobose. i. Myrcia sylvatica – i. fruit ellipsoid. (a-d Gadelha Neto 1982; e-f Lourenço 236; g-h Lourenço 207; i Lourenço 211).

a

c

b

d f

h

i

g

e

1 
m

m

5 
m

m

1 
m

m

2 
cm

1 
cm

2 
m

m

1 
m

m

1 
m

m

2 
m

m



Myrtaceae em restinga da Mata Atântica

Rodriguésia 63(2): 373-393. 2012

385

Frutos globosos a subglobosos, até 7 mm diâm., 
negros	quando	maduros;	sementes	2‒3,	ca.	de	5	
mm diâm., testa cartácea, maleável.
Material examinado: PARAÍBA: Mataraca, Millennium 
Inorganic Chemicals LDTA, formação ripária arbustiva, 
25.III.2009, fr., A.R. Lourenço 253 (JPB); fr., A.R. 
Lourenço 257 (JPB); 17.XII.2007, fl., P.C. Gadelha Neto 
1982 (JPB). RIO GRANDE DO NORTE: Mata Estrela, 
restinga arbórea, 19.VII.2010, fr., A.R. Lourenço 296 
(JPB); fr., A.R. Lourenço 301 (JPB).

Amplamente dis tr ibuída,  com duas 
principais áreas de ocorrência, a Mata Atlântica 
e a Amazônia, com poucos representantes na 
Caatinga e Cerrado. Na área de estudo ocorre 
na restinga arbórea e na formação ripária 
arbustiva. Distingue-se das outras espécies pelas 
ramificações dicotômicas nas porções finais dos 
ramos, botões abrindo-se em forma de caliptra 
e pelos tricomas dibraquiados, de coloração 
ferrugínea. É afim da espécie C. dardanoi Mattos, 
cuja diferenciação está sendo alvo de um estudo 
atual mais aprofundado por parte da primeira 
autora do presente trabalho. Floresce de dezembro 
a abril, frutifica de março a julho.

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

Subarbustos ou árvores, glabras a tomentosas, 
indumento simples. Inflorescências tirsoides ou 
panículas axilares ou subterminais, prófilos e 
ferófilos decíduos na antese. Flores pentâmeras, 
pétalas brancas ou com aspecto ferrugíneo devido 
ao indumento; cálice aberto no botão floral, com 
lobos iguais ou desiguais, ocultando ou não o 
globo petalífero; hipanto prolongado ou não acima 
do	ovário;	ovário	2‒3	locular,	dois	óvulos/lóculo.	
Fruto bacáceo, globoso ou elipsóide, com cálice 
persistente;	 sementes	 1‒4;	 testa	 cartilaginosa,	
membranácea ou fibrosa. 

Distribui-se desde o México, Antilhas, 
Guianas, Peru, até a Argentina, Paraguai e Uruguai 
(Landrum & Kawasaki 1997; Soares-Silva 2000), 
tendo uma ampla distribuição no Brasil. Mc Vaugh 
(1969) estimou cerca de 300 espécies para o 
gênero, enquanto Mabberley (1997) estimou não 
mais que 250 espécies. No Brasil ocorrem ca. de 
200 espécies (Sobral et al. 2012).

4.1 Myrcia bergiana O. Berg, Fl. bras. 14(1): 194. 
1857. Fig. 2e-f

Arbustos ou árvores até 10 m de altura, 
ramos, folhas,  pecíolo e inflorescências 

tomentosos, brúneo- avermelhados nos mais 
jovens, gríseo-esbranquiçados quando maduros, 
face abaxial das folhas denso-tomentosas nas 
mais jovens, tomentulosas nas adultas, face 
adaxial tomentulosa ou glabra; tronco com 
casca externa lisa ou áspera, desprendendo-
se em lâminas, caule gríseo-esbranquiçado 
ou levemente avermelhado. Folhas ovado-
lanceoladas, ápice longo a médio acuminado, 
base arredondada ou cuneada, bordo ligeiramente 
revoluto, coriáceas, discolores, brilhantes na 
face adaxial, opacas na abaxial, pontuações 
translúcidas densas não visíveis a olho nu; 
85‒144	×	37‒50	mm;	nervura	principal	sulcada	
na face adaxial, proeminente na abaxial; nervuras 
secundárias,	15‒20	pares;	nervura	marginal	1‒2	
mm do bordo, nervura intramarginal ausente; 
pecíolo	5‒7	mm	compr.,	canaliculado.	Tirsoides	
1‒2	axilares	em	nós	folhosos	basais	ou	terminais,	
35‒78	mm	 compr.,	 2‒4	 pares	 de	 ramificações	
laterais	 opostas,	 hipopódio	 10‒24	mm	 compr.,	
ferófilos	 triangulares	 a	 triângulo-lineares,	 2‒4	
mm compr., ciliados; prófilos triangulares, não 
conados,	1‒2	mm	compr.,	ciliados.	Botões	florais	
obcônicos,	 3‒4	mm	 compr.;	 cálice	 ocultando	
parcialmente o globo petalífero, lobos deltóides, 
dois com 2 × 2 mm, três com 2 × 3 mm, ciliados; 
hipanto não prolongado acima do ovário; ovário 
bilocular. Frutos globosos ou subglobosos, até 8 
mm diâm., amarelos quando maduros; sementes 
2, até ca. 6  mm diâm., testa membranácea.
Material examinado: PARAÍBA: Mataraca, Millennium 
Inorganic Chemicals LTDA, restinga arbórea, 4.X.2007, 
fr., I.B. Lima 803 (JPB); 30.IX.2008, fr., A.R. Lourenço 
201 (JPB); fr., A.R. Lourenço 202 (JPB); 9.III.2009, 
fl., A.R. Lourenço 236 (JPB); ecótono savana-restinga, 
25.III.2009, fl., A.R. Lourenço 256 (JPB); restinga 
arbustiva, 29.V.2009, fl. e fr., A.R. Lourenço 264 (JPB); 
fl. e fr., A.R. Lourenço 265 (JPB); fl., A.R. Lourenço 266 
(JPB); fr., A.R. Lourenço 267 (JPB). RIO GRANDE DO 
NORTE: Baía Formosa, Mata Estrela, restinga arbórea, 
4.VIII.2004, fl., A.R. Lourenço 23 (JPB).

Encontrada no Rio Grande do Norte, 
Paraíba, Pernambuco e Bahia, na Caatinga e Mata 
Atlântica. Na área de estudo está presente nas 
restingas arbustiva e arbórea e no ecótono savana-
restinga. Reconhecida facilmente no campo pela 
face abaxial das folhas apresentando indumento 
de coloração ferrugínea, de toque aveludado, e 
pelas pétalas também ferrugíneas devido a este 
indumento. Floresce de fevereiro a maio, frutifica 
de abril a setembro.
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4.2 Myrcia guianensis (Aubl.) DC., Prodr. 3: 245. 
1828.

Arvoreta ou árvore até 6 metros de altura, 
ramos, pecíolos, nervura principal das folhas 
na face abaxial e inflorescências glabrescentes, 
tricomas esbranquiçados, acinzentados ou 
brúneo-pardacentos; tronco com casca externa 
lisa, acinzentada, esfoliante em lâminas finas. 
Folhas elípticas, ovadas ou orbiculares, ápice 
agudo, curto-acuminado, arredondado ou obtuso, 
ligeiramente retuso, base cuneada ou arredondada, 
bordo revoluto ou ligeiramente revoluto, cartáceas 
a coriáceas, discolores, brilhantes ou opacas 
na face adaxial, opacas na abaxial, pontuações 
translúcidas pouco visíveis a olho nu na face 
adaxial,	visíveis	na	abaxial;	37‒95	×	25‒42	mm;	
nervura principal impressa ou proeminente na 
face adaxial, proeminente na abaxial; nervuras 
secundárias	6‒12	pares;	nervura	marginal	1‒2	mm	
do bordo, nervura intramarginal ausente; pecíolo 
4‒7	mm	 compr.,	 não	 canaliculado.	 Tirsoides	
axilares	 em	nós	 folhosos	 terminais,	 45‒90	mm	
compr.,	3‒4	pares	de	ramificações	laterais	opostas,	
o primeiro podendo ser sub-oposto; hipopódio 
25‒55	mm	compr.;	 ferófilos	 lineares,	 até	3	mm	
compr., levemente ciliados; prófilos lineares, não 
conados, até 1 mm compr., levemente ciliados. 
Botões	florais	obcônicos,	3‒4	mm	compr.;	cálice	
não ocultando o globo petalífero, lobos crassos, 
arredondado-truncados, dois maiores com 1 × 
2 mm, três menores com 1 × 1,5 mm, ciliados, 
estrigosos internamente; hipanto prolongado ca. 
1 mm acima do ovário; ovário trilocular. Frutos 
globosos, até 10 mm diâm., vináceos a negros 
quando maduros; semente 1, ca. de 6 mm diâm., 
testa cartácea.
Material examinado: PARAÍBA: Mataraca, Millennium 
Inorganic Chemicals LTDA, restinga arbustiva, 
4.X.2007, fl., I.B. Lima 802 (JPB); 27.VIII.2008, fl., fr., 
A.R. Lourenço 190 (JPB); fr., A.R. Lourenço 194 (JPB); 
20.I.2009, fl., A.R. Lourenço 212 (JPB); 25.III.2009, 
fr., A.R. Lourenço 259 (JPB); 29.V.2009, fl. e fr., A R. 
Lourenço 265 (JPB); fl., A.R. Lourenço 266 (JPB). RIO 
GRANDE DO NORTE: Baía Formosa, Mata Estrela, 
restinga arbustiva, 4.VIII.2004, fr., A.R. Lourenço 41 
(JPB); restinga arbórea, 21.I.2009, fl., A.R. Lourenço 
218 (JPB).

Ocorre no Panamá, Colômbia, Venezuela, 
Trinidad-Tobago, Guiana, Suriname, Peru e 
Bolívia, sendo amplamente distribuída no Brasil 
na Amazônia, Caatinga, Cerrado e Mata Atlântica. 

Na área de estudo foi encontrada nas restingas 
arbustiva e arbórea. 

É uma das espécies de distribuição mais 
ampla dentro do gênero, e a mais variável 
morfologicamente da América do Sul (Holst et. al. 
2005). Floresce de janeiro a maio e agosto, frutifica 
de março a maio e agosto. 

4.3 Myrcia lundiana Kiaersk., Enum. Myrt. Bras., 
78. 1893.

Arvoretas até 4 m de altura, glabras, 
exceto pelos ramos jovens e inflorescências 
glabrescentes, com indumento avermelhado; 
tronco com casca externa esfoliando-se em 
placas, caule avermelhado. Folhas elípticas ou 
ovado-elípticas, ápice acuminado ou médio 
acuminado, base arredondada ou cuneada, bordo 
ligeiramente revoluto, coriáceas, discolores, 
ligeiramente brilhantes na face adaxial, opacas 
na abaxial, pontuações translúcidas densas não 
visíveis	a	olho	nu;	35‒60	×	20‒30	mm;	nervura	
principal sulcada na face adaxial, proeminente na 
abaxial;	nervuras	secundárias	10‒12	pares,	pouco	
visíveis;	 nervura	marginal	 1‒2	mm	 do	 bordo,	
nervura intramarginal até 0,5 do bordo; pecíolo 
4‒6	mm	 compr.,	 não	 canaliculado.	 Panículas	
terminais	 ou	 axilares	 em	 nós	 folhosos,	 65‒88	
mm	compr.,	3‒5	pares	de	 ramificações	 laterais	
alternas, o primeiro podendo ser sub-oposto; 
hipopódio 35 mm compr.; ferófilos ovados, 
1‒2	mm	compr.,	 ciliados;	prófilos	ovados,	não	
conados,	 0.5‒1	mm	 compr.,	 ciliados.	 Botões	
florais obcônicos, ca. 2 mm compr.; cálice 
ocultando parcialmente o globo petalífero, lobos 
arredondados, ligeiramente desiguais, ciliados; 
hipanto prolongado ca. 0,5 mm acima do ovário; 
ovário bilocular. Frutos não observados; sementes 
não observadas.
Material examinado: RIO GRANDE DO NORTE: Mata 
Estrela, topo de duna, restinga herbácea, 29.III.2006, fl., 
A.R. Lourenço 174 (JPB). 
Material adicional examinado: RIO GRANDE DO 
NORTE: Natal, Parque das Dunas, 11.XI.1980, fl., 234 
(RB).

Ocorre no Rio Grande do Norte, Sergipe, 
Rio de Janeiro e Espírito Santo, na Mata Atlântica. 
Na área de estudo foi encontrada na Mata Estrela, 
em topo de duna, restinga herbácea. A espécie 
apresenta pouca representatividade nos herbários 
visitados, acreditando-se que seja rara. Floresce de 
novembro a março.
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4.4 Myrcia multiflora (Lam.) DC., Prodr. 3:244. 
1828. Fig. 2g-h

Arbustos ou arvoretas de aprox. 5 m de 
altura, ramos jovens hirtos, pecíolos puberulentos, 
face abaxial das folhas e inflorescências 
puberulentas a glabras, tricomas esbranquiçados a 
pardacentos; tronco com casca externa esfoliando-
se em lâminas papiráceas, caule avermelhado 
ou acinzentado. Folhas elípticas ou ovado-
elípticas, ápice leve a medianamente acuminado 
ou obtuso-curto-acuminado, base cuneada, 
raro arredondada, bordo revoluto, cartáceas a 
coriáceas, discolores, opacas em ambas as faces, 
pontuações translúcidas esparsas não visíveis a 
olho	nu;	33‒52	×	12‒30	mm;	nervura	principal	
impressa ou sulcada na face adaxial, proeminente 
na	 abaxial;	 nervuras	 secundárias	 8‒12	 pares,	
visíveis na face abaxial, pouco visíveis na adaxial; 
nervura	marginal	 0,5‒2	mm	do	 bordo,	 nervura	
intramarginal	ausente;	pecíolo	2‒3	mm	compr.,	
não canaliculado. Panículas nas axilas de ferófilos, 
20‒40	mm	 compr.,	 2‒4	 pares	 de	 ramificações	
laterais alternas, o primeiro par podendo ser 
oposto;	 hipopódio	 10‒20	mm	 compr.;	 ferófilos	
ovados, ca. de 2 mm compr., ciliados; prófilos 
arredondados, não conados,ca. de 1 mm compr., 
ciliados.	 Botões	 florais	 obcônicos,	 2‒3	mm	
compr.; cálice não ocultando o globo petalífero, 
lobos	triangulares,	3	com	1‒1,5	×	1,5‒2	mm,	de	
ápice truncado, e 2 com ápice agudo, ciliados; 
hipanto prolongado ca. de 0,5 mm acima do 
ovário; ovário bilocular. Frutos globosos, até 6 
mm diâm., negros quando maduros; sementes 
1‒3,	3‒5	mm	diâm.,	testa	fibrosa.
Material examinado: PARAÍBA: Mataraca, Millennium 
Inorganic Chemicals LTDA, mata de restinga, 
30.IX.2008, fl., A.R. Lourenço 207 (JPB); mata de 
restinga, 9.III.2009, fr., A.R. Lourenço 246 (JPB); fr., 
A.R. Lourenço 247 (JPB); mata de restinga, 25.III.2009, 
fr., A.R. Lourenço 258 (JPB); mata de restinga, 
29.V.2009, fr., A.R. Lourenço 268 (JPB); restinga 
arbustiva, fr., A.R. Lourenço 271 (JPB); 17.XII.2007, 
fl., P.C. Gadelha Neto 2015 (JPB). RIO GRANDE DO 
NORTE: Baía Formosa, Mata Estrela, restinga arbórea, 
5.II.2006, fl., A.R. Lourenço 109 (JPB).

Amplamente distribuída do norte da América 
do Sul ao sul Brasil. Na área de estudo, a espécie 
foi encontrada nas fisionomias de restinga arbórea 
e restinga arbustiva. A espécie apresenta uma 
grande variação morfológica, principalmente nas 
folhas e no hábito, fato mencionado por Legrand 
& Klein (1969) como causa da grande lista de 

sinônimos existentes para a espécie. Floresce 
predominantemente de fevereiro a março, frutifica 
de março a setembro.

4.5 Myrcia splendens (Sw.) DC., Prodr. 3: 244. 
1828.

Arvoretas ou arbustos até 5 m de altura, 
ramos jovens, pecíolos, inflorescências e frutos 
tomentosos, face abaxial das folhas tomentulosa, 
face adaxial glabra, indumento gríseo ou 
pardacento; tronco com casca externa esfoliando-
se em placas rígidas. Folhas elípticas, elíptico-
alongadas ou ovado-elípticas, ápice acuminado 
ou obtuso-curto-acuminado, base cuneada, 
bordo revoluto, coriáceas, discolores, brilhantes 
na face adaxial, opacas na abaxial, pontuações 
translúcidas densas não visíveis a olho nu; 
70‒145	×	35‒50	mm;	nervura	principal	sulcada	
na face adaxial, proeminente na abaxial; nervuras 
secundárias	15‒22	pares;	nervura	marginal	0,5‒2	
mm do bordo, nervura intramarginal ausente; 
pecíolo	3‒6	mm	compr.,	levemente	canaliculado.	
Tirsoides axilares em nós folhosos basais ou 
terminais,	 55‒135	mm	 compr.,	 4‒5	 pares	 de	
ramificações	 laterais	 opostas;	 hipopódio	 20‒40	
mm compr.; ferófilos não observados; prófilos 
elíptico-lineares, não conados, ca. 2 mm compr., 
ciliados.	 Botões	 florais	 globosos,	 3‒4	 mm	
compr., cálice não ocultando o globo petalífero, 
lobos arredondados ou deltóides, ligeiramente 
desiguais,	1‒2	×	1‒2	mm,	ciliados;	hipanto	não	
prolongado acima do ovário; ovário bilocular. 
Frutos	elipsoides,	8‒10	×	4‒6	mm,	negros	quando	
maduros; semente 1, até 6 mm compr., testa 
membranácea. 

Myrcia splendens é amplamente distribuída, 
desde o leste do México, e Antilhas, até o sul 
do Brasil. Na área de estudo ocorre na restinga 
arbórea. Espécie frequente nas coleções brasileiras, 
porém, identificada como M. fallax DC. Mc Vaugh 
(1958, 1963) já havia discorrido extensamente 
sobre este complexo, e recentemente M. fallax foi 
sinonimizada em M. splendens por Govaerts et al. 
(2008). Floresce de novembro a janeiro, frutifica 
de março a maio.
Material examinado: RIO GRANDE DO NORTE: Baía 
Formosa, Mata Estrela, restinga arbórea, 29.III.2006, fl., 
A.R. Lourenço 152 (JPB). 
Material adicional examinado: BAHIA: Morro 
do Chapéu, 5.V.2007, fr., Pastore & Cortes 1932 
(HUEFS).
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4.6 Myrcia sylvatica (G. Mey.) DC., Prodr. 3: 244. 
1828. Fig. 2i

Arbustos ou árvores até 8 m de altura, 
ramos jovens vilosos, axilas foliares circundadas 
por brácteas lineares castanhas, face abaxial 
das folhas tomentulosas a glabras,  com 
nervura principal tomentosa, face adaxial 
glabra, inflorescências e botões tomentosos 
a pubescentes, indumento gríseo; tronco com 
casca externa acinzentada, esfoliando-se em 
lâminas finas. Folhas elíptico-lanceoladas ou 
ovado-lanceoladas, ápice longo-acuminado, 
base cuneada ou arredondada, bordo revoluto, 
cartáceas a coriáceas, discolores, opacas ou 
brilhantes na face adaxial, opacas na abaxial, 
pontuações translúcidas não visíveis a olho 
nu;	 40‒65	 ×	 15‒24	 mm;	 nervura	 principal	
sulcada na face adaxial, proeminente na abaxial; 
nervuras	 secundárias	 inconspícuas,	 14‒19	
pares;	 nervura	marginal	 0,5‒1	mm	 do	 bordo,	
nervura	 intramarginal	 ausente;	 pecíolo	 1,5‒2	
mm compr., não canaliculado. Tirsoides axilares 
em	nós	folhosos	 terminais,	40‒55	mm	compr.,	
3‒5	 pares	 de	 ramificações	 laterais	 opostas;	
hipopódio	10‒15	mm	compr.;	ferófilos	lineares,	
ca. de 2 mm compr., ciliados; prófilos lineares, 
não conados, ca. de 1 mm compr., ciliados. 
Botões florais obcônicos, ca. 2 mm compr.; 
cálice não ocultando o globo petalífero, lobos 
semi-circulares, ligeiramente desiguais, três 
maiores com ápice arredondado ou truncado, 
dois menores com ápice apiculado, ca. 1 mm; 
hipanto não prolongado acima do ovário; ovário 
bilocular.	 Frutos	 elipsóides,	 8‒9	 ×	 5‒6	mm,	
amarelo-alaranjados quando maduros; semente 
1, aprox. 7 × 4 mm, testa fina, porém rígida.
Material examinado: PARAÍBA: Mataraca, Millennium 
Inorganic Chemicals LTDA, mata de restinga, 
17.XII.2007, fl., P.C. Gadelha Neto 2006 (JPB); restinga 
arbustiva, 17.VI.2008, fr., P.C. Gadelha Neto 2371 
(JPB); ecótono savana-restinga, 20.I.2009, fl., A.R. 
Lourenço 211 (JPB); 9.III.2009, fl. e fr., A.R. Lourenço 
234 (JPB).

Amplamente distribuída desde a América 
Central, na Costa Rica e Panamá, à América 
do Sul, das Guianas até o Paraguai. No Brasil, 
há registros para as regiões norte, centro-oeste 
e nordeste, nos domínios da Mata Atlântica, 
Amazônia e Cerrado. Na área de estudo foi 
encontrada na restinga arbustiva, restinga arbórea 
e no ecótono savana-restinga.

É afim de Myrcia splendens,  sendo 
identificada como tal em alguns herbários 
consultados. Difere-se desta, principalmente pela 
forma do botão floral e dos lobos do cálice.

4.7 Myrcia tomentosa (Aubl.) DC., Prodr. 3: 245. 
1828. 

Arbusto ca. 2m de altura, ramos jovens, 
pecíolos, inflorescências e frutos gríseo-
canescentes a tomentosos, folhas pubescentes 
a puberulentas, nervura principal tomentosa a 
pubescente em ambas as faces; tronco com casca 
externa acinzentada, esfoliante em lâminas finas, 
caule avermelhado. Folhas obovadas ou elípticas, 
ápice curto-acuminado ou agudo, base atenuada 
ou cuneada, bordo levemente revoluto, cartáceas 
a coriáceas, discolores, opacas em ambas as faces, 
pontuações translúcidas não visíveis a olho nu na 
face	adaxial,	visíveis	na	abaxial;	50‒150	×	30‒45	
mm; nervura principal impressa ou sulcada na 
face adaxial, proeminente na abaxial; nervuras 
secundárias	8‒12	pares;	nervura	marginal	2‒5	mm	
do	bordo,	nervura	intramarginal	1‒2	mm	do	bordo;	
pecíolo	4‒6	mm	compr.,	levemente	canaliculado.	
Tirsoides	axilares	em	nós	folhosos	basais,	40‒60	
mm	compr.,	 3‒4	 pares	 de	 ramificações	 laterais	
opostas;	 hipopódio	13‒18	mm	compr.;	 ferófilos	
lineares,	 2‒3	 mm	 compr.,	 ciliados;	 prófilos	
arredondados,	 não	 conados,	 0,5‒1	mm	 compr.,	
ciliados.	 Botões	 florais	 piriformes,	 2‒3	mm	
compr.; cálice ocultando parcialmente o globo 
petalífero, lobos desiguais, três maiores rombóides, 
dois	menores	deltoides,	1‒2	×	1‒2	mm,	ciliados;	
hipanto prolongado ca. de 1 mm acima do ovário; 
ovário	bilocular.	Frutos	globosos,	5‒7	mm	diâm.,	
alaranjados	quando	maduros;	semente	1‒2,	ca.	4	
mm diâm., testa cartácea.
Material examinado: PARAÍBA: Mataraca, Millennium 
Inorganic Chemicals LTDA, ecótono savana-restinga, 
6.III.2009, fr., A.R. Lourenço 251 (JPB). RIO GRANDE 
DO NORTE: Baía Formosa, Mata Estrela, restinga 
arbustiva, 22.I.2009, fl., A.R. Lourenço 219 (JPB). 
Material  adicional  examinado :  PARAÍBA: 
Mamanguape, Reserva Biológica Guaribas, mata de 
tabuleiro, 12.XII.2001, bt., fl., Camarotti 76 (JPB); 
13.XII.1998, fl., M.S. Pereira 120 (JPB); 23.II.2001, 
fr., M.S. Pereira 283 (JPB).

Amplamente distribuída desde o Panamá, 
Trinidad e Tobago, Venezuela, Guianas, até o 
Brasil, ocorrendo no Nordeste, Centro-Oeste, 
Sudeste e Sul, alcançando a Argentina e o Paraguai. 
Na área de estudo ocorre no ecótono savana-
restinga e na restinga arbustiva.
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Espécie característica pelos frutos cor-de-
laranja quando maduros. Floresce em dezembro, 
frutifica em fevereiro e março.

Subtribo Myrtinae (Campomanesia e Psidium)
Embrião mirtóide,  com coti lédones 

relativamente pequenos, menores que o hipocótilo, 
este geralmente enrolado, o embrião inteiro em 
forma de “c” ou espiral; testa da semente dura, 
operculada, ou membranácea sem opérculo.

5. Campomanesia Ruiz & Pav., Fl. Peruv. Prodr.: 
72, pl. 13. 1794.

Arbustos ou árvores, glabros a pubescentes, 
indumento simples. Folhas com nervura marginal 
não evidente. Inflorescências dicásios simples 
ou compostos ou racemos reduzidos, prófilos 
e ferófilos persistentes ou decíduos na antese. 
Flores pentâmeras, pétalas brancas; cálice aberto 
no botão floral, com lobos iguais entre si; hipanto 
prolongado	acima	do	ovário;	ovário	5‒19	locular	
(podendo variar no mesmo indivíduo) com paredes 
fortemente glandulares, até 12 óvulos/lóculo, 
vários deles abortando. Fruto campomanesioídeo, 
globoso ou ovado, com cálice persistente; 
sementes	1‒4,;	testa	membranácea.

Distribui-se do norte da Argentina até 
Trinidad, e da costa do Brasil até os Andes ou Peru, 
Equador e Colômbia. (Landrum 1986). Landrum 
e Kawasaki (1997) reconheceram cerca de 30 
espécies para a América do Sul, porém, para o 
Brasil são citadas 31 espécies (Sobral et al. 2012).

5.1 Campomanesia aromatica	Ž(Aubl.)	Griseb.,	
Fl. Brit. W. I.: 242. 1860. Fig. 3a-b

Arbustos de aprox. 2 m de altura, ramos 
jovens, folhas, pecíolos, inflorescências, flores e 
frutos pubescentes, glabros na maturidade, tricomas 
esbranquiçados a castanhos; tronco com casca 
externa acinzentada, de aspecto rugoso. Folhas 
elíptico-lanceoladas, elípticas, obovadas, ovadas 
ou oblongo-lanceoladas, ápice longo acuminado ou 
agudo, base cuneada, raro arredondada ou obtusa, 
membranáceas a cartáceas, discolores, brilhantes 
ou opacas na face adaxial, opacas na abaxial, 
pontuações translúcidas densas não visíveis a olho 
nu;	60‒140	×	20‒48	mm;	nervura	principal	sulcada	
na face adaxial, proeminente na abaxial; nervuras 
secundárias	6‒10	pares;	pecíolo	4‒10	mm	compr.,	
canaliculado. Racemos “stenocalyx”, bastante 
reduzidos a uma ou duas flores, axilares em nós 
folhosos basais, hipopódio ca. de 1 mm compr.; 

ferófilos	 espatulados,	 3‒8	mm	compr.,	 ciliados;	
antopódio	7‒25	mm	compr.;	prófilos	lineares,	não-
conados, até 5 mm compr., ciliados, persistentes, 
às vezes afastados ca. de 5 mm da flor. Botões 
florais	globosos	a	obcônicos,	3‒4	mm	diâm.,	cálice	
ocultando parcialmente o globo petalífero; lobos 
do	cálice	triangulares,	2‒3	×	1,5‒2	mm,	ciliados;	
hipanto prolongado ca. de 1 mm acima do ovário; 
10‒12	 óvulos/lóculo.	 Frutos	 globosos,	 até	 10	
mm diâm., vináceos ou negros quando maduros; 
sementes	1‒2,	5‒6	mm	compr.
Material examinado: PARAÍBA: Mataraca, Millennium 
Inorganic Chemicals LTDA, restinga arbórea, 29.I.2008, 
fl., I.B. Lima 874 (JPB); 9.III.2009, fl. e fr., A.R. 
Lourenço 229 (JPB); fl., A.R. Lourenço 230 (JPB); 
restinga arbustiva, 25.III.2009, fr., A.R. Lourenço 
252 (JPB); fr., A.R. Lourenço 254 (JPB); fl. e fr., A.R. 
Lourenço 255 (JPB).

Apresenta distribuição disjunta em Trinidad, 
Bolívia e Brasil, onde ocorre nos estados de 
Macapá e Pará na região norte, Maranhão, Piauí, 
Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Sergipe e Bahia no nordeste, nos domínios da 
Amazônia, Caatinga e Mata Atlântica. Na área 
de estudo foi encontrada na restinga arbustiva e 
na restinga arbórea. A espécie apresenta lobos do 
cálice caracteristicamente estreitos nos frutos e 
número de lóculos variável por flor. Floresce de 
janeiro a março, frutifica em março.

5.2 Campomanesia dichotoma (O. Berg) Mattos, 
Loefgrenia 26: 28. 1967. Fig. 3c

Arbustos ou árvores até 10 m de altura; 
ramos jovens, pecíolos, nervuras principais e 
secundárias das folhas densamente pubescentes a 
glabrescentes, inflorescências pubescentes, faces 
abaxial e adaxial das folhas pubérulas a glabras, 
tricomas castanhos a esbranquiçados; tronco 
com casca externa acinzentada, esfoliando-se em 
lâminas. Folhas orbiculares, ovadas ou elípticas, 
ápice agudo ou obtuso, às vezes curto-acuminado, 
base cuneada ou arredondada, raro subcordada, 
cartáceas a coriáceas, discolores, opacas em ambas 
as faces, pontuações translúcidas não visíveis a 
olho	nu;	 52‒95	×	35‒65	mm;	nervura	principal	
impressa ou sulcada na face adaxial, proeminente 
na	 abaxial;	 nervuras	 secundárias	 5‒6	 pares;	
pecíolo 6-13 mm compr. Dicásios axilares em nós 
folhosos	basais,	hipopódio	3‒4	mm	compr.,	3‒7	
flores, ferófilos e prófilos não observados. Botões 
florais	globosos,	6‒7	mm	diâm.;	cálice	ocultando	
parcialmente o globo petalífero, lobos triangulares, 
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Figura 3 – Subtribo Myrtinae – a-b. Campomanesia aromatica – a. seção longitudinal da flor, mostrando o hipanto 
prolongado; b. seção transversal do ovário pentalocular. c. C. dichotoma – c. ramo com inflorescências. d-e. Psidium 
guineense – d. ramo com inflorescências; e. fruto com cálice persistente e lobos ligeiramente irregulares. f-g. P. oligospermum 
– f. ramo com inflorescências; g. botão floral com cálice fechado. (a-b Lourenço 255; c Lourenço 277; d-e Gadelha 
Neto 1985; f-g Lourenço 239). 
Figure 3 – Subtribe Myrtinae – a-b. Campomanesia aromatica – a. longitudinal section of the flower, showing the prolonged hypanthium; 
b. transversal section of the pentalocular ovary. c. C. dichotoma – c. stem with inflorescences. d-e. Psidium guineense – d. stem with 
inflorescences; e. fruit with persistent calyx and slightly irregular lobes. f-g. P. oligospermum –  f. stem with inflorescences; g. floral 
bud with closed calyx. (a-b Lourenço 255; c Lourenço 277; d-e Gadelha Neto 1985; f-g Lourenço 239).
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3‒4	 ×	 4‒5	mm,	 ciliados;	 hipanto	 prolongado	
ca. de 2 mm acima do ovário; ca. de 10 óvulos/
lóculo. Frutos globosos ou subglobosos, ca. de 
10 mm diâm., roxos quando maduros; sementes 
numerosas, ca. de 5 mm compr.
Material examinado: PARAÍBA: Mataraca, Millennium 
Inorganic Chemicals LTDA, mata de restinga, 29.I.2008, 
fl., I.B. Lima 872 (JPB); 23.IV.2008, fl., P.C. Gadelha 
Neto 2184 (JPB); 9.III.2009, fl., A.R. Lourenço 227 
(JPB); fl., A.R. Lourenço 228 (JPB); 25.III.2009, fr., A.R. 
Lourenço 252 (JPB). RIO GRANDE DO NORTE: Baía 
Formosa, Mata Estrela, restinga arbustiva, 4.VIII.2004, 
fl., A.R. Lourenço 58 (JPB).

Ocorre nas formações vegetais da costa 
do Brasil, desde o Ceará até o Estado do Rio de 
Janeiro. Na área de estudo ocorre na restinga 
arbustiva e na restinga arbórea. A espécie 
distingue-se das demais pelas flores em dicásios 
com longos internós. Floresce de janeiro a abril, 
frutifica em março.

6. Psidium L., Sp. Pl. 1: 470. 1753.
Arbustos ou arvoretas de até 2 m de altura, 

hirtos ou vilosos, indumento simples. Flores 
pentâmeras, pétalas brancas; flores solitárias 
ou reunidas em mônades, díades ou dicásios 
simples, prófilos e ferófilos decíduos na antese; 
cálice total ou parcialmente fechado no botão 
floral,	 rompendo-se	 em	 4‒5	 lobos	 irregulares,	
ligeiramente irregulares ou por meio de uma 
caliptra; hipanto prolongado acima do ovário; 
ovário	 3‒5	 locular,	 numerosos	 óvulos/lóculo.	
Fruto solanídeo globoso ou piriforme, coroado 
pelos lobos do cálice ou por uma cicatriz circular; 
sementes numerosas com testa óssea. 

É o maior gênero da subtribo Myrtinae, 
ocorrendo do México e Caribe até o norte da 
Argentina, com provavelmente 70 ou mais 
espécies, 59 delas listadas para o Brasil (Sobral 
et al. 2012).

6.1 Psidium guineense Sw., Prodr.: 77. 1788. 
 Fig. 3d-e

Arbustos ou arvoretas até 2 m de altura, 
ramos novos, pecíolos, nervura principal das 
folhas, face abaxial destas e inflorescências 
vilosas, indumento castanho-avermelhado; 
tronco com casca externa desprendendo-se em 
placas, caule liso castanho. Folhas oblongas, ou 
obovadas, ápice obtuso ou arredondado, às vezes 
mucronado ou curto acuminado, base arredondada 
a cuneada, coriáceas, discolores, opacas em ambas 

as faces, pontuações translúcidas densas pouco 
visíveis a olho nu na face adaxial, não visíveis na 
abaxial;	70‒105	×	42‒55	mm;	nervura	principal	
impressa na face adaxial, proeminente na abaxial; 
nervuras	 secundárias	 7‒10	 pares;	 pecíolo	 6‒9	
mm compr., canaliculado. Dicásios trifloros, 
díades ou mônades, axilares em nós folhosos 
basais;	ferófilos	não	observados;	antopódio	8‒17	
mm	 compr.;	 prófilos	 lineares,	 2‒3	mm	 compr.,	
ciliados. Botões florais fusiformes, constrictos 
acima do ovário no limite com o globo petalífero, 
10‒15	×	5	mm;	cálice	totalmente	fechado	no	botão	
floral,	 rompendo-se	 em	4‒5	 lobos	 ligeiramente	
irregulares; hipanto prolongado ca. de 2 mm acima 
do ovário; ovário tetralocular. Frutos globosos, até 
18 mm diâm., amarelos quando maduros; sementes 
2‒3	mm	diâm.
Material  examinado :  PARAÍBA: Mataraca, 
Millennium Inorganic Chemicals LTDA, ecótono 
savana-restinga, 17.XII.2009, fl. e fr., P.C. Gadelha 
Neto 1985 (JPB); 26.II.2009, fr., P.C. Gadelha Neto 
2530 (JPB). RIO GRANDE DO NORTE: Baía 
Formosa, Mata Estrela, restinga arbustiva, 30.VII.2005, 
fr., A.R. Lourenço 68 (JPB).

Desde o México e Caribe até a Argentina. 
Amplamente distribuída no Brasil, sendo mais 
frequente em ambientes secos e antropizados. Na 
área de estudo ocorre na restinga arbustiva e no 
ecótono savana-restinga. Confundida com Psidium 
guajava L., difere desta principalmente pelas 
nervuras secundárias em menor número, folhas 
maiores e com indumento viloso na face abaxial. 
Floresce de novembro a dezembro, frutifica de 
dezembro a junho. 

6.2 Psidium oligospermum DC., Prodr. 3: 236. 
1828. Fig. 3f-g

Arbusto de aprox. 2 m de altura, ramos jovens, 
pecíolos, inflorescências e botões hirtos, indumento 
esbranquiçado, folhas glabras; tronco acinzentado, 
com casca externa áspera, desprendendo-se em 
placas. Folhas elípticas ou eliptico-lanceoladas, 
ápice longo-acuminado ou agudo, base cuneada 
ou arredondada, cartáceas ou coriáceas, discolores, 
brilhantes na face adaxial, opacas na abaxial, 
pontuações translúcidas densas visíveis a olho nu; 
34‒55	×	10‒25	mm;	nervura	principal	 impressa	
na face adaxial, proeminente na abaxial; nervuras 
secundárias pouco visíveis na face adaxial, visíveis 
na	abaxial,	5‒8	pares;	nervura	marginal	1‒3	mm	do	
bordo;	pecíolo	2‒5	mm	compr.,	não	canaliculado.	
Flores em díades ou mônades axilares em nós 
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folhosos áfilos ou basais; ferófilos não observados; 
antopódio	7‒15	mm	compr.;	prófilos	lineares,	1‒2	
mm compr., ciliados. Botões florais obcônicos 
ou piriformes, ligeiramente constritos acima do 
ovário,	 no	 limite	 com	o	globo	petalífero,	 7‒8	×	
4‒6	mm;	cálice	total	ou	parcialmente	fechado	no	
botão	floral,	rompendo-se	em	4‒5	lobos	irregulares,	
através uma abertura apical, ou através de uma 
caliptra, gerada pelo rompimento na constrição 
acima	do	ovário;	hipanto	prolongado	ca.	de	1‒1,5	
mm acima do ovário; ovário trilocular. Frutos 
piriformes ou globosos, até 15 mm diâm., amarelos 
quando maduros; sementes de 1 a várias, até ca. 6 
mm compr.  
Material examinado: PARAÍBA: Mataraca, Millennium 
Inorganic Chemicals LTDA, ecótono savana-restinga, 
30.IX.2008, fr., A.R. Lourenço 205 (JPB); 9.III.2009, fl., 
A.R. Lourenço 235 (JPB); fl. e fr., A.R. Lourenço 239 
(JPB); restinga arbustiva, fr., A.R. Lourenço 241 (JPB); 
ecótono savana-restinga, 29.V.2009, fr., A.R. Lourenço 
270 (JPB); 23.IV.2008, fl., P.C. Gadelha Neto 2178 
(JPB); 26.II.2009, fl., P.C. Gadelha Neto 2552 (JPB). 

Ocorre no Rio Grande do Norte, Paraíba, 
Pernambuco e Bahia, na Mata Atlântica e na 
Caatinga. Na área de estudo ocorre na restinga 
arbustiva e no ecótono savana-restinga. Distingue-
se facilmente de Psidium guineense pelas folhas 
com ápice longo-acuminado, glabras. Floresce 
de fevereiro a abril, frutifica de maio a setembro. 
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Resumo
A plasticidade ecológica observada em plantas que ocupam diferentes formações vegetais é frequentemente 
acompanhada por variações morfológicas, sendo a folha o órgão vegetativo com a maior variação estrutural. 
Diante disso, cinco espécies de Polygala L. ocorrentes em restinga e cerrado do Estado de São Paulo tive-
ram a anatomia da folha analisada com o objetivo de efetuar um inventário dos seus principais caracteres 
e descrever sua estrutura, com o propósito de compará-las, e de avaliar se é possível evidenciar padrões 
estruturais comuns às condições ecológicas de ambas as formações vegetacionais. As espécies pesquisadas 
foram: P. cyparissias A.St. –Hil. & Moq., P. laureola A.St.-Hil. & Moq., P. paniculata L., encontradas 
em restinga; P. angulata DC. e P. violacea Aubl. emend. Marques, que ocorrem em campo cerrado e em 
margem de cerradão, respectivamente. A região mediana da lâmina foliar e a região proximal do pecíolo de 
cada folha foram processadas segundo as técnicas usuais para microscopia eletrônica de varredura e de luz. 
Os resultados obtidos evidenciam dois padrões estruturais comuns às espécies procedentes das formações de 
restinga e cerrado: características mesomórficas são observadas em P. laureola, P. paniculata e P. violacea, 
e xeromórficas em P. cyparissias e P. angulata.
Palavras-chave: anatomia foliar, cerrado, Polygalaceae, restinga, São Paulo.

Abstract
The ecological plasticity observed in plants that inhabit different vegetation formations is often accompanied 
by morphological variations, the leaf being the vegetative organ with the greatest structural variation. In view 
of this concept, the leaf anatomy of five species of Polygala L. occurring in restinga (sandy coastal plain) and 
cerrado (savanna) areas in the state of São Paulo were analyzed in order to inventory their principal characters 
and describe their leaf structure, to thus compare them and assess the possibility of verifying structural patterns 
common to the ecological conditions of both vegetation formations. The species studied were: P. cyparissias 
A.St.-Hil. & Moq., P. laureola A.St.-Hil. & Moq., P. paniculata L. found in restinga, and P. angulata DC. and 
P. violacea Aubl. emend. Marques occurring in campo cerrado and cerradão margin areas, respectively. The 
middle region of the leaf blade and petiole proximal region of each leaf were processed following the usual 
techniques for scanning electron and light microscopy. The results show two structural patterns common to 
the species from the restinga and cerrado area formations: mesomorphic characteristics are observed in 
P. laureola, P. paniculata, and P. violacea, and xeromorphic in P. cyparissias and P. angulata.
Key words: leaf anatomy, cerrado, Polygalaceae, restinga, São Paulo.
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Introdução
A plasticidade ecológica observada em 

plantas que ocupam diferentes formações vegetais 
é freqüentemente acompanhada por variações 
morfológicas, sendo a folha é o órgão vegetativo 

que apresenta maior variação estrutural em resposta 
às alterações ambientais (Dickison 2000). O estudo 
da anatomia foliar pode fornecer importantes 
evidências para o conhecimento de padrões 
estruturais observados em espécies de diferentes 
tipos de habitat (Gibson 1996).
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A restinga e o cerrado, dois biomas que 
ocupam grande área territorial no Brasil, são 
formações complexas que compreendem diversos 
tipos de habitat com grande variação nas condições 
abióticas, tais como: intensidade de radiação 
luminosa, disponibilidade hídrica, temperatura 
e tipos de solo (Mantovani & Martins 1993; 
Assis 1999). Grande parte dos estudos que 
investigam estes biomas é de cunho florístico 
ou fitossociológico (Gibbs et al. 1983; Aguiar & 
Aranha Filho 2008). Apesar do elevado número 
de espécies nestas formações vegetais, a anatomia 
foliar de seus representantes é relativamente pouco 
estudada (Morretes & Ferri 1959; Paviani & 
Ferreira 1974; Arruda et al. 2009), dificultando o 
reconhecimento de padrões estruturais das plantas 
que ocupam estes tipos de formação vegetal.

Dentre as angiospermas presentes nesses 
dois biomas estão as Polygalaceae, principalmente 
as espécies de Polygala L. (Gianotti & Leitão 
Filho 1992; Marques & Gomes 2002). Polygala 
possui distribuição cosmopolita e ocupam diversas 
formações vegetais no território brasileiro (Marques 
1979; Marques & Aguiar 2000; Aguiar et al. 2008). 
A escassez de estudos sobre a anatomia foliar 
em Polygala, já apontada por Pyykkö (1966), 
ainda persiste, o que dificulta o entendimento 
da organização estrutural e dos mecanismos 
fisiológicos apresentados por suas espécies, o que 
contrasta com o maior número de estudos químicos 
(Pizzolatti et al. 2002, 2004; Naito & Tohda 2006).

Além das revisões de Solereder (1908) e 
Metcalfe & Chalk (1950, 1979), poucos são os 
trabalhos sobre a anatomia dos órgãos vegetativos 
das Polygalaceae. Dickison (1973) constatou 
que a variação na estrutura foliar, com destaque 
aos idioblastos traqueoidais e às glândulas 
crateriformes, é taxonomicamente significante 
em nível infragenérico para Xanthophyllum 
Roxb. (Polygalaceae). Eriksen (1993) verificou 
que a posição das glândulas foliares e nodais tem 
importância taxonômica a nível genérico para a 
família. Os estudos de Marques (1979) e Marques 
& Peixoto (2007) correlacionaram a posição dos 
estômatos com o ambiente em que as espécies 
brasileiras de Polygala ocorrem. Aguiar-Dias et 
al. (2011) evidenciaram a ocorrência de nectários 
extranupciais de origem estipular ocupando posição 
nodal em P. laureola A. St.-Hil. & Moq.

O presente estudo levanta as características 
morfológicas e descreve a anatomia foliar de cinco 

espécies de Polygala, com o intuito de verificar 
a ocorrência de padrões estruturais comuns às 
formações de restinga e de cerrado para as espécies 
em questão.

Material e Métodos
Ramos vegetativos foram coletados de 

indivíduos de Polygala cyparissias A. St.-Hil. & 
Moq., P. laureola e P. paniculata L. ocorrentes na 
restinga da Praia da Fazenda, Núcleo Picinguaba, 
do Parque Estadual da Serra do Mar ‒ Ubatuba 
(SP); P. angulata DC. ocorrente no cerrado da 
Estação Ecológica e Experimental de Itirapina 
(SP) e P. violacea Aubl. emend Marques ocorrente 
no cerrado da Reserva Biológica e Estação 
Experimental de Moji Guaçu (SP). As amostras 
foram identificadas pela primeira autora e os 
materiais testemunho, depositados no Herbário 
UEC, com os seguintes números de coleta: P. 
cyparissias, 715 e 724; P. laureola, 702, 704 e 710; 
P. paniculata, 703, 705 e 712; P. angulata, 744, 
745 e 746 e P. violacea, 685, 720, 733.

Para a caracterização fisionômica dos 
ambientes, adotou-se a classificação utilizada 
por Assis (1999) para restingas e por Gianotti 
& Leitão Filho (1992) e Mantovani & Martins 
(1993), para o cerrado. Os dados morfológicos 
seguiram a metodologia usual utilizada para a 
família Polygalaceae, com bases nos trabalhos 
de Marques (1979), Marques & Peixoto (2007) e 
Aguiar et al. (2008).

Folhas adultas, completamente expandidas, 
foram fixadas em FAA 50 (Johansen 1940) por 24 
horas, ou em formalina neutra tamponada (FNT) 
por 48 horas (Lillie 1965), mantidas sob vácuo e, 
posteriormente, estocadas em etanol 70%.

Para o estudo de Microscopia Eletrônica 
de Varredura (MEV), as amostras da região 
mediana da lâmina foliar das cinco espécies, 
fixadas em FAA 50, foram desidratadas em 
série etílica. Subsequentemente, as peças foram 
secas pelo método do ponto crítico afixadas em 
suportes apropriados com fita adesiva dupla face 
e metalizadas com ouro. As observações e captura 
das imagens foram realizadas em microscópio 
JEOL JSM 5000LV a 20kV.

Para o estudo anatômico, amostras da região 
mediana da lâmina foliar das cinco espécies, e 
da região proximal do pecíolo de P. laureola, P. 
paniculata e P. violacea foram desidratadas em 
série butílica terciária (Johansen 1940) e incluídas 
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em parafina purificada. As demais espécies 
analisadas possuíam folhas sésseis. Secções 
seriadas transversais e longitudinais (10–18μm de 
espessura) foram coradas com safranina e azul de 
astra (Gerlach 1969) e as lâminas montadas em 
resina sintética. Folhas jovens de P. paniculata 
também foram processadas para as análises 
das cavidades secretoras. Os tricomas foram 
identificados e descritos de acordo com Theobald 
et al. (1979) e o indumento caracterizado segundo 
Radford et al. (1974).

As análises e as fotografias foram feitas com 
o auxílio do fotomicroscópio Olympus BX51 e 
filme Kodak ProImage Asa 100. Algumas secções 
foram observadas através de luz polarizada para 
evidenciar constituintes celulares de natureza 
birrefringente. 

Resultados e Discussão
As principais características morfológicas 

da lâmina foliar (Figs. 1, 2) e do pecíolo (Fig. 3) 
das espécies investigadas estão sumarizadas na 
Tabela 1.

As cinco espécies estudadas ocupam áreas 
específicas dentro das formações vegetacionais 
analisadas. De acordo com isto, apresentam 
características distintas em relação ao seu habitat. 
Polygala cyparissias ocorre em duna, P. laureola 
na margem da capoeira, P. paniculata em campo 
brejoso localizado entre duna e capoeira, P. angulata 
ocorre no campo cerrado e P. violacea à margem de 
cerradão. Todos os indivíduos estudados recebem 
luminosidade ao longo de todo o dia, havendo 
variações quanto ao tempo de exposição de acordo 
com o posicionamento das folhas em relação ao 
sol e com o local em que os indivíduos ocorrem. 
A posição das folhas em relação à luminosidade 
difere entre as espécies de acordo com o hábito de 
cada uma. Polygala cyparissias apresenta hábito 
escandente e suas folhas ficam verticalmente 
posicionadas em relação ao sol; nas demais 
espécies, o hábito é ereto e as folhas apresentam 
posição horizontal, perpendicular à radiação solar. 
Polygala cyparissias, P. angulata e P. violacea 
recebem incidência luminosa durante todo o dia, 
enquanto que P. laureola e P. paniculata, apenas 
durante um período do dia. 

Em vista frontal, as células epidérmicas de 
Polygala cyparissias, P. laureola, P. paniculata 
e P. violacea apresentam as paredes anticlinais 
sinuosas (Fig. 1a-b), enquanto a epiderme foliar 

de P. angulata (Fig. 1c-d) possui células com as 
paredes anticlinais retas. 

Em secção transversal, observou-se que a 
epiderme é unisseriada (Fig. 2a-c, g-i). Em ambas as 
faces de P. laureola (Fig. 2i) as células epidérmicas 
presentes sobre a nervura central são menores que 
as células observadas na região intercostal (Fig. 
2c) e margem foliar. Os estômatos encontram-se 
no mesmo nível das demais células epidérmicas 
em todas as espécies analisadas (Fig. 2a). Em P. 
cyparissias secreção é observada no interior de 
algumas células da epiderme (Fig. 2a), incluindo 
as células subsidiárias dos estômatos. As folhas são 
anfiestomáticas, exceto P. laureola que apresenta 
folhas hipoestomáticas (Fig. 1a-b). Os estômatos 
são do tipo anomocítico em todas as espécies 
(Fig. 1b). Para Mott et al. (1982) a organização 
anfiestomática possibilita maior condução de gás 
carbônico e capacidade fotossintetizante, o que 
teria valor adaptativo a ambientes com maior 
intensidade luminosa. 

Entre as espécies aqui analisadas, P. laureola 
foi a que apresentou folha hipoestomática e mais 
delgada, corroborando com as observações de 
Burrows (2001), nas quais espécies xeromórficas da 
Austrália apresentam folhas anfiestomáticas mais 
espessas que aquelas com folhas hipoestomáticas. 

Tricomas tectores unicelulares com 
superfície ornamentada estão presentes em todas as 
espécies estudadas (Fig. 1f-g). Polygala angulata 
apresenta indumento profuso, constituído por 
papilas e tricomas tectores de ápice dilatado com 
prolongamento lateral (Fig. 1d-e) e ausência de 
indumento em P. cyparissias, caracterizando-a 
como glabra (Fig. 2a). Nas demais espécies, o 
indumento é escasso, representado por tricomas 
tectores de ápice agudo em P. laureola (Fig. 1a, e), 
P. violacea, e por tricomas de ápice dilatado com 
prolongamento lateral em P. paniculata (Fig. 1f). 

Kay et al. (1981) sugeriram que a epiderme 
papilosa pode auxiliar na reflexão dos raios 
luminosos, diminuindo a perda de água e auxiliando 
no equilíbrio fisiológico da planta; esta mesma 
função foi indicada para o indumento que recobre 
os órgãos vegetativos por outros autores (Esau 
1977; Fahn 1990). Gibson (1996) considerou que 
grande quantidade de tricomas tectores em plantas 
xeromórficas é um dos caracteres morfológicos 
que auxilia na estratégia adaptativa da planta em 
habitat árido. 

O mesofilo em Polygala cyparissias é 
homogêneo, com duas ou três camadas de células 
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Figura 1 – Vista frontal da epiderme foliar das espécies de Polygala observadas sob microscopia eletrônica de varredura ‒ a, 
c. face adaxial; b, d-f. face abaxial. a-b. Polygala laureola ‒ note paredes sinuosas e estômatos anomocíticos (detalhe da 
fig. 1b microscopia ótica). c-d. Polygala angulata ‒ notar paredes anticlinais retas. e. Polygala laureola ‒ notar tricoma de 
ápice agudo. f. Polygala paniculata; tricoma de ápice dilatado com prolongamento lateral. Escalas: a-d= 50µm; e-f=10µm.
Figure 1 – Frontal view of leaf epiderm of the Polygala species observed under scanning electron microscopy ‒ a, c. adaxial surface; 
b,d-f. abaxial surface. a-b. Polygala laureola ‒ note sinuous walls and anomocytic stomata (inset of the fig. 1b optic microscopy). c-d. 
Polygala angulata ‒ note straight walls. e. Polygala laureola ‒ note trichome with acute apex. f. Polygala paniculata ‒ note trichome 
with dilated apex presenting a lateral extension. Bars: a-d= 50µm; e-f=10µm.
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parenquimáticas colunares (Fig. 2a), e dorsiventral  
nas demais espécies (Fig. 2b, h-i). Nestas espécies, 
o parênquima paliçádico é uniestratificado e o 
esponjoso, pluriestratificado (Fig. 2b, g-h). Em P. 
laureola, os espaços intercelulares do parênquima 
esponjoso são proeminentes (Fig. 2c), característica 
típica de espécies mesófitas (Esau 1977; Fahn 
1990; Mendes & Paviani 1997).

O mesofilo dorsiventral predomina entre os 
representantes da família (Solereder 1908; Metcalfe 
& Chalk 1950). No entanto, Pyykkö (1966) 
observou a ocorrência de mesofilo homogêneo 
em espécies de Polygalaceae de ambientes 
semidesérticos, onde haveria baixa disponibilidade 
hídrica e alta incidência luminosa. A presença 
deste tipo de mesofilo em Polygala cyparissias 
pode estar relacionada ao ambiente (restinga) 
ocupado pela espécie e à posição vertical de suas 
folhas em relação à incidência luminosa. Shields 
(1951), Pyykkö (1966), Fahn & Cutler (1992) e 
Burrows (2001) verificaram que as folhas que 
apresentam essa disposição frequentemente 
possuem mesofilo isobilateral ou homogêneo, 
como também observado em P. cyparissias.

Polygala paniculata apresenta cavidades 
secretoras no clorênquima (Fig. 2d-e), com apenas o 
lume das cavidades visíveis nas folhas adultas (Fig. 
2e), sendo que, as células epiteliais destas cavidades 
e a secreção são observadas apenas nas folhas 
jovens (Fig. 2e), o que caracteriza essas estruturas 
como lisígenas. Em P. violacea, idioblastos 
contendo drusas ocorrem no clorênquima (Fig. 
2b). Solereder (1908) e Metcalfe & Chalk (1950) 
citaram a ocorrência destas estruturas nas folhas de 
espécies de Bredemeyera Willd. e Xanthophyllum, 
também Polygalaceae, mas nada mencionaram 
para Polygala.

As estruturas secretoras observadas nas cinco 
espécies estudadas são referências inéditas para as 
espécies brasileiras de Polygala, a saber: idioblastos 
na epiderme de P. cyparissias e cavidades lisígenas 
no mesofilo de P. paniculata. Estas estruturas já 
foram relatadas em folhas de espécies de Polygala 
por Chodat (1891), por Solereder (1908) Metcalfe 
& Chalk (1950) e Eriksen (1993), que ressaltaram 
a importância taxonômica das glândulas foliares e 
nodais para os gêneros de Polygalaceae.

A presença de duas a três camadas de 
colênquima na margem foliar é observada apenas 
em Polygala laureola (Fig. 2g), enquanto as demais 
espécies apresentam apenas clorênquima nesta 

região (Fig. 2h). Sugere-se que tal característica 
esteja relacionada ao comprimento que as folhas 
de P. laureola apresentam, além da consistência 
membranácea (Tab. 1). Das cinco espécies estudadas, 
esta foi a espécie com o maior comprimento. 
A ocorrência de colênquima está diretamente 
relacionado a este fator, pois a função que este tecido 
possui está diretamente relacionado com a função de 
sustentar regiões que possuem crescimento primário 
e que estejam sujeitos a movimentos constantes 
(Fahn 1990). Este é um caráter comum às espécies 
pertencentes ao subgênero Ligustrina (Chodat) 
Paiva, o qual a espécie em questão está inserida 
(Metcalfe & Chalk 1950).

O sistema vascular da nervura principal das 
cinco espécies é constituído de um único feixe 
vascular colateral (Fig. 2h, i) e todos os feixes 
colaterais de menor calibre são delimitados por 
uma bainha parenquimática. Estes caracteres são 
coerentes com os já descritos para as espécies de 
Polygalaceae (Solereder 1908; Metcalfe & Chalk 
1950, 1979; Pyykkö 1966), sendo um caráter 
conservativo para o grupo em questão. 

O pecíolo apresenta contorno circular em 
Polygala laureola e P. violacea (Fig. 3d) e plano-
convexo em P. paniculata (Fig. 3c). Nas três 
espécies, a epiderme é unisseriada (Fig. 3a, c, 
d), com tricomas tectores unicelulares. O tecido 
fundamental está constituído por várias camadas 
de parênquima em P. laureola (Fig. 3a) e, apenas 
em P. violacea, por várias camadas de idioblastos 
traqueoidais (Fig. 3d-f). O feixe vascular é único, 
colateral em arco tênue (Fig. 3a-d). Em P. laureola 
e P. violacea, o feixe é delimitado por um anel de 
fibras não lignificadas (Fig. 3b, 3e). Idioblastos 
traqueoidais são descritos pela primeira vez para 
o pecíolo de espécies de Polygala. Até o momento, 
estas estruturas foram mencionadas apenas para 
a lâmina foliar de Polygala ephedoides Burch, 
Badiera domingensis DC. (Solereder 1908; 
Metcalfe & Chalk 1950) e para espécies de 
Xanthophyllum (Dickison 1973).

Polygala laureola e P. violacea apresentam 
nastismo foliar no final do dia, com movimento 
descendente em P. laureola e ascendente em P. 
violacea. O nastismo observado nessas espécies 
provavelmente está relacionado às características 
anatômicas observadas no pecíolo, como: presença 
de idioblastos traqueoidais e fibras não lignificadas 
em P. violacea, e a presença de várias camadas 
de parênquima fundamental, além de fibras 
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Figura 2 – Secções transversais do limbo das espécies de Polygala. a. P. cyparissias. b, g-h. P. violacea. c, f, i. P. laureola. 
d-e. P. paniculata. a. Idioblastos secretores na epiderme abaxial (seta) e mesofilo homogêneo. b-c. Mesofilo dorsiventral; 
notar drusa in Fig. 2b e em luz polarizada (detalhe). d. Cavidade secretora na folha jovem; com as células epiteliais intactas 
(seta). e. Cavidade secretora lisígena na folha adulta (seta). f-g. Margem; note colênquima na Fig. 2f e clorênquima na 
Fig. 2g. h-i. Nervura central. Escalas: a, d= 20µm; b-c, h=30µm; e=25µm; f-g=50µm; i=100µm.
Figure 2 – Cross section of the leaf of the Polygala species. a. P. cyparissias. b, g-h. P. violacea. c, f, i. P. laureola. d-e. P. paniculata. 
a. Secretory idioblasts in the epidermis (arrow) and homogeneous mesophyll. b-c. Dorsiventral mesophyll; Note druse in Fig. 2b and 
under polarized light in inset. d. Secretory cavity in young leaf; Note epithelial cells (arrow). e. Lysigenous secretory cavity in mature 
leaf (arrow). f-g. Margin; Note collenchyma in Fig. 2f and chlorenchyma in Fig. 2g. h-i. Midrib. Bars: a, d= 20µm; b-c, h=30µm; 
e=25µm; f-g=50µm; i=100µm.
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Figura 3 – Secções transversais do pecíolo das espécies de Polygala. a-b. Polygala laureola ‒ notar a presença de 
fibras não lignificadas (seta); c. Polygala paniculata. d-f. Polygala violacea ‒ note fibras não lignificadas (seta) e 
os idioblastos traqueoidais (*). Escalas: a, d=50µm; b,e=20µm; c=25µm, f=10µm. 
Figure 3 – Cross section of the petiole of the Polygala species. a-b. Polygala laureola ‒ note unlignified fibers (arrow). c. Polygala 
paniculata. d-f. Polygala violacea ‒ note unlignified fibers (arrow) and tracheoidal idioblasts (*). Bars: a, d=50µm; b,e=20µm; c=25µm, 
f=10µm.
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Tabela 1 ‒ Características morfológicas foliares das espécies de Polygala L.
Table 1 ‒ Morphological characters of Polygala L. species.

Características
Restinga Cerrado

P. cyparissias P. laureola P. paniculata P. angulata P. violacea
Comprimento (cm) × 
Largura (cm)

0,4 - 1,5 × 
0,05 - 0,15

5,0 - 20,0 × 
3,0 - 5,0

1,0 - 3,0 ×  
0,1 - 0,4

1,0 - 3,0 ×  
0,6 - 1,8

3,5 - 4,5 ×  
0,7 - 2,0

Área foliar reduzida + - - + -
Forma acicular elíptica a 

lanceolada
linear a 

lanceolada
ovada a 
obovada

lanceolada a 
elíptica

Consistência semicarnosa membranácea membranácea coriácea membranácea
Pecíolo - + + - +
Contorno Cel. Epiderme sinuoso sinuoso sinuoso reto sinuoso
Epiderme papilosa - - - + -
Tricoma - TAG TAD TAD TAG
Estômato anfiestomática hipoestomática anfiestomática anfiestomática anfiestomática
Estrutura secretora idioblasto nectário cavidade - -
Mesofilo homogêneo dorsiventral dorsiventral dorsiventral dorsiventral
Idioblasto cristalífero - - - - +
Idioblasto traqueoidal - - - - +
Colênquima  
(nervura principal)

- + - + -

Elementos 
esclerenquimáticos

- - - - -

Legenda: + = presente; - = ausente; TAG= tricoma de ápice agudo; TAD= tricoma de ápice dilatado; Cel = célula
Legend: += present; - = absent; TAG= trichome with acute apex; TAD= trichome with dilated apex; Cel. cell.

perivasculares não lignificadas em P. laureola. 
As características descritas para o pecíolo de 
P. laureola já foram relatadas para o pulvino 
de Pterodon pubescens Benth. (Fabaceae) por 
Rodrigues & Machado (2004), que as evidenciaram 
como responsáveis pelo movimento foliar.

Os caracteres anatômicos inventariados 
indicam dois padrões estruturais para as folhas das 
espécies estudadas: mesomórficos e xeromórficos, 
ocorrentes tanto em restinga quanto cerrado (Tab. 
1). Polygala laureola e P. paniculata (restinga) e 
P. violacea (cerrado) apresentam características 
mesomórficas, tais como: folhas membranáceas, 
epiderme unisseriada com células de paredes 
anticlinais sinuosas, estômatos no mesmo nível das 
demais células epidérmicas, mesofilo dorsiventral 
e ausência de elementos esclerificados além do 
xilema. 

Polygala cyparissias  (restinga) e P. 
angulata (cerrado) apresentam características 
xeromórficas. As folhas de P. cyparissias são 

semicarnosas, aciculares, com área foliar reduzida, 
indumento ausente e mesofilo homogêneo. 
Segundo Dickison (2000), a redução da razão 
superfície-volume é característica predominante 
em folhas xeromórficas. Polygala angulata 
possui folhas coriáceas, área foliar reduzida, 
células epidérmicas com paredes anticlinais retas, 
indumento constituído por células papilosas e 
tricomas tectores unicelulares. Algumas destas 
características (folhas semi-carnosas a coriáceas, 
mesofilo homogêneo, redução foliar e células 
epidérmicas com paredes anticlinais retas) já 
foram mencionadas para espécies de outras 
famílias que ocorrem em dunas (Andrade 1967), 
cerrado (Morretes & Ferri 1959, Morretes 1966) 
e campo rupestre (Handro 1966, Monteiro et al. 
1985). Ao estudar espécies xeromórficas do leste 
da Patagônia, Pyykkö (1966) relatou tricomas 
tectores unicelulares e mesofilo compacto para as 
folhas de P. darwiniana A.W.Benn. características 
estas, similares às observadas em P. angulata. Este 
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estudo evidenciou que o xeromorfismo observado 
nas folhas de P. angulata e P. cyparissias pode 
estar associado a mais de um fator ambiental, 
como luminosidade, temperatura, disponibilidade 
hídrica, composição do solo (Morretes & Ferri 
1959; Pyykkö 1966; Fahn & Cutler 1992) e 
salinidade, sendo importante a realização de 
estudos fisiológicos para uma melhor compreensão 
entre a relação das estruturas observadas com o 
stress hídrico e salino aos quais tais plantas estão 
potencialmente submetidas.
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Resumo
As espécies de Piper são de grande interesse medicinal. Porém apresentam considerável desafio taxonômico, 
provavelmente pelo diminuto tamanho das partes florais. Por isso a morfologia externa da folha tem sido muito 
utilizada para taxonomia do grupo. Entretanto, há poucos trabalhos anatômicos para o gênero. Neste estudo, 
as folhas de nove espécies foram comparadas anatomicamente: Piper aduncum Vell.; P. cernuum Vell.; P. 
dilatatum Rich; P. gaudichaudianum Kunth; P. glabratum Kunth; P. hispidinervum C. DC.; P. lindbergii C. 
DC.; P. solmsianum C. DC. e P. umbellatum Jacq. O objetivo era avaliar o potencial dos caracteres anatômicos 
para separação de espécies. A maioria das espécies estudadas tem a epiderme do limbo constituída por células 
retangulares e arredondadas. Camadas subepidérmicas ocorrem em ambas às faces do limbo, exceto em P. 
aduncum, P. cernuum e P. hispidinervum. Todas as espécies são hipoestomáticas, exceto P. hispidinervum. 
O mesofilo é dorsiventral na maioria das espécies, enquanto em P. solmsianum e P. umbellatum o mesofilo é 
homogêneo. O número de camadas dos tecidos paliçádico e esponjoso é variável. Também ocorrem variações 
no número e no tamanho dos feixes vasculares. Em geral, ocorrem células secretoras, idioblastos, tricomas 
tectores e glandulares, lipídios, compostos fenólicos e amido. A análise de agrupamento identificou três 
grupos distintos entre as espécies, com base nas características anatômicas estudadas.
Palavras-chave: anatomia, folha, Piperaceae, Piper.

Abstract
The species of Piper are of great medical interest. They, however, represent considerable taxonomic challenge, probably 
due to the small size of floral parts. Therefore, the external morphology of the leaf has been used as diagnostic features 
in the taxonomy of the group. However, there are few anatomical studies on species of this genus. In this study, the 
leaves of nine species were compared anatomically: Piper aduncum Vell., P. cernuum Vell., P. dilatatum Rich, P. 
gaudichaudianum Kunth, P. glabratum Kunth, P. hispidinervum C. DC., P. lindbergii C. DC., P. solmsianum C. DC. 
and P. umbellatum Jacq. The objective was to evaluate the potential of anatomical characters for species separation. Most 
species studied have the epidermis of the lamina consists of rectangular and rounded cells. Subepidermal layers occur on 
both sides of the lamina, except in P. aduncum, P. cernuum and P. hispidinervum. All species are hypostomatic, except P. 
hispidinervum. The mesophyll is dorsiventral in most species, while in P. solmsianum and P. umbellatum, the mesophyll 
is homogeneous. The number of layers of palisade and spongy tissue is variable. Also there are variations in the number 
and size of vascular bundles. In general, secreting cells, idioblasts, and glandular trichomes, lipids, phenolic compounds 
and starch are present. Cluster analysis identified three distinct groups of species based on anatomical features studied.
Key words: anatomy, leaves, Piperaceae, Piper.
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Introdução
Piperaceae possui cerca de 2515 espécies, 

distribuídas em oito gêneros (Machado 2007). 
Compreende ervas, arbustos e arvoretas, 

frequentemente epífitas ou lianas. O caule é 
nodoso, as folhas são alternas, simples, com 
margem inteira, pecioladas, com ou sem estípulas 
(Guimarães & Valente 2001; Souza & Lorenzi 
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2005). Espécies dessa família encontram-se 
distribuídas por toda a América. No Brasil 
ocorrem cinco gêneros e cerca de 500 espécies, 
encontradas principalmente na Mata Atlântica 
(Souza & Lorenzi 2005).

Diversas espécies do gênero Piper são usadas 
na medicina popular e muitas têm importância 
econômica, especialmente devido à presença 
de conteúdo oleífero em suas estruturas. Dentre 
as espécies com tal característica estão P. 
crassinervium H.B. & K., conhecida como 
jaborandi, P. hispidinervum C.DC. (pimenta-
longa), P. aduncum L. (pimenta-de-macaco), P. 
nigrum (pimenta-do-reino), entre outras. 

Segundo Metcalfe & Chalk (1965), 
Piperaceae têm expressivo interesse anatômico 
devido à presença de sistema vascular com 
feixes dispersos, semelhante ao que ocorre nas 
monocotiledôneas. No entanto, Piperaceae difere 
das monocotiledôneas pelo fato de o crescimento 
em espessura ocorrer através da atividade cambial, 
como é típico em eucotiledôneas. Além disso, as 
folhas das espécies de Piperaceae mostram uma 
diversidade estrutural, especialmente entre os 
gêneros Peperomia, Piper e Ottonia (Souza et 
al. 2004).

Devido à presença dos óleos essenciais nas 
espécies de Piperaceae, vários estudos têm sido 
desenvolvidos a fim de identificar os componentes 
químicos presentes nas suas estruturas (Parmar 
et al. 1997; Martins et al. 1998; Silva & Oliveira 
2000; Mundina et al. 2001; Santos et al. 2001; 
Facundo et al. 2005; Morais et al. 2007; Sousa et 
al. 2008). No entanto, são poucas as informações 
disponíveis na literatura sobre a anatomia e 
morfologia das estruturas que contém esses 
componentes, nas espécies da família. Além 
disso, a maioria dos trabalhos de anatomia e 
morfologia de Piper caracterizam geralmente 
uma espécie, não havendo uma comparação 
interespecífica para tal gênero (Souza et al. 2004; 
Albiero et al. 2005a,b; Albiero et al. 2006; Sousa 
et al. 2008; Souza et al. 2009). 

Segundo Machado (2007), o tamanho 
diminuto das partes florais e a uniformidade 
morfológica das partes vegetativas gera problemas 
taxonômicos em Piper. Neste contexto, o presente 
trabalho teve como objetivo o estudo anatômico 
das folhas de nove espécies do gênero Piper, 
visando avaliar o uso potencial dos caracteres 
anatômicos para separação interespecífica. 

Material e Métodos
O material botânico foi coletado em junho 

de 2009, em uma área pertencente à empresa Solar 
Paisagismo Ltda. (25º25’51,3’’S e 48º52’37,7’’W), 
localizada no município de Morretes - PR, Brasil. 
A região é caracterizada por formação Floresta 
Ombrófila Densa, com clima subtropical, verões 
quentes, geadas pouco frequentes, sem estação 
seca definida. Segundo a Embrapa (1999), neste 
local encontram-se solo do tipo Cambissolos 
Flúvicos Tb Distróficos típicos.

Foram coletadas folhas adultas de três 
indivíduos de nove espécies de Piperaceae: Piper 
aduncum Vell.; P. cernuum Vell.; P. dilatatum 
Rich; P. gaudichaudianum Kunth; P. glabratum 
Kunth; P. hispidinervum C. DC.; P. lindbergii 
C. DC.; P. solmsianum C. DC. e P. umbellatum 
Jacq. localizadas entre o terceiro e sexto nó, 
no sentido ápice-base. As amostras coletadas 
foram fixadas em FAA 70, desidratadas em série 
alcoólica, emblocadas em resina de metacrilato 
e posteriormente, secionadas em micrótomo de 
rotação. Foram obtidas secções histológicas da 
região mediana da folha, sendo estas distendidas 
em lâminas, submetidas à coloração com azul de 
toluidina (O'Brien et al. 1964) e montadas em  
meio apropriado (Kraus & Arduin 1997).

Para visualização dos tricomas e estômatos foi 
realizada diafanização das folhas. Posteriormente 
o material foi desidratado e montado em lâminas 
com água. As lâminas foram analisadas e os 
tecidos ilustrados com auxílio de câmara clara 
acoplada ao microscópio fotônico, no Laboratório 
de Botânica Estrutural da Universidade Federal 
do Paraná.

Foram também realizadas secções a mão 
livre, com navalha de aço descartável, de material 
fresco da região mediana da folha, para análises 
microquímicas com lugol (Berlyn & Miksche 
1976), para detectar amido; sudan III (Sass 1951), 
para detectar substâncias graxas e cloreto férrico 
10% (Johansen 1940), para detectar compostos 
fenólicos. As secções foram montadas em água. 
A análise do material e documentação fotográfica 
foi realizada com uma câmara digital acoplada ao 
microscópio fotônico Olympus CX40.

Na análise da epiderme em microscopia 
eletrônica de varredura (MEV) foram utilizadas 
amostras do terço médio das folhas, tanto da face 
adaxial como da abaxial. Estas foram fixadas em 
FAA 70 e desidratadas em série alcoólica. Em 



Anatomia foliar de espécies de Piper

Rodriguésia 63(2):  405-417. 2012

407

seguida, o material foi submetido ao método do 
ponto crítico no equipamento Balzers CPC 10. As 
amostras foram aderidas em suporte metálico com 
fita adesiva de carbono. Posteriormente, realizou-
se a metalização com ouro no equipamento 
Balzers Sputtering SCD 030. A análise e o registro 
eletromicrográfico do material foram efetuados no 
microscópio eletrônico (MEV) Jeol JSM-6360LV.

Para avaliar o grau de similaridade entre as 
espécies estudadas, foi realizada uma análise de 
agrupamento com base em ausência (0) ou presença 
(1) de caracteres, utilizando a distância Euclidiana 
e o método UPGMA. Foram consideradas 
significativas análises com índice cofenético 
superior a 0,7. A análise de agrupamento foi 
realizada com o auxílio do programa Statistica 
versao 7.0 (Statsoft Inc., USA).

Resultados e Discussão
A maioria das espécies estudadas tem a 

epiderme do limbo, nas faces adaxial e abaxial, 
constituída por células retangulares e circulares. 
As células da epiderme adaxial são maiores que as 
da face abaxial. Em algumas espécies percebe-se a 
forma convexa da parede periclinal externa (Fig. 
1a-i). 

To d a s  a s  e s p é c i e s  e s t u d a d a s  s ã o 
hipoestomáticas, exceto P. hispidinervum que 
apresenta estômatos em ambas as faces do 
limbo. A distribuição anfiestomática contribui 
potencialmente para altas taxas de fotossíntese em 
folhas de sol (Smith et al. 1997). Foi constatado 
que o tipo de estômato mais frequente entre as 
espécies é o tetracítico, seguido de ciclocítico 
(Fig. 2a-i). Folhas hipoestomáticas são comuns 
entre as Piperaceae, assim como a presença 
de estômatos do tipo tetracíticos e ciclocíticos 
(Metcalfe & Chalk 1965). Ainda neste contexto, 
Souza et al. (2004) sugere que o complexo 
estomático é uma característica pouco útil para a 
taxonomia de Piperaceae, considerando sua grande 
complexidade e variação morfológica. Além 
disso, foi possível observar que P. hispidinervum 
destaca-se das demais espécies pela grande 
quantidade de estômatos proeminentes, presentes 
principalmente, na face abaxial, característica 
também relatada por Santiago et al. (2001) para 
essa mesma espécie. Também se nota que, em 
P. gaudichaudianum e P. hispidinervum, os 
estômatos são bem elevados em relação às células 
epidérmicas comuns (Fig. 3a, b). 

O mesofilo é caracterizado como dorsiventral 
na maioria das espécies (Fig. 1a-i). O número de 
camadas dos tecidos paliçádico e esponjoso é 
variável. Na maioria das espécies analisadas, o 
parênquima paliçádico é uniestratificado, exceto 
em P. aduncum, P. hispidinervum e P. lindbergii, 
que possuem duas camadas de células (Fig. 1a, 
f-g). Em geral, no parênquima esponjoso o número 
de camadas varia de duas a cinco (Fig. 1a-i). Tais 
resultados assemelham-se ao que ocorre em outras 
espécies de Piper já descritas, (Metcalfe & Chalk 
1965, 1979; Souza et al. 2004; Albiero et al. 
2005a,b, 2006; Souza et al. 2009). A ocorrência de 
uma ou mais camadas de parênquima paliçádico 
nas folhas está potencialmente relacionada com a 
intensidade luminosa que atinge as folhas (Smith 
et al. 1997). O parênquima paliçádico apresenta 
células com formato colunar que possibilita a 
distribuição da luz mais eficientemente para o 
interior da folha. Em adição a isso, as células 
esféricas do parênquima esponjoso e os espaços 
de ar no interior da folha absorvem com mais 
eficiência a luz difusa, devido ao formato das suas 
células (Taiz & Zeiger 2004). Embora tenham 
sido observadas diferenças entre as espécies 
quanto ao número das camadas dos parênquimas 
paliçádico e esponjoso, tais variações não 
representam um fator confiável para a distinção 
entre as espécies, por tratar-se de uma característica 
bastante influenciável pelas condições ambientais, 
especialmente a luz. 

A região de transição entre o mesofilo e a 
nervura central é formada pela epiderme, pela 
epiderme múltipla e células de colênquima. Foi 
constatada a presença de epiderme múltipla em 
todas as espécies estudadas. No entanto, a maioria 
das espécies tem epiderme múltipla apenas na 
face adaxial (Fig. 1a-g), exceto P. solmsianum e 
P. umbellatum onde a epiderme múltipla ocorre 
em ambas às faces do limbo (Fig. 1h-i). Além 
disso, nota-se que o número das camadas da 
epiderme múltipla pode ser variável: P. aduncum, 
P. hispidinervum e P. lindbergii têm cerca de três 
camadas de células (Fig. 1a, f-g), enquanto que 
P. cernuum, P. dilatatum, P. gaudichaudianum, 
P. glabratum, P. solmsianum e P. umbellatum 
apresentam de uma a duas camadas de células 
(Fig. 1b-e, h-i). Metcalfe & Chalk (1965, 
1979) descrevem como hipoderme o tecido 
ocorrente abaixo da primeira camada de células 
(epiderme) nas espécies de Piperaceae, assim 
como Albiero et al. (2006) em P. hispidium. No 
entanto, Takemori et al. (2003) concluíram que 
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Figura 1 ‒ Secções transversais da lâmina foliar: a. Piper aduncum; b. P. cernuum; c. P. dilatatum; d. P. 
gaudichaudianum; e. P. glabratum; f. P. hispidinervum; g. P. lindbergii; h. P. solmsianum; i. P. umbellatum (cs: célula 
secretora; eb: epiderme abaxial; ed: epiderme adaxial; em: epiderme múltipla; es: estômato; fv: feixe vascular; pe: 
parênquima esponjoso; pp: parênquima paliçádico). Escala: 50 µm.
Figure 1 ‒ Cross sections of leaf blade: a. Piper aduncum; b. P. cernuum; c. P.  dilatatum; d. P. gaudichaudianum; e. P. glabratum; f. 
P. hispidinervum; g. P. lindbergii; h. P. solmsianum; i. P. umbellatum (cs: secretory cells; eb: lower epidermis; ed: adaxial epidermis; 
em: multiple epidermis; es: stomata; fv: vascular bundle; pe: spongy parenchyma; pp: palisade parenchyma). Bar: 50 µm.

as primeiras camadas de células da lâmina foliar 
de várias espécies de Peperomia, constituem 
uma epiderme múltipla, pois tais células se 
desenvolvem a partir de divisões periclinais da 
protoderme. A presença de epiderme múltipla em 
Peperomia está relacionada principalmente com 
ambientes bem iluminados, onde tal tecido, de 
acordo com sua espessura, pode agir como um 
filtro, regulando a intensidade luminosa para o 
interior da folha (Takemori 2002; Takemori et al. 
2003). Em estudos morfológicos e anatômicos 
Souza et al. (2004) descreveram em Peperomia 

dahlstedtii C.DC., Ottonia martiana Miq. e 
Piper diospyrifolium Kunth que as primeiras 
camadas de células são epiderme múltipla. Kaul 
(1977) também constatou a presença de epiderme 
múltipla em Peperomia, assim como Cutter 
(1971) relata para o gênero Piper. No presente 
trabalho optou-se por usar o termo epiderme 
múltipla, em função das evidencias da origem 
a partir da protoderme constatadas em artigos 
consultados sobre espécies de Piperaceae (Cutter 
1971; Kaul 1977; Takemori 2002; Takemori et al. 
2003; Souza et al. 2004). No entanto, apenas a 
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Figura 2 ‒ Secções paradérmicas da lamina foliar evidenciando os estômatos: a. Piper aduncum; b. P. cernuum; c. 
P.  dilatatum; d. P. gaudichaudianum; e. P. glabratum; f. P. hispidinervum; g. P. lindbergii; h. P. solmsianum; 
i. P. umbellatum. Escala: 50 µm.
Figure 2 ‒ Paradermic sections of leaf blade showing stomata: a. Piper aduncum; b. P. cernuum; c. P. dilatatum; d. P. 
gaudichaudianum; e. P. glabratum; f. P. hispidinervum; g. P. lindbergii; h. P. solmsianum; i. P. umbellatum. Bar: 50 µm.
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partir de estudos ontogenéticos específicos seria 
possível concluir para as espécies estudadas, se 
realmente se trata de epiderme múltipla ou tecido 
hipodérmico.  

A nervura central da maioria das espécies 
analisadas é proeminente na face abaxial (Fig. 4a-i). 
Nota-se que em Piper solmsianum e P. umbellatum 
também há proeminência da nervura central na 
face adaxial, porém menor do que na face abaxial 
(Fig. 4h-i). No córtex há tecido colenquimático do 
tipo angular em todas as espécies analisadas (Figs. 
4 e 5). O colênquima está presente tanto na face 
abaxial, quanto na face adaxial, formando cordões 
(Fig. 4). O número de camadas de colênquima é 
bastante variável (Fig. 5a-r). Nota-se que na face 
abaxial de P. cernum e P. lindbergii, o tecido 
colenquimático encontra-se intercalado com o 
parenquimático (Fig. 4b, g). Nas demais espécies, 
o colênquima ocorre em faixas contínuas (Fig. 
4a, c-f, h-i). Na região adaxial de P. aduncum, P. 
dilatatum, P. gaudichaudianum e P. glabratum, o 
tecido colênquimático está distribuído de forma 
mais concentrada, variando apenas no número 
de camadas (Fig. 5a, c-e). Por outro lado, em P. 
cernuum, P. hispidum, P. lindbergii, P. solmsianum 

e P. umbellatum, o colênquima está distribuído 
de forma mais distendida (Fig. 5b, f-i). Na face 
abaxial, o número de camadas do colênquima 
também é variável entre as espécies estudadas 
(Fig. 5j-r). 

O número de feixes colaterais na nervura 
central é diferente para a maioria das espécies, 
bem como seu tamanho (Fig. 4). Em Piper 
glabratum e P. solmsianum, por exemplo, foi 
observado apenas um feixe vascular (Fig. 4e, h), 
enquanto que em P. lindbergii foram observados 
seis feixes vasculares (Fig. 4g). Nas espécies P. 
aduncum, P. gaudichaudianum e P. umbellatum 
notam-se três feixes vasculares (Fig. 4a, d, i), já 
em P. cernuum e P. dilatatum foram constados 
quatro feixes vasculares (Fig. 4b-c). Albiero et al. 
(2006) destacam para P. hispidum a presença de 
dois feixes vasculares na região mediana do limbo, 
enquanto que em P. crassinervium foi observado 
apenas um feixe (Albiero et al. 2005a). Em P. 
gaudichaudianum, Albiero et al. (2005b) e Albiero 
et al. (2006) registraram oito feixes vasculares 
na base da folha e um feixe vascular na região 
mediana e apical da folha. Entretanto, no presente 
estudo foram observados três feixes vasculares 
na região mediana para esta mesma espécie (Fig. 
4d). Metcalfe & Chalk (1965), Hutchinson (1973) 
e Cronquist (1981) comentam que os feixes 
vasculares em Piperaceae são bastante semelhantes 
aos feixes das Monocotiledôneas. 

Na maioria das espécies estudadas ocorrem 
células secretoras, idioblastos (com cristais 
prismáticos, romboédricos e ráfides), tricomas 
tectores e glandulares. Além disso, foi constatada 
a presença de conteúdos lipídicos, grãos de amido 
e compostos fenólicos nas células de parênquima, 
localizadas na região da nervura central, bem como 
no mesofilo da folha. O amido está presente em 
todas as espécies estudadas, exceto em P. cernuum. 
Compostos fenólicos foram observados na maioria 
das espécies, exceto em P. aduncum, P. solmsianum 
e P. umbellatum. Também foram constatados 
lipídios em todas as espécies analisadas. Foram 
observadas, na maioria das espécies, células 
secretoras entre os tecidos do mesofilo da folha 
(Fig. 1b, d, g) e na região da nervura central, nos 
tecidos de colênquima e parênquima (Fig. 5b, c, g, 
k, n-p). Segundo Metcalfe & Chalk (1965) e Fahn 
(1988), tais estruturas são comuns em Piperaceae. 
Em P. cernuum e P. lindbergii destacam-se a 
presença de estruturas secretoras articuladas, em 
fileiras e individualizadas, com conteúdos densos 

Figura 3 ‒ Estômatos ("setas") em microscopia 
eletrônica: a. P. gaudichaudianum Kunth.; b. P. 
hispidinervum C. DC.
Figure 3 ‒ Stomata ("arrows") in scanning electron microscopy: 
a. P. gaudichaudianum Kunth.; b. P. hispidinervum C. DC.
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de diferentes formatos, em praticamente todos os 
tecidos da folha, constituídos por óleos essenciais. 
Células semelhantes, com óleo essencial, foram 
observadas em espécies de Peperomia e Piper 
diospyrifolium (Souza et al. 2004). Santos et al. 
(2001) realizaram um estudo identificando os 
diferentes tipos de óleos essenciais em 10 espécies 
de Piperaceae no Brasil, ocorrentes em Floresta 
Atlântica, concluindo que o composto mais comum 
para esta família são os sesquiterpenos. 

Dentre as características observadas na 
estrutura das folhas de Piper, a mais relevante e 
que permite maior diferenciação entre as espécies 
são os tricomas (Fig. 6a-h). Estes, segundo 
Metcalfe & Chalk (1965), ocorrem praticamente 
em todas as espécies da família Piperaceae. 
Os tricomas são frequentes principalmente na 
face abaxial da folha. A maioria das espécies 
analisadas tem tricomas glandulares, tectores uni- 
e multicelulares, unisseriados, com ornamentações 

Figura 4 ‒ Secção transversal da nervura central: a. Piper aduncum Vell.; b. P. cernuum Vell.; c. P. dilatatum Rich; 
d. P. gaudichaudianum Kunth; e. P. glabratum Kunth; f. P. hispidinervum C. DC.; g. P. lindbergii C. DC.; h. P. 
solmsianum C. DC. e i. P. umbellatum Jacq. (cl: colênquima; cs: célula secretora; fv: feixe vascular; pq: parênquima). 
Escalas: 300 µm (b, h, i); 100 µm (a, c, d, e, f, g).
Figure 4 ‒ Cross sections of the midvein: a. Piper aduncum Vell.; b. P. cernuum Vell.; c. P.  dilatatum Rich; d. P. gaudichaudianum 
Kunth; e. P. glabratum Kunth; f. P. hispidinervum C. DC.; g. P. lindbergii C. DC.; h. P. solmsianum C. DC. and i. P. umbellatum Jacq. 
(cl: collenchyma; cs: secretory cells; fv: vascular bundle; pq: parenchyma). Bar: 300 µm (b, h, i); 100 µm (a, c, d, e, f, g).
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Figura 5 ‒ Secções transversais da nervura central evidenciando colênquima: a-i. face adaxial e j-r. face abaxial. 
a, j. Piper aduncum; b, k. P. cernuum; c, l. P. dilatatum; d, m. P. gaudichaudianum; e, n. P. glabratum; f, o. 
P. hispidinervum; g, p. P. lindbergii; h, q. P. solmsianum; i, r. P. umbellatum. (cl: colênquima; cs: célula secretora; 
eb: epiderme abaxial; ed: epiderme adaxial; rf: ráfide; tg: tricoma glandular; tt: tricoma tector). Escala: 50 µm.
Figure 5 ‒ Cross sections of the midvein showing collenchyma in the adaxial and abaxial surfaces, respectively: a, j. Piper aduncum; b, 
k. P. cernuum; c, l. P. dilatatum; d, m. P. gaudichaudianum; e, n. P. glabratum; f, o. P. hispidinervum; g, p. P. lindbergii; h, q. P. solmsianum; 
i, r. P. umbellatum. (cl: collenchyma; cs: secretory cells; eb: epidermis abaxial; ed: epidermis adaxial; rf: raphid; tg: glandular trichome; 
tt: trichome). Bar: 50 µm.
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Figura 6 ‒ Tricomas em microscopia eletrônica de varredura e vista frontal: a. Piper aduncum; b. P. cernuum; c. P. 
dilatatum; d. P. gaudichaudianum; e. P. glabratum; f. P. hispidinervum; g. P. lindbergii; h. P. solmsianum (oe: 
ornamentações epicuticulares; tg: tricoma glandular; tt: tricoma tector). Barra: 50 µm.
Figure 6 ‒ Trichomes in scanning electron microscopy and frontal view: a. Piper aduncum Vell.; b. P. cernuum Vell.; c. P. dilatatum 
Rich; d. P. gaudichaudianum Kunth; e. P. glabratum Kunth; f. P. hispidinervum C. DC.; g. P. lindbergii C. DC.; h. P. solmsianum C. 
DC. (oe: cuticular ornamentation; tg: glandular trichome; tt: trichome). Bar: 50 µm.
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epicuticulares, porém bastante diversificados 
quanto à forma e ao tamanho (Fig. 6a-h). O 
tamanho dos tricomas tectores pode variar entre 
curto e longo (Fig. 6a-h). O ápice varia de agudo 
a arredondado e a base pode ter ornamentações 
epicuticulares (Fig. 6b-c, f-g). Metcalfe & Chalk 
(1965) mencionam que os tricomas raramente 
formam uma densa cobertura, são geralmente 
unisseriados e compostos por pequeno número 
de células. Neste estudo foram encontrados 
tricomas unisseriados com grande número de 
células para a maioria das espécies estudadas 
(Figura 6a-h). Foram constatados que os tricomas 
são menores em P. umbellatum (Fig. 6h), quando 
comparado com as demais espécies (Fig. 6a-g). 
Piper cernuum, P. hispidinervum e P. lindbergii 
apresentam como característica relevante a 
presença de ornamentações epicuticulares bem 
marcadas na base do tricoma tector (Fig. 6b, f-g), 
porém, em P. dilatatum as ornamentações são 
levemente marcadas (Fig. 6c). Nota-se que em P. 
hispidinervum as ornamentações epicuticulares se 
estendem da base até a região mediana do tricoma 
(Fig. 6f). Além disso, os tricomas glandulares de 
P. hispidinervum têm pedicelo curto (Fig. 5f), 
característica também observada em P. hispidum 
(Albiero et al. 2006). Foram constatados que em 
P. lindbergii as ornamentações epicuticulares 
são mais finas e estão apenas na região basal do 
tricoma (Fig. 6g). Em P. gaudichaudianum os 
tricomas tectores são longos e o ápice é agudo 
(Fig. 6d). Entretanto, o tricoma glandular nessa 
espécie tem a porção apical secretora, unicelular 
e ovóide (Fig. 5h). Tal descrição suporta os 
resultados observados por Albiero et al. (2005b). 
Em P. solmsianum não foram observados tricomas.

A análise de agrupamento, com base nas 
características selecionadas (Tab. 1), organizou as 
espécies estudadas em três grandes grupos, sendo 
que os coeficientes de distanciamento variaram 
entre 2,2 e 3,4, com os valores de UPGMA 
entre 2,2 a 3,6, enquanto o índice cofenético 
foi de 0,74 (P < 0,001). Piper solmsianum e P. 
umbellatum apresentam a maior similaridade 
entre as espécies, seguido de P. gaudichaudianum 
que é a espécie mais próxima desse grupo (Fig. 
7). Características como a presença de epiderme 
múltipla em ambas as faces do limbo, cutícula 
espessa e paredes celulares retas, são típicas em 
P. solmsianum e P. umbellatum, bem como em P. 
gaudichaudianum, sendo que nesta última espécie 

só não ocorre à presença da epiderme múltipla na 
face adaxial (Tab. 1). O segundo grupo é formado 
por P. cernuum, P. dilatatum, P. glabratum e P. 
lindbergii que têm em comum a presença de uma 
epiderme sinuosa, com cutícula delgada, epiderme 
múltipla apenas na face abaxial com duas a três 
camadas, colênquima formado por cinco ou mais 
camadas além da presença de compostos fenólicos 
e tricomas longos (Tab. 1). Piper aduncum e 
P. hispidum, formaram o terceiro grupo, com 
maior grau de dissimilaridade (Fig. 7), sendo que 
esse último grupo caracteriza-se pela presença 
de estômatos com quatro células anexas, duas 
camadas de parênquima paliçádico e três camadas 
de parênquima lacunoso, três feixes vasculares e 
amido (Tab. 1).

Apesar das espécies aqui estudadas 
apresentarem características morfo-anatômicas 
semelhantes, foram observadas características 
anatômicas que podem ser consideradas 
diagnósticas como: epiderme múltipla, espessura 
da cutícula, sinuosidade da parede celular, número 
de camadas dos parênquimas clorofilianos e 
tamanho dos tricomas, como evidenciado pela 
análise de agrupamento. Tais dados reforçam o uso 
potencial de características anatômicas foliares na 
diferenciação de espécies.

Figura 7 ‒ Análise de agrupamento obtida por distância 
Euclediana e UPGMA, de espécies de Piper, com base em 
ausência ou presença de caracteres anatômicos da folha. 
Figure 7 ‒ Cluster analysis obtained with Euclidean distance 
and UPGMA alogarithm, of species of Piper, based on absence 
and presence of leaf anatomical characters.



Anatomia foliar de espécies de Piper

Rodriguésia 63(2):  405-417. 2012

415

T
ab

el
a 

1 
– 

C
ar

ac
te

rís
tic

as
 a

na
tô

m
ic

as
 d

a 
lâ

m
in

a 
fo

lia
r d

e 
es

pé
ci

es
 d

e 
Pi

pe
r. 

D
ad

os
 s

ão
 0

 =
 a

us
ên

ci
a 

e 
1=

 p
re

se
nç

a.
 C

ar
ac

te
re

s 
sã

o 
1)

 C
él

ul
a 

ep
id

ér
m

ic
a 

ci
rc

ul
ar

 e
m

 
se

çã
o 

tra
ns

ve
rs

al
; 2

) 
C

él
ul

a 
ep

id
ér

m
ic

a 
re

ta
ng

ul
ar

 e
m

 s
eç

ão
 tr

an
sv

er
sa

l; 
3)

 P
ar

ed
e 

an
tic

lin
al

 s
in

uo
sa

 e
m

 v
is

ão
 f

ro
nt

al
; 4

) 
Pa

re
de

 a
nt

ic
lin

al
 r

et
a 

em
 v

is
ão

 f
ro

nt
al

; 5
) 

C
ut

íc
ul

a 
ad

ax
ia

l f
in

a;
 6

) C
ut

íc
ul

a 
ad

ax
ia

l e
sp

es
sa

; 7
) F

ol
ha

 e
pi

es
to

m
át

ic
a;

 8
) F

ol
ha

 h
ip

oe
st

om
át

ic
a;

 9
) E

st
ôm

at
o 

co
m

 3
 c

él
ul

as
 a

ne
xa

s;
 1

0)
 E

st
ôm

at
os

 e
le

va
do

s a
ci

m
a 

da
 

su
pe

rf
íc

ie
 e

m
 v

is
ão

 tr
an

sv
er

sa
l; 

11
) P

ar
ên

qu
im

a 
pa

liç
ád

ic
o 

co
m

 1
 c

am
ad

a;
 1

2)
 P

ar
ên

qu
im

a 
pa

liç
ád

ic
o 

co
m

 2
 c

am
ad

as
; 1

3)
 P

ar
ên

qu
im

a 
es

po
nj

os
o 

co
m

 1
 a

 3
 c

am
ad

as
; 

14
) P

ar
ên

qu
im

a 
la

cu
no

so
 c

om
 4

 o
u 

+ 
ca

m
ad

as
; 1

5)
 E

pi
de

rm
e 

m
úl

tip
la

 a
ba

xi
al

 c
om

 3
 c

am
ad

as
 d

e 
cé

lu
la

s;
 1

6)
 E

pi
de

rm
e 

m
úl

tip
la

 a
ba

xi
al

 c
om

 1
 a

 2
 c

am
ad

as
 d

e 
cé

lu
la

s;
 

17
) E

pi
de

rm
e 

m
úl

tip
la

 a
da

xi
al

 c
om

 1
 c

am
ad

a 
de

 c
él

ul
as

; 1
8)

 N
úm

er
o 

de
 fe

ix
es

 v
as

cu
la

re
s n

a 
re

gi
ão

 m
ed

ia
na

 d
a 

ne
rv

ur
a 

ce
nt

ra
l, 

1 
a 

3;
 1

9)
 N

úm
er

o 
de

 fe
ix

es
 v

as
cu

la
re

s 
na

 re
gi

ão
 m

ed
ia

na
 d

a 
ne

rv
ur

a 
ce

nt
ra

l, 
4 

a 
6;

 2
0)

 N
úm

er
o 

de
 c

am
ad

as
 d

o 
co

lê
nq

ui
m

a 
ab

ax
ia

l, 
1 

a 
4;

 2
1)

 N
úm

er
o 

de
 c

am
ad

as
 d

o 
co

lê
nq

ui
m

a 
ab

ax
ia

l, 
5 

ou
 +

; 2
2)

 N
úm

er
o 

de
 c

am
ad

as
 d

o 
co

lê
nq

ui
m

a 
ad

ax
ia

l, 
1 

a 
4;

 2
3)

 N
úm

er
o 

de
 c

am
ad

as
 d

o 
co

lê
nq

ui
m

a 
ad

ax
ia

l, 
5 

ou
 +

; 2
4)

 A
m

id
o 

na
 re

gi
ão

 d
a 

ne
rv

ur
a 

ce
nt

ra
l; 

25
) C

om
po

st
os

 fe
nó

lic
os

 n
o 

m
es

of
ilo

; 2
6)

 T
ric

om
as

 c
ur

to
s;

 2
7)

 T
ric

om
as

 lo
ng

os
; 2

8)
 O

rn
am

en
ta

çõ
es

 c
ut

ic
ul

ar
es

.
T

ab
le

 1
 ‒ 

A
na

to
m

ic
al

 fe
at

ur
es

 o
f t

he
 le

af
 b

la
de

 o
f P

ip
er

. D
at

a 
ar

e 
0 

= 
ab

se
nc

e;
 1

 =
 p

re
se

nc
e.

 C
ha

ra
ct

er
s a

re
: 1

) E
pi

de
rm

al
 c

el
l c

irc
ul

ar
 in

 c
ro

ss
 se

ct
io

n;
 2

) E
pi

de
rm

al
 c

el
l r

ec
ta

ng
ul

ar
 in

 c
ro

ss
 se

ct
io

n;
 

3)
 S

in
uo

us
 a

nt
ic

lin
al

 w
al

l i
n 

fr
on

ta
l v

ie
w

; 4
) S

tra
ig

ht
 a

nt
ic

lin
al

 w
al

l i
n 

fr
on

ta
l v

ie
w

; 5
) T

hi
n 

ad
ax

ia
l c

ut
ic

le
; 6

) T
hi

ck
 a

da
xi

al
 c

ut
ic

le
; 7

) E
pi

st
om

at
ic

 le
af

; 8
) H

yp
os

to
m

at
ic

 le
af

; 9
)  

St
om

at
a 

w
ith

 3
 

ad
ja

ce
nt

 c
el

ls
; 1

0)
 S

to
m

at
a 

ra
is

ed
 a

bo
ve

 th
e 

le
af

 su
rf

ac
e 

in
 c

ro
ss

 se
ct

io
n;

 1
1)

  P
al

is
ad

e 
pa

re
nc

hy
m

a 
w

ith
 1

 c
el

l l
ay

er
; 1

2)
 P

al
is

ad
e 

pa
re

nc
hy

m
a 

w
ith

 2
 c

el
l l

ay
er

s;
 1

3)
 S

po
ng

y 
pa

re
nc

hy
m

a 
w

ith
 1

 to
 3

 
ce

ll 
la

ye
rs

, 1
4)

 S
po

ng
y 

pa
re

nc
hy

m
a 

w
ith

 4
 o

r +
 c

el
l l

ay
er

s;
 1

5)
 M

ul
tip

le
 a

ba
xi

al
 e

pi
de

rm
is

 w
ith

 3
 c

el
l l

ay
er

s;
 1

6)
 M

ul
tip

le
 a

ba
xi

al
 e

pi
de

rm
is

 w
ith

 1
-2

 c
el

l l
ay

er
s;

 1
7)

 M
ul

tip
le

 a
da

xi
al

 e
pi

de
rm

is
 w

ith
 

1 
ce

ll 
la

ye
r; 

18
) N

um
be

r o
f v

as
cu

la
r b

un
dl

es
 in

 th
e 

m
id

ve
in

, 1
-3

; 1
9)

 N
um

be
r o

f v
as

cu
la

r b
un

dl
es

 in
 th

e 
m

id
ve

in
, 4

-6
; 2

0)
 N

um
be

r o
f c

el
l l

ay
er

s o
f t

he
 a

ba
xi

al
 c

ol
le

nc
hy

m
a,

 1
-4

; 2
1)

 N
um

be
r o

f c
el

l 
la

ye
rs

 o
f t

he
 a

ba
xi

al
 c

ol
le

nc
hy

m
a,

 5
 o

r +
; 2

2)
 N

um
be

r o
f c

el
l l

ay
er

s o
f t

he
 a

da
xi

al
 c

ol
le

nc
hy

m
a,

 1
-4

; 2
3)

 N
um

be
r o

f c
el

l l
ay

er
s o

f a
da

xi
al

 c
ol

le
nc

hy
m

a,
 5

 o
r +

; 2
4)

 S
ta

rc
h 

in
 th

e 
m

id
rib

; 2
5)

 P
he

no
lic

 
co

m
po

un
ds

 in
 th

e 
m

es
op

hy
ll;

 2
6)

 S
ho

rt 
tri

ch
om

es
; 2

7)
 L

on
g 

tri
ch

om
es

; 2
8)

 C
ut

ic
ul

ar
 o

rn
am

en
ta

tio
ns

.

E
sp

éc
ie

s

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

P.
 a

du
nc

um
1

0
1

0
0

1
0

1
0

0
0

1
1

0
1

0
0

1
0

0
1

0
1

1
0

0
1

0

P.
 c

er
nu

um
1

0
1

0
1

0
0

1
0

0
1

0
0

1
0

1
0

0
1

0
1

0
1

0
1

0
1

1

P.
 d

ila
ta

tu
m

0
1

1
0

1
0

0
1

0
0

1
0

1
0

0
1

0
0

1
0

1
0

1
1

1
0

1
0

P.
 g

au
di

ch
au

di
an

um
1

0
0

1
0

1
0

1
0

1
1

0
1

0
0

1
0

1
0

0
1

1
0

1
1

0
1

0

P.
 g

la
br

at
um

0
1

1
0

1
0

1
1

0
0

1
0

1
0

0
1

0
1

0
0

1
1

0
1

1
0

1
1

P.
 h

is
pi

di
ne

rv
um

0
1

1
0

1
0

0
1

1
1

0
1

1
0

1
0

0
1

0
1

0
0

1
1

1
0

1
1

P.
 li

nd
be

rg
ii

0
1

1
0

1
0

0
1

0
0

0
1

0
1

1
0

0
0

1
0

1
0

1
1

1
0

1
0

P.
 so

lm
si

an
um

0
1

0
1

0
1

0
1

1
0

1
0

1
0

0
1

1
1

0
0

1
0

1
1

0
1

1
0

P.
 u

m
be

lla
tu

m
0

1
0

1
0

1
0

1
0

0
1

0
1

0
0

1
1

1
0

0
1

1
0

1
0

0
0

0



416 Gogosz, A.M. et al.

Rodriguésia 63(2):  405-417. 2012

Referências
Albiero, A.L.M.; Paoli, A.A.S.; Souza, L.A. & 

Mourão, K.S.M. 2005a. Morfoanatomia dos órgãos 
vegetativos de Piper crassinervium H.B. & K. 
(Piperaceae). Acta Botanica Brasilica 19: 305-312.

Albiero, A.L.M.; Souza, L.A.; Mourão, K.S.M.; Almeida, 
O.J.G. & Lopes, W.A.L. 2005b. Morfo-anatomia do 
caule e da folha de Piper gaudichaudianum Kuntze 
(Piperaceae). Acta Farmaceutica Bonaerense 24: 
550-554.

Albiero, A.L.M.; Paoli, A.A.S.; Souza, L.A &; 
Mourão, K.S.M. 2006. Morfoanatomia dos órgãos 
vegetativos de Piper hispidum Sw. (Piperaceae). 
Revista Brasileira de Farmacognosia 16: 379-391.

Berlyn, G.P. & Miksche, J.P. 1976. Botanical 
microtechnique and cytochemistry. The Iowa State 
University Press, Ames. 326p.

Cutter, E.G. 1971. Plant Anatomy: experiment 
and interpretation. Addison-Wesley Publishing 
Company, University California, Davis. 343p. 

Cronquist, A. 1981. An integrated system of classification 
of flowering plants. Columbia University Press, 
New York. 1262p.

Embrapa ‒ Centro Nacional de Pesquisa de Solos. 
1999. Sistema brasileiro de classificação de solos. 
Embrapa Produção de Informações, Brasília; 
Embrapa Solos, Rio de Janeiro. 412p.

Facundo, V.A.; Silveira, A.S.P.; Morais, S.M. 2005. 
Constituents of Piper alatabaccum Trel Yuncker 
(Piperaceae). Biochemical Systematics and 
Ecology 33: 753-756.

Fahn, A. 1988. Secretory tissues in vascular plants. New 
Phytologist 108: 229-257.

Guimarães, E.F. & Valente, M.C. 2001. Piperaceae ‒ 
Piper. In: Reitz, R. (ed.). Flora ilustrada catarinense. 
Herbário Barbosa Rodrigues, Itajaí.

Hutchinson, J. 1973. The families of the flowering 
plants. 3th. ed. Claredon Press, London. 968p. 

Johansen, D.A. 1940. Plant microtechnique. McGraw 
Hill Book, New York. 523p.

Kaul, R. 1977. The role of the multiple epidermis in 
foliar succulence of Peperomia (Piperaceae). 
Botanic Gazette 138: 213-218.

Kraus, J.P. & Arduin, M. 1997. Manual básico de 
métodos em morfologia vegetal. EDUR, São Paulo, 
Seropédica. 198p.

Machado, N.S.O. 2007. Estudo da anatomia foliar de 
espécies do gênero Piper L. (Piperaceae) no estado 
do Rio de Janeiro. Tese de Doutorado. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 103p.

Martins, A.P.; Salgueiro, L.; Vila, R.; Tomi, F.; 
Canigueral, S.; Casanova, J.; Proença da Cunha, 
A. & Adzet, T. 1998. Essential oils from four Piper 
species. Phytochemistry 49: 2019- 2023.

Metcalfe, C.R. & Chalk,L. 1965. Anatomy of the 
dicotyledons. Vol. 2. Clarendon Press, Oxford. 
Pp. 725-1500.

Metcalfe, C.R. & Chalk,L. 1979. Anatomy of the 
dicotyledons: systematic anatomy of leaf and stem, 
with a brief history of the subject. 2nd ed. Vol. 1. 
Clarendon Press, Oxford. 276p.

Morais, S.M.; Facundo, V.A.; Bertini, L.M.; Cavalcanti, 
E.S.B.; Júnior, J.F.A.; Ferreira, S.A.; Brito, E.S.; 
Neto, M.A.S. 2007. Chemical composition and 
larvicidal activity of essential oils from Piper 
species. Biochemical Systematics and Ecology 
35: 670-675.

Mundina, M.; Vila, R.; Tomi, F.; Tomás, X.; Cicció, 
J.F.; Adzet, T.; Casanova, J. & Canigueral, S. 
2001. Composition and chemical polymorphism 
of the essential oils from Piper lanceaefolium. 
Biochemical Systematics and Ecology 29: 739-748.

O’Brien, T.P.; Feder, N. & McCully, M.E. 1964. 
Polychromatic staining of plant cell walls by 
toluidine blue O. Protoplasma 59: 368-373.

Parmar, V.S.; Jain, S.C.; Bisht, K.S.; Jain, R.; Taneja, 
P.; Jha, A.; Tyag, O.D.; Prasad, A.K.; Wengel, J.; 
Olsen, C.E. & Boll, P.M. 1997. Phytochemistry 
of the genus Piper. Phytochemistry 46: 591-673.

Santiago, E.J.A.; Pinto, J.E.B.P.; Castro, E.M.; 
Lameira, O.A.; Conceição, H.E.O. & Gavilanes, 
M.L. 2001. Aspectos da anatomia foliar da 
pimenta-longa (Piper hispidinervium C.DC.) sob 
diferentes condições de luminosidade. Ciência e 
Agrotecnologia, Lavras 25: 1035-1042.

Santos, P.R.D.; Moreira, D.L.; Guimarães, E.F. & 
Kaplan, M.A.C. 2001. Essential oil analysis of 
10 Piperaceae species from the Brazilian Atlantic 
forest. Phytochemistry 58: 547-551.

Sass, J.E. 1951. Botanical microtechnique. 2ed. Iowa 
State College Press, Iowa. 228p.

Silva, A.C.P.R. & Oliveira, M.N. 2000. Caracterização 
botânica e química de três espécies do gênero Piper 
no Acre. Boletim de Pesquisa 23. Embrapa Acre, 
Rio Branco. 13p. 

Smith, W.K.; Vogelmann, T.C.; DeLucia E.H.; Bell, 
D.T. & Shepherd, K.A. 1997. Leaf form and 
photosynthesis. Bioscience 47:785-793.

Sousa, P.J.C.; Barros, C.A.L.; Rocha, J.C.S.; Lira, D.S.; 
Monteiro, G.M. & Maia, J.G.S. 2008. Avaliação 
toxicológica do óleo essencial de Piper aduncum L. 
Revista Brasileira de Farmacognosia 18: 217-221. 

Souza, L.A.; Albiero, A.L.M.; Almeida, O.J.G.; Lopes, 
W.A.L.; Mourão, K.S.M. & Moscheta, I.S. 2009. 
Estudo morfo-anatômico da folha e do caule 
de Piper arboreum Aubl. (Piperaceae). Latin 
American Journal of Pharmacy 28: 103-107.

Souza, L.A.; Moscheta, I.S. & Oliveira, J.H.G. 2004. 
Comparative morphology and anatomy of the leaf 
and stem of Peperomia dahlstedtii C.DC., Ottonia 



Anatomia foliar de espécies de Piper

Rodriguésia 63(2):  405-417. 2012

417

martiana MIQ. and Piper diospyrifolium Kunth 
(Piperaceae). Gayana Botánica 61: 6-17.

Souza, V.C. & Lorenzi, H. 2005. Botânica sistemática: 
guia ilustrado para identificação das famílias da 
Angiospermas da flora brasileira, baseado em 
APGII. Instituto Plantarum, Nova Odessa. 640p.

Takemori, N.K. 2002. Anatomia comparada de 
Peperomia catharinae Miquel, P. emarginella (Sw.) 
C.DC., P quadrifolia (L.) Kunth e P. rotundifolia 

(L.) Kunth (Piperaceae). Dissertação de Mestrado. 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba. 53p.

Takemori, N.K.; Bona, C. & Alquini, Y. 2003. Anatomia 
comparada das folhas de espécies de Peperomia 
(piperaceae) ‒ I. Ontogênese do tecido aqüífero 
e dos estômatos. Acta Botanica Brasilica 17: 
387-394.

Taiz, L. & Zeiger, E. 2004. Fisiologia vegetal. 3rd ed. 
Artmed, Porto Alegre. 719p.

Artigo recebido em 05/11/2010.  Aceito para publicação em 01/04/2011.





Abstract
The anatomical characteristics of both sun and shade leaves of Alseis pickelii were investigated in order to 
evaluate the consequences of selective logging (in seasonally dry Atlantic Forest) on the leaf structure of this 
species. Fully expanded sun and shade leaves were collected in two distinct stands of tabuleiro forest; a stand 
of recently logged forest and an unlogged stand. Only leaves from the unlogged stand revealed significantly 
different magnitudes of response to light regimes, producing leaves with structural characteristics associated 
with different levels of irradiance. The sun leaves from this stand had a thicker adaxial surface, mesophyll, 
palisade and spongy parenchyma, a secondary cell wall of fibers and a lower leaf area compared with the 
shade leaves. However, in the logged stand, the leaf cuticles of sun and shade leaves showed no significant 
differences, although the leaf area of the sun leaves was higher than the shade leaves. According to these data, 
we concluded that the unlogged stand produced typical “sun” and “shade” leaves. In contrast, leaves from the 
logged stand showed a lower variation of types, where neither typical “sun” nor typical “shade” leaves were 
produced, suggesting lower leaf plasticity of this late successional tree in this area.
Key-words: selective logging, leaf plasticity, sun and shade leaves, leaf structure, tabuleiro forest.

Resumo
As características anatômicas de folhas de sol e sombra de Alseis pickelii foram investigadas a fim de se 
avaliar as consequências do corte seletivo de madeira sobre a estrutura foliar em uma floresta atlântica 
estacional semidecidual. Folhas expandidas de sol e de sombra foram coletadas em dois distintos setores da 
mata, setor explorado (área com recente atividade de corte seletivo), e setor preservado. Somente folhas do 
setor preservado revelaram significantes diferenças de resposta aos regimes de luz, produzindo folhas com 
características estruturais nitidamente associadas com diferentes níveis de irradiação. Folhas de sol deste setor 
apresentaram maiores espessuras da superfície adaxial, mesofilo, parênquima paliçádico e lacunoso, parede 
secundária das fibras e menor área foliar comparada às folhas de sombra. Entretanto, no setor explorado, as 
cutículas das folhas de sol e sombra não apresentaram diferenças significativas e as áreas foliares das folhas 
de sol foram maiores que a das folhas de sombra. De acordo com estes resultados, conclui-se que o setor 
preservado produziu árvores com típicas folhas de “sol” e “sombra”. Em contraste, no setor explorado as 
árvores apresentaram menor variação nos tipos de folhas, onde nem típicas folhas de “sol” ou de “sombra” 
foram produzidas, sugerindo menor plasticidade desta espécie secundária tardia nesta área.
Palavras-chave: corte seletivo, plasticidade foliar, folhas de sol-sombra, estrutura foliar, floresta de tabuleiros.
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Introduction
Selective logging is considered one of the 

main causes of treefall gaps in Brazilian forests 
(Rondon Neto et al. 2000). This type of disturbance 

causes widespread damage to surrounding trees, 
subcanopy vegetation, and soils; and also impacts 
the hydrological processes, erosion, fire, carbon 
storage, and animal species (Nepstad et al. 1995; 
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Veríssimo et al. 1992; Curran et al. 2004). Unlike 
deforestation, which can be observed from 
satellites, selective logging causes a spatially 
diffuse thinning of large trees, which is hard to 
monitor using satellite images (Asner et al. 2005). 
The most obvious impact of selective logging is 
the increase in canopy openness, which exposes 
organisms to changes in light, humidity, and 
temperature (Almeida 1989).

This process requires acclimation of shade 
plants, from the understory, to sunlight, and 
demonstrates the close association between the 
anatomical adaptation of leaves and the efficiency 
of photosynthesis when plants grow under different 
levels of light (Carpenter & Smith 1981; Ashton 
& Berlyn 1992). Although leaf anatomy should 
not be used solely as a basis for the prediction of 
a species’ ability to acclimate, the variation found 
in the anatomy of leaves provides an indication 
of the ecological plasticity of a species (Strauss-
Debenedetti & Berlyn 1994). 

The ecological effects of variations in light, 
humidity, and temperature on leaf anatomy have 
been studied; however, most of these studies 
were carried out in greenhouses (e.g., Chabot et 
al. 1979; Tognetti et al. 1998; Lee et al. 2000; 
Paiva et al. 2003) compared to native tropical 
populations (Chazdon & Kaufmann 1993; Rôças 
et al. 1997, 2001; Hlwatika & Bhat 2002). The 
effects of microclimatic alterations caused by 
selective logging on the plasticity of leaf anatomy 
have not been studied. The present study proposes 
an analysis that can be used to determine the 
acclimation capacity of Alseis pickelii Pilger et 
Shmale.

Alseis pickelii (Rubiaceae, Cinchonoideae) 
is a late successional tree, 10 to 13 meters 
tall, which occurs in the understory of tropical 
deciduous forests, such as xeric shrublands and 
deciduous seasonal forests (Pereira Moura 2001). 
This type of forest has diminished over time due 
to deforestation for charcoal production, farming 
(e.g., pasture, sugar cane, and pineapple), and 
logging (Villela et al. 2006). The profile diagrams 
of unlogged and logged stands have shown 
differences in canopy structure, mainly in height 
and in crown connectivity (Villela et al. 2006).

Most plant species have the ability to develop 
distinct leaves when growing at different light 
levels (Chazdon & Kaufmann 1993; Lee et al. 
2000), and a wide amount of leaf variation has been 
described in several species from the Brazilian 

Atlantic Forest that were subjected to extreme 
conditions of sun and shade (Scarano et al. 1999, 
2002; Rôças et al. 2001; Mantuano et al. 2006; 
Pereira et al. 2009). The present investigation was 
carried out in order to identify the effects of light 
on the leaf structure of A. pickelii, by comparing 
sun and shade leaves from two stands (unlogged 
and logged) where this species is exposed to 
different light, humidity and temperature regimes. 
The study areas are in the most important remnant 
of tabuleiro forest (a type of lowland Atlantic 
forest) in the state of Rio de Janeiro, Brazil. Our 
hypothesis is that selective logging affects the leaf 
structure and consequently the leaf acclimation 
capacity of this species.

Material and Methods
Study area 
The study areas are located in the Guaxindiba 

Ecological Reserve in the São Francisco do 
Itabapoana district (21o24’S, 41o04’W) of northern 
Rio de Janeiro, Brazil. This is the largest fragment 
of a lowland forest on Tertiary formations (ca. 
1200 ha according Villela et al. 2006), known 
as tabuleiro forest (RadamBrasil 1983). The 
elevation of this region ranges from 20 m to 200 
m, which distinguishes this lowland forest from 
other regions within the Atlantic Forest along the 
Brazilian coast. Tabuleiro forest is classified as 
seasonal, semideciduous, lowland forest due to 
its phytogeographic features (Veloso et al. 1991). 
The climate can be classified as Aw, according to 
Köppen (1948), and is seasonal, with an intense 
dry season from May to August (RadamBrasil 
1983). Mean annual rainfall is ca. 1000 mm; the 
wettest month is December and the driest is August 
(Villela et al. 2006). The mean annual temperature 
is 23oC (RadamBrasil 1983). The soils are ultisols 
(USDA classification), with a low capacity of 
water retention and low levels of nutrients (Villela 
et al. 2006). 

Leaf samples of Alseis pickelii were collected 
in two distinct stands at the Guaxindiba Ecological 
Station, during February to April of 2006". One 
stand, here referred to as the “logged stand” (LS), 
was part of an area of recently logged forest 
(less than five years ago). In the second stand, 
here referred to as the “unlogged stand” (US), 
selective logging has not occurred for the last 
45 years and is, at this time, without traces of 
selective logging or forest fires (Souza 2005). The 
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noticeable differences between the two stands 
are canopy structure and crown connectivity. 
Climatic observations and canopy cover (Tab. 1) 
measurements were made over the summer and 
winter at each site, at the four cardinal points for 
each of five chosen individuals at both US and 
LS. All climate observations were made at breast 
height and measurements were carried out between 
11:30h and 13:30h; additionally, open fields were 
measured to provide a better comparison among 
the forest stands. Photosynthetic active radiation 
(PAR) was measured with a LI-190SA quantum 
sensor adapted to a LI-250A Light Meter (Li-Cor 
Inc.). Air temperature (oC) and air humidity (%) 
were measured with HT-300 thermo-hygrometer 
(Instrutherm), and canopy cover (%) was measured 
using a 1 × 1 meter quadrat (Freitas et al. 2002). 

Sampling, measurements and 
statistical analyses
For the anatomical analysis, seven fully 

expanded leaves growing in the sun and seven in 
the shade were collected from five adults randomly 
chosen in each of the two stands. The leaves were 
classified according to the amount of canopy light 
they were exposed to. 

Fragments of the middle third of the leaf 
blade were fixed for two hours in solutions of 
2.5% glutaraldehyde and 4.0% formaldehyde in 
a 0.05 M sodium cacodylate buffer, to pH 7.2, 
at room temperature. After being rinsed with the 
same buffer, the samples were post-fixed with 1.0% 
osmium tetroxide in a 0.05 M sodium cacodylate 
buffer (pH 7.2) for one hour. Subsequently, the 
samples were dehydrated in a graded series of 
acetone solutions. The material was infiltrated and 

embedded in epoxy resin. Transverse sections of 
approximately 0.70 µm were obtained and stained 
with toluidine blue (0.1% aqueous solution) 
(Johansen 1940). The slides were mounted in 
appropriate resin. Anatomical descriptions and 
measurements of the epidermis, mesophyll, and 
vascular bundles were made with image analysis 
software (analySIS®) using an Axioplan Zeiss 
microscope. For scanning electron microscopy, 
the samples were fixed, post-fixed, dehydrated the 
same way as used for light microscopy, rinsed in 
the same buffer, and dehydrated in an ascendant 
acetone series. Afterwards, the samples were CO2 
critical-point-dried (CPD 030 – Baltec). Dried 
samples were adhered to stubs with carbon adhesive 
tape (3M) and sputter coated with 20 nm gold (SCD 
050 – Baltec). The material was observed using 
a ZEISS DSM962 operating at 25 kV. Stomatal 
density was estimated from fragments of the leaf 
blades that were cleared by dipping the samples in 
80% lactic acid and then autoclaved at 1 atm and 
120 °C, for 25 minutes, to separate the epidermis 
(O’Brien & McCully 1981). Counting and 
measurements were obtained using a sample size 
of 25 fields that were 0.24 mm2. To test for phenolic 
compounds, a ferric chloride histochemical test 
was carried out for free-hand sections of newly 
collected material (Johansen 1940). Differences 
among leaf types and stands were tested by one-
way analysis of variance (ANOVA), followed by 
Tukey’s multiple comparison test (Zar 1996), and 
differences in microclimatic observations and 
canopy cover measurements were analyzed using 
the T-test (Zar 1996). The statistical analyses were 
performed using the statistical software package 
STATISTICA (StatSoft, USA). 

Table 1 – Climate observations and canopy cover measurements for each site where Alseis pickelii was sampled in 
the Guaxindiba Ecological Station, Rio de Janeiro State – Brazil. US – Unlogged stand; LS – Logged stand. Values 
representing the average of two seasons (summer and winter), measured between 11:30h and 13:30h.

Parameters US LS

Air temperature (oC)† (-) 3.3 (-)1.0 *

Air humidity (%)† (+)13.5 (+)12.0 *

Canopy cover (%) 95 70 *

Photosynthetic active radiation (μmol m-2 s-1) 15 ± 19 340 ± 570 *

† Air temperatures were lower (-) and humidity was higher (+) than in open fields.
* Statistically different parameters (T-test p < 0.05).
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Results
Despite phenotypic variations, Alseis pickelii 

shared some anatomical features irrespective 
of site and microhabitat (Fig 1). These features 
included: an adaxial and abaxial surface with 
a single cell layer, sinuous anticlinal cell walls 
only in the adaxial epidermis, paracytic stomata 
only on abaxial surfaces, dorsiventral mesophyll, 
a collateral arrangement in the vascular system, 
parenchymatic and fibrous bundle sheath cells, 
bundle sheath extension prolonged to the adaxial 
epidermis, and presence of phenols in the cells of 
spongy parenchyma.

Figure 1 and Table 2 compare the leaf 
anatomical structure of individuals from the logged 
and unlogged stands. When comparing sun and 
shade leaves from the unlogged stand, the adaxial 
surface was thicker in the former. No significant 
difference was found in the adaxial surface of 
sun and shade leaves from the logged stand (Fig. 
1a–d). The abaxial surface showed no significant 
difference between sun and shade leaves from 
both stands (Tab. 2). The hypostomatic leaves of 
A. pickelii showed significantly different density 
of stomata in the sun and shade leaves of both 
stands, and higher occurrence in the sun leaves of 
both stands (Tab. 2). The thickness of the adaxial 
cuticle in sun and shade leaves of the logged 
stand was greater than the width in leaves of the 
unlogged stand; however, no significant difference 
was found in the sun and shade leaves from the 
logged stand (Tab. 2).

The dorsiventral mesophyll in the sun 
leaves of the unlogged stand had 2–4 cell layers 
of palisade parenchyma and 3–5 layers of spongy 
parenchyma. In contrast, shade leaves from the 
unlogged stand and both leaf types from the logged 
stand had significantly fewer cells and thinner 
tissues  (Fig. 1 a-d; Tab. 2); 2–3 cell layers of 
palisade parenchyma and 3–4 layers of spongy 
parenchyma. Phenolic compounds were found in 
the spongy parenchyma mainly in the sun leaves 
from the unlogged stand and both leaves from the 
logged stand (Fig. 1 e–h).

The vascular system of A. pickelii presented 
a collateral arrangement, with parenchymatic and 
fibrous bundle sheath cells (Fig. 1 i) and a bundle 
sheath extension (Fig. 1 j). The secondary cell wall 
thickness of the perivascular fibers was wider in 
the sun leaves compared to the shade leaves from 
the unlogged stand, and no significant difference 

was found in the logged stand (Tab. 2). The leaf 
area was significantly different between sun and 
shade leaves from both stands. Sun leaves from the 
unlogged stand had lower area compared to shade 
leaves. However, this did not occur in leaves from 
the logged stand, where sun leaves had higher leaf 
area compared to shade leaves (Tab. 2).

Discussion
In spite of the microclimatic differences 

between the unlogged and logged stands, Alseis 
pickelii did not produce leaves with structural 
characteristics associated with different levels 
of irradiance in the same way in both stands. 
Only leaves from the unlogged stand revealed 
different magnitudes of response to light regimes, 
producing typical “sun” and “shade” leaves. In 
contrast, leaves from the logged stand showed 
lower phenotypic plasticity, which means that it 
was not possible to structurally distinguish sun 
leaves from shade leaves in this stand.

The occurrence of a thicker adaxial surface 
in the sun leaves of the unlogged stand appears 
to have had a greater role in protecting the leaves 
from excess irradiance (Strauss-Debenedetti & 
Berlyn 1994). Stomata density has already been 
cited for other species as being directly related to 
the amount of exposure to both light and water 
(Bastos et al. 1993; Rôças et al. 1997, 2001), and 
a greater number of stomata were found in the sun 
leaves of A. pickelii from both stands, allowing for 
efficient gas exchange (Lleras 1977), better control 
of transpiration, and possibly the avoidance of 
excessive water loss (Weyers & Meidner 1990). 
There was no significant difference in the width 
of the cuticles of the sun and shade leaves from 
the logged stand but the values were higher than 
for the leaves from the unlogged stand. This was 
probably a response to higher exposure to light 
(Cutler et al. 1982) and suggests a homogeneous 
environment in the logged stand.

The typical sun and shade leaves observed 
in the unlogged stand showed a classic pattern 
of response and adaptation to light exposure in 
the leaf tissues (Björkman 1981). The thicker 
palisade and spongy parenchyma from the sun 
leaves in this stand represents leaf tissue that 
maximizes light absorption and carbon fixation. 
Tubular palisade cells facilitate the penetration of 
direct sunlight, and thicker spongy parenchyma 
helps scatter the light, thus increasing the chance 
that light will be absorbed for photosynthesis 
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Figure 1 –Transverse sections of the sun (a) and shade (b) leaves of A. pickelii from the unlogged stand (UL) and 
sun (c) and shade (d) leaves from the logged stand (LS). Arrow indicates phenolic substances (e, f) in the cells of 
spongy parenchyma. Scanning electron microscopy of leaf blade (g). Detail of phenolic substances (h) in spongy 
parenchyma. Leaf transverse section showed a collateral arrangement in the vascular system and stomata in the ab-
axial surface, with parenchymatic and fibrous bundle sheath cells (i) and bundle sheath extension (j). ct - cuticle; ad 
- adaxial surface; pp - palisade parenchyma; sp - spongy parenchyma; ab - abaxial suface; st - stomata; vs - vascular 
system; � - parenchymatic and fibrous bundle sheath; t - bundle sheath extension. Bars: Figs. a-d and e = 25 µm; 
Fig. f = 15µm; Fig. g and i = 50µm; Fig. h and j = 10 µm.
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Parameters Stands Leaf N Mean ±  S.D. F
 

US
Sun 75 18 ± 5 a

12.97
Adaxial surface Shade 75 14 ± 4 b
thickness (µm)

LS
Sun 60 15 ± 4 b

 Shade 60 13 ± 4 b
 

US
Sun 75 14 ± 3 a

7.14
Abaxial surface Shade 75   12 ± 3 ab
thickness (µm)

LS
Sun 60 12 ± 3 b

 Shade 60 11 ± 3 b

Stomata/0.01mm2

US
Sun 387   3.6 ± 1.5 a 

16.07
Shade 516   2.7 ± 1.3 b 

LS
Sun 273  3.6 ± 1.3 a
Shade 376  2.4 ± 1.2 b

 
US

Sun 125  2.1 ± 0.9 a

37.98
Cuticle Shade 124  1.2 ± 0.8 b
thickness (µm)

LS
Sun 177  3.3 ± 2.3 c

 Shade 149  3.3 ± 2.7 c
 

US
Sun 75 152 ± 13 a

89.47
Mesophyll Shade 75 127 ± 32 b
thickness (µm)

LS
Sun 60 102 ± 19 c

 Shade 60    99 ± 16 c 
 

US
Sun 75 57 ± 7 a

47.81
Palisade Shade 75   46 ± 14 b
thickness (µm)

LS
Sun 60 40 ± 8 c

 Shade 60 41 ± 6 c
 

US
Sun 75   95 ± 14 a

73.12
Spongy Shade 75   81 ± 21 b
thickness (µm)

LS
Sun 60   62 ± 15 c

 Shade 60   59 ± 13 c
 

US
Sun 142   7 ± 1 a

26.66
Secondary cell wall thickness Shade 158   6 ± 2 b
 of perivascular fibers (µm)

LS
Sun 144   6 ± 1 b

 Shade 132   6 ± 1 b

US
Sun 99  32 ± 19 a

51.49
Leaf area (cm2) Shade 100  71 ± 21 b

LS
Sun 78  61 ± 30 c

 Shade 79  50 ± 21 d
Means with the same letter are not significantly different (ANOVA, p < 0.05).

Table 2 – Anatomical and morphological traits of sun and shade leaves of Alseis pickelii from both unlogged (US) 
and logged (LS) stands. (N) - Number of measures; (Mean ± S.D) – Mean ± standard deviations.

(Vogelmann & Martin 1993; Vogelmann et al. 
1996). The thicker mesophyll in sun leaves also 
facilitates CO2 dissolution into the water within 
the cell wall, which decreases the resistance to 
CO2 diffusion from the intercellular space to the 

chloroplast stroma (Evans 1999; Terashima et al. 
2001). Furthermore, sun leaves from the unlogged 
stand also had a higher amount of lignified tissues, 
which possibly enhance durability and promote 
greater mechanical resistance, for example, 
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against herbivory (Lee et al. 2000). An increase in 
defense mechanisms is supported by the phenolic 
compounds (Feeny 1976; Mantuano et al. 2006) 
that were frequently observed in the sun leaves 
from both stands, and the shade leaves from the 
logged stand.

The reduction of leaf area of the sun leaves 
from the unlogged stand is similar to that observed 
in many other species growing at different levels 
of light (Abrams & Kubiske 1990; Niinemets 
& Kull 1998; Klich 2000; Mendes et al. 2001). 
This adaptation could generate an increase in 
convective heat dissipation that could counteract 
the negative effects of overheating and high 
transpiration rates (Gates 1980). 

The incapacity of A. pickelii to produce 
typical shade leaves in the logged stand is clearly 
related to high amounts of light caused by a greater 
amount of open space in the canopy. However, if 
sun leaves from both stands were collected at the 
same light exposure at the canopy level, why didn’t 
the sun leaves from the logged stand produced 
typical sun leaves? It seems that this species 
needs stimulus from both low and high regimes 
of light to be able to develop different types of 
leaves. Although acclimation cannot be predicted 
from leaf anatomy alone (Strauss-Debenedetti 
& Berlyn 1994) the variation in the spectrum of 
leaf types found within the logged stand suggests 
lower leaf plasticity of this late successional tree 
and, consequently, that selective logging represents 
a clear threat to the conservation of this species. 
Further studies are necessary to better understand 
the acclimation and fitness mechanisms in this 
species.
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Resumo 
O conhecimento disponível sobre a flora das florestas montanas (Brejo de Altitude) do semiárido de 
Pernambuco aponta duas situações: uma com maior semelhança à das florestas mais próximas à costa atlântica; 
e outra mais similar às florestas mais secas do sertão nordestino. Este trabalho teve como objetivo investigar 
a composição de fragmentos de floresta montana no município de Brejo da Madre de Deus, Pernambuco, 
situados numa área geográfica de transição entre aqueles tipos florestais. Os resultados foram comparados 
com cinco levantamentos florísticos realizados em florestas pernambucanas que utilizaram metodologia 
similar de amostragem. Foram identificadas 293 espécies, distribuídas em 185 gêneros e 71 famílias. As 
espécies arbóreas e arbustivas/subarbustivas se destacaram em riqueza total de espécies coletadas (50% e 
24%, respectivamente), indicando similaridade florística com as florestas montanas mais próximas à costa 
atlântica. Os outros hábitos não apresentaram padrão claro de similaridade florística.
Palavras-chave: Brejo de Altitude, composição florística, floresta montana, fragmento.

Abstract 
The information available on the flora of upland forests of Pernambuco’s semi-arid region (“brejo de 
altitude”) indicates two situations: one flora more similar with forests closer to the Atlantic coast; and 
another more similar to the drier forests of northeastern inlands. This study aimed to investigate the floristic 
composition of upland forest fragments in the municipality of Brejo da Madre de Deus, Pernambuco, located 
in a geographical transition area between those forests. The results were compared with five floristic surveys 
carried out in Pernambuco forests that used similar sampling methodologies. Two-hundred ninety-three 
species were identified, distributed among 185 genera and 71 families. Arboreal and shrubby/subshrub 
species stood out richness of the total species collected (50% and 24%, respectively), which indicates 
floristic similarity with the highland forests closer to the Atlantic coast. The other habits did not present 
clear floristic similarity patterns.
Key words: Brejo de Altitude, floristic composition, fragments, montane forest.
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Introdução
O conhecimento  a tual  da  f lora  de 

angiospermas das florestas do leste da América 
do Sul mostra que, quando as análises florísticas 
são restritas a setores da Floresta Atlântica, como 
os do nordeste e do sudeste brasileiro, o padrão das 
espécies parece ser primariamente relacionado com 
o clima, diferenciando as florestas ombrófilas das 
estacionais (Oliveira-Filho et al. 2006). 

No nordeste brasileiro, as florestas estacionais 
ocorrem nos limites entre a Floresta Atlântica 
a leste e ao longo de toda a zona de contato 
entre as Caatingas e os Cerrados a oeste (IBGE 
1993), acompanhando a isoieta de 1.000 mm de 
precipitação anual (Andrade Lima 1981). Sabe-se 
que sua composição varia em função de vários 
fatores, especialmente a distância do mar; e que 
àquelas presentes em áreas de maior altitude dentro 

Este artigo possui material adicional em sua versão eletrônica.
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do semiárido, os chamados Brejos de Altitude, 
notabilizam-se por estarem circundadas por 
Caatinga (Rodal et al. 2008). 

Os Brejos de Altitude ocupam as áreas mais 
elevadas do planalto da Borborema (acima de 600 
m), sendo classificados como florestas montanas 
por Veloso et al. (1991). Seu surgimento em pleno 
semiárido resulta de uma condição climática 
especial em função da altitude e do relevo, que 
criam uma situação particular onde as massas de ar 
depositam umidade na encosta de grandes maciços 
e planaltos voltados para a direção do vento 
(Andrade-Lima 1981). Essa condição climática 
especial cria a chamada “precipitação oculta” 
que propicia uma intensa condensação noturna, 
especialmente nos meses mais frios, levando ao 
desenvolvimento de uma vegetação florestal em 
pleno semiárido (Andrade & Lins 1965), a qual 
desempenha relevante função de proteção de 
nascentes de rios e de lençóis freáticos (Andrade-
Lima 1966).

A conservação dessas florestas montanas 
é crítica, uma vez que no inicio dos anos 70 
Vasconcelos-Sobrinho (1971) identificou a 
existência de 8.569 km2 de remanescentes dessas 
florestas nos estados do Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba e Pernambuco. Trinta anos mais 
tarde, Tabarelli & Santos (2004) afirmaram que 
na mesma região restam apenas 2.626 km2 e 
pouco mais de 30 km2 (0,16%) são protegidos por 
unidades de conservação.

O conhecimento botânico dessas florestas 
em Pernambuco está disponível em uma série 
de estudos pontuais em áreas mais interioranas 
situadas no sertão (Sales et al. 1998; Rodal & 
Nascimento 2006; Nascimento & Rodal 2008) 
e de levantamentos em áreas mais próximas da 
costa atlântica (Rodal et al. 2005a; Ferraz & Rodal 
2006; Ferraz & Rodal 2008), havendo uma lacuna 
de informação sobre as florestas situadas na zona 
de transição entre o litoral e o sertão do Estado.

A síntese dos trabalhos acima citados aponta 
inicialmente para dois padrões florísticos: o das 
florestas montanas mais próximas à costa atlântica, 
onde a flora parece ser um prolongamento da 
floresta úmida costeira; e o das mais interioranas, 
localizadas no sertão do Estado, onde há uma flora 
diferenciada mais similar às florestas mais secas do 
sertão nordestino. Este trabalho investiga a flora 
de angiospermas numa floresta de transição em 
Pernambuco, visando melhor entender o padrão 
florístico destas florestas ameaçadas.

Material e Métodos
Área de estudo
A Serra do Bituri situa-se no município 

de Brejo da Madre de Deus, Pernambuco, no 
Planalto da Borborema, em uma área de transição 
entre o litoral e o sertão (8°12’05”‒8°12’41,5”S 
e 36°23’21”‒36°23’73”W) (Fig. 1). Essa área 
representa apresenta um conjunto de fragmentos 
de floresta estacional semidecídua montana (Veloso 
et al. 1991), com altitude entre 900 e 1.100 m. A 
temperatura média anual é de 22,2ºC, com médias 
máximas mais elevadas entre dezembro e janeiro de 
23,5ºC; e mínimas entre julho, agosto e setembro de 
16,5ºC. A precipitação média anual é de 948 mm, 
com período de chuvas se estendendo de março a 
julho e período seco (< 100 mm mês-1) de seis a 
oito meses (Silva et al. 2009), o que caracteriza o 
clima como tropical úmido-seco, com longa estação 
seca (Richards 1996).

Os fragmentos estudados estão em 
propriedade particular, em geral rodeados por 
áreas com cultivo extensivo do café, banana, 
cenoura e beterraba, resultando em uma paisagem 
extremamente fragmentada. No entanto, como 
alguns fragmentos estão em bom estado de 
conservação, foram transformados em Reserva 
Particular do Patrimônio Natural (RPPN), a 
exemplo da RPPN Fazenda Bituri.

Procedimento amostral e análise 
estatística
As coletas foram realizadas mensalmente 

por um período de dois anos (1999‒2002) através 
do método de caminhamento (Filgueiras et al. 
1994), seguindo as técnicas usuais de coleta para 
plantas (Mori et al. 1989). As exsicatas foram 
incorporadas ao herbário Professor Vasconcelos-
Sobrinho (PEUFR) do Departamento de Biologia 
da UFRPE, onde foram devidamente catalogadas. 
A identificação das espécies foi realizada por 
comparação com exsicatas depositadas nos 
herbários PEUFR, IPA e por especialistas de 
diferentes herbários do Brasil e do exterior. As 
espécies de Myrtaceae foram comparadas às 
identificações do material coletado em Brejo 
da Madre de Deus e outras florestas montanas 
de Pernambuco durante a execução do projeto 
“Composição florística e diversidade nos Brejos 
de Altitude em Pernambuco”, colaboração entre 
o Departamento de Biologia da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco e o Royal Botanic 
Gardens, Kew.
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Foi elaborada uma lista das espécies 
ordenadas por família, com informações acerca 
do hábito (Font-Quer 2000), nome e número do 
coletor e determinador. A classificação de famílias 
adotou a proposta do APG III (2009) e a grafia 
dos autores dos nomes científicos seguiu o site 
do IPNI (2010).

A partir dessa lista, foi elaborada uma tabela 
com as famílias de maior riqueza de espécies da 
área e comparado com os de cinco levantamentos 
qualitativos em áreas de floresta montana que 
utilizaram o mesmo método de coleta (Caruaru 
(Rodal & Sales 2008); Floresta (Rodal & Nascimento 
2002); São Vicente Férrer (Ferraz & Rodal 2008); 
Bonito (Rodal et al. 2005b) e um levantamento 
em uma área de floresta de terras baixas em São 
Lourenço da Mata (Rodal et al. 2005a).

Com base nesses mesmos levantamentos, 
foram montadas três matrizes de dados binários, 
apenas com taxa identificados no nível específico, 
uma com as espécies arbóreas, uma com as 
arbustivas/subarbustivas e uma com as herbáceas/
trepadeiras. A partir dessas matrizes foi realizada 

uma análise de agrupamento, utilizando o índice de 
Jaccard e o método de ligação da média do grupo 
(UPGMA), processada pelo programa PC-ORD 
for Windows versão 4.0 (McCune & Mefford 
1999), cujos resultados foram plotados em três 
dendrogramas.

Resultados e Discussão
Foram registradas 290 espécies, distribuídas 

em 185 gêneros e 71 famílias (Apêndice 1). A 
identificação no nível de espécie foi de 89%. 
Destaque para Fabaceae (30 espécies), Myrtaceae 
(24 spp.), Asteraceae (23 spp.), Solanaceae 
e Rubiaceae (15 spp. cada), Orchidaceae e 
Melastomataceae (13 spp. cada) e Euphorbiaceae 
(12 spp.),  totalizando 51% das espécies 
amostradas. Apesar das oito famílias de maior 
riqueza específica nos fragmentos da Serra do 
Bituri serem praticamente as mesmas de outras 
florestas do litoral e interior de Pernambuco (Tab. 
1), nota-se que existem variações na composição 
de espécies.

Árvores – Trata-se do hábito com maior 
riqueza de espécies (127), cerca de 50% do total 
das plantas coletadas. Na área de estudo e em dois 
levantamentos listados na Tabela 2 (São Vicente 
Férrer e São Lourenço da Mata) também houve 
maior proporção de espécies arbóreas. Segundo 
Richards (1996) a riqueza de espécies arbóreas 
é uma das características mais marcantes das 
diferentes tipologias florestais tropicais.

Fabaceae (23 espécies) e Myrtaceae (17) são 
os taxa com maior riqueza de espécies arbóreas 
do dossel e sub-dossel da floresta, semelhante ao 
registrado nas florestas consideradas na Tabela 
2 e em levantamentos realizados em florestas 
do domínio atlântico de Pernambuco (Guedes 
1998; Sales et al. 1998; Moura & Sampaio 
2001; Siqueira et al. 2001), de outros Estados do 
Nordeste (Lourenço & Barbosa 2003; Cestaro & 
Soares 2004; Amorim et al. 2005) e do Sudeste 
do país (Leitão-Filho 1982; Peixoto & Gentry 
1990; Guedes-Bruni 1998). Tal padrão corrobora 
as observações de Prance et al. (1979) e Gentry 
(1995) sobre a importância dessas famílias nas 
florestas neotropicais.

Com relação à distribuição por estrato e 
habitat, as espécies emergentes mais comuns 
foram Albizia polycephala, Copaifera trapezifolia, 
Eriotheca crenulaticalyx e Manilkara rufula. No 

Figura 1 ‒ Localização do município de Brejo da 
Madre de Deus (área de estudo) e outros utilizados para 
comparação florística (Caruaru, Floresta, Bonito, São 
Lourenço da Mata, São Vicente Férrer), Pernambuco, 
Brasil.
Figure 1 ‒ Localization of Madre de Deus municipality (study 
area) and other floristic surveys used to floristic analysis (Ca-
ruaru, Floresta, Bonito, São Lourenço da Mata, São Vicente 
Ferrer), Pernambuco, Brazil.
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Figura 2 ‒ Análise de similaridade florística do componente arbóreo (a), arbustivo/subarbustivo (b) e herbáceo/
trepadeira (c) entre a área de estudo e outras de Pernambuco (1 – Brejo da Madre de Deus; 2 – Floresta; 3 – Caruaru; 
4 – Bonito; 5 – São Vicente Férrer; 6 – São Lourenço da Mata). 
Figure 2 ‒ Analysis of floristic similarity of the tree component (a), shrub/shrublet (b) and herb/climbing (c) between the study area and 
other of Pernambuco (1 – Brejo da Madre de Deus; 2 – Floresta; 3 – Caruaru; 4 – Bonito; 5 – São Vicente Férrer; 6 – São Lourenço da Mata).

dossel, se destacaram Bowdichia virgilioides, 
Inga subnuda, Buchenavia capitata, Guapira 
nitida, Schefflera morototoni, Simarouba amara, 
entre outras. No sub-dossel destaque para Banara 
brasiliensis, Casearia sylvestris, Machaerium 
hirtum, Nectandra cuspidata, Eugenia ligustrina, 
E. punicifolia e Myrcia fallax. Nas bordas 
das matas foram comuns Byrsonima crispa, 
Erythroxylum citrifolium, Inga marginata, 
Miconia caudigera e M. rimalis e Myrcia 
sylvatica. Em afloramentos rochosos, situados 
nas áreas mais elevadas, Miconia rubiginosa, 
Eugenia obtusifolia e Marlierea clausseniana 
foram as mais comuns. Com exceção de Albizia 
polycephala, Buchenavia capitata, E. punicifolia 
e Myrcia fallax, que tem ocorrência também na 
área Floresta, um Brejo de Altitude do sertão 
(Rodal e Nascimento 2002), as demais espécies 
têm distribuição no domínio atlântico, do agreste 
ao litoral do Estado (Rodal et al. 2005a, b; Ferraz 
& Rodal 2008; Rodal & Sales 2008).

A análise de similaridade florística do hábito 
arbóreo (Fig. 2a) confirma estas observações, 
indicando que lista de Brejo da Madre de Deus 
tem alto nível de semelhança com as florestas 
mais próximas da costa atlântica como Caruaru 
(Rodal & Sales 2008), São Vicente Férrer (Ferraz 
& Rodal 2008) e de São Lourenço da Mata (Rodal 
et al. 2005a), indicando uma ligação florística 
com a flora atlântica. Estes resultados corroboram 
as afirmações de Rodal et al. (2005a) sobre o 
efeito da continentalidade e sua influência na 
formação de conjuntos florísticos dos brejos de 
altitude de Pernambuco, reforçando estudos em 
escala continental e regional que mostraram que 
a composição de espécies de árvores varia em 
resposta ao clima e a biogeografia, determinando 
a distribuição das espécies arbóreas na paisagem 
tropical de acordo com suas tolerâncias e adaptações 
específicas (Hall & Swaine 1976, 1981; Lieberman 
et al. 1985; Hubbell & Foster 1986; Chazdon & 
Denslow 2002).

a

b

c
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Arbustos/subarbustos – Cerca de 24% das 
espécies apresentaram esse hábito, com destaque 
para Asteraceae com 17 espécies, seguida por 
Rubiaceae (8 spp.), Euphorbiaceae e Solanaceae 
(7 spp. cada) e Melastomataceae (4 spp.). Com 
exceção de Melastomataceae, estas famílias 
também foram citadas como importantes em 
riqueza (Tab. 1) nas florestas de Caruaru (Rodal & 
Sales 2008) e Bonito (Rodal et al. 2005b), porém 
com composição florística distinta.

Como observado na área de estudo Tabarelli 
& Mantovani (1999), Ivanauskas et al. (2001) e 
Zipparro et al. (2005) também citaram Rubiaceae, 
Melastomataceae e Solanaceae como as famílias 
mais ricas em espécies do componente arbustivo em 
áreas de Floresta Atlântica. Enquanto Asteraceae 
e Euphorbiaceae (gêneros Cnidoscolus e Croton) 
foram citadas com maior riqueza em áreas de 
Caatinga ou no contato Caatinga – Brejo de Altitude 
(Melo & Sales 2008; Rodal & Sales 2008 e Lucena 
2000, respectivamente).

A análise de similaridade desses hábitos (Fig. 
2b) indicou maior semelhança florística da área de 
estudo com as florestas montanas de Caruaru e Bonito 
(mais próximos da costa atlântica), compartilhando 
cerca 50% das espécies de Rubiaceae (por exemplo, 
Psychotria carthagenensis, P. schlechtendaliana), 
Solanaceae (Solanum baturitense e S. paniculatum) 
e Melastomataceae (Clidemia debilis e C. hirta) e 
cerca de 30% de Asteraceae (Baccharis oxyodonta 
e Verbesina macrophylla). Assim como ocorreu no 
hábito arbóreo, a semelhança da área de estudo em 
termos de arbustos/subarbustos com as florestas 
montanas mais costeiras reforça a idéia de ligação 
de algumas florestas montanas com a flora atlântica 
(Rodal et al. 2005), que poderia ser justificada 
principalmente pela importância em riqueza 
das famílias Rubiaceae e Solanaceae na floresta 
atlântica (Tabarelli & Mantovani 1999) e, de forma 
geral, nas florestas neotropicais montanas (Gentry 
1982, 1988, 1990).

Foi possível identificar a preferência de 
algumas espécies por habitats específicos. Por 
exemplo, no interior da mata foram destaque: 
Aureliana fasciculata, Brunfelsia uniflora, 
Chiococca alba e Palicourea crocea; nas áreas de 
borda: Acacia paniculata, Alternanthera brasiliana, 
Psychotria sessilis, Solanum paraibanum, S. 
rhytidondrum, Verbesina macrophylla e Vernonia 
andrade-limae, e nos afloramentos rochosos: 
Paliavana tenuifolia, Psychotria schlechtendaliana 
e Tibouchina heteromalla.

Ervas terrestres – Esse grupo apresenta 25 
espécies (cerca de 10% da flora total), destacando-
se Poaceae (8 spp.), Bromeliaceae (5 spp.) e 
Asteraceae (4 spp.). Nos levantamentos listados 
na Tabela 2, Poaceae figura como o táxon com 
maior riqueza de espécies, exceto em Floresta e 
São Lourenço da Mata. Das espécies amostradas, 
nove foram compartilhadas com pelo menos uma 
das áreas listadas na Tabela 2, sendo comuns nas 
bordas da mata e margens da estrada. 

As espécies não compartilhadas, como 
Dyckia limae e Vriesea limae, endêmicas dos 
afloramentos rochosos de Pernambuco (Siqueira-
Filho 2002), formavam moitas juntamente com 
Epidendrum cinnabarinum, Eragrostis neesii, 
Melinis repens, Melocactus zehntneri, Oncidium 
barbatum e Vrisea friburgensis. A formação de 
moitas de Bromeliaceae, Poaceae e Orchidaceae, 
associado espécies de outras famílias foi um 
padrão também citado por Barthlott et al. (1996) e 
Porembski et al. (1997) em afloramentos rochosos 
sulamericanos.

No interior dos fragmentos não era comum 
a presença de ervas, com exceção das áreas de 
clareiras. Nas bordas florestais foram encontradas 
espécies como Conocliniopsis prasiifolia, 
Erechtites valerianifolia e Vernonia acutangula, 
nas áreas de nascentes ou próximos a cursos 
d’água predominavam agrupamentos de Heliconia 
psittacorum. A esse respeito, Grime (1979) 
observou que a presença e a riqueza de espécies 
nos diferentes habitats do “chão” das florestas 
dependeria da intensidade luminosa que ali chega.

Ervas epífitas – Neste grupo foram 
registradas 16 espécies, correspondendo a 6,3% 
da flora total, com destaque para Orchidaceae 
(10 espécies) e Bromeliaceae (4), confirmando 
as observações de Gentry & Dodson (1987), que 
descreveram a elevada riqueza de Orchidaceae 
epífitas, superando todos os grupos de plantas em 
número de espécies nos trópicos e subtrópicos.

Em média, os levantamentos citados 
na Tabela 2 tiveram 4% de epífitas, havendo 
claramente uma maior riqueza de espécies na 
área de estudo e em Floresta, mais secas se 
comparadas àqueles brejos mais próximos do 
litoral. Tais resultados contrariam as observações 
de Gentry (1995), que ressalta que esse grupo 
tem maior riqueza nas florestas úmidas que nas 
secas. É possível levantar duas hipóteses para essa 
maior riqueza nesses Brejos de Altitude: 1) tanto 
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na área de estudo, quanto em Floresta (Rodal & 
Nascimento 2002), houve um maior esforço de 
coleta ou 2) que haja maior riqueza de epífitas 
nessas florestas estacionais de maior altitude, em 
função da maior nebulosidade ou “precipitação 
oculta”. A esse respeito, especialmente orquídeas 
e bromélias, apresentam adaptações morfológicas 
para absorção de água e nutrientes nos estratos 
mais altos da floresta, o que pode representar uma 
vantagem em ambientes caracterizados pela alta 
nebulosidade que, segundo Vogelmann (1973), é 
o fator responsável pela existência e manutenção 
das florestas montanas.

No interior do fragmento foi comum a 
presença de Cattleya labiata e Prosthechea 
fragans, Tillandsia cf. juncea, T. tenuifolia e T. 
usneoides. Algumas espécies como Rhipsalis 
cereuscula utilizavam como suporte árvores 
de grande porte como Eriotheca crenulaticalyx 
enquanto Peperomia tetraphylla era usualmente 
observada em troncos em decomposição. 

Ervas hemiparasitas – Hábito com quatro 
espécies (1,5%), sendo Loranthaceae e Santalaceae 
os únicos representantes. São plantas muito comuns 
em borda de mata, como também registrado 
em Floresta, Caruaru e Bonito, com as mesmas 
famílias e, quase sempre, o mesmo número 
de espécies (Tab. 1). Struthanthus marginatus 
ocorreu nos levantamentos realizados em Caruaru 
e Bonito, enquanto Phoradendron piauhyanum e 
P. crassifolium, ocorreram em Floresta (Rodal & 
Nascimento 2002) e Bonito, respectivamente. 

Trepadeiras  – Foram registradas 22 
espécies, entre trepadeiras lenhosas e herbáceas, 
correspondendo a 8,6% das espécies da área de 
estudo. Em média, os levantamentos citados na 
Tabela 2 têm 10% de trepadeiras, valor inferior 
aos 20% relatado por Gentry (1991), para florestas 
tropicais. Com base na literatura consultada, 
apenas as florestas mais úmidas estudadas por 
Rodal & Sales (2008) e Ferraz & Rodal (2008) 
têm acima de 15% de trepadeiras. Fatores como 
clima, altitude, solo e posição geográfica têm 
sido relatados como importantes para explicar 
diferenças de composição e abundância deste 
hábito (Gentry 1988). 

De um modo geral, o total de espécies 
trepadeiras em florestas pernambucanas é baixo, 
quando comparado com os levantamentos no 
Sudeste do Brasil realizados por Hora & Soares 
(2002), Udulutsch et al. (2004), Rezende & 
Ranga (2005) e Tibiriçá et al. (2006). Todavia, 

vale ressaltar que a diferença no esforço amostral 
não permite maiores considerações, uma vez que 
todos estes estudos enfocaram exclusivamente as 
trepadeiras (lenhosas e herbáceas). Considerando 
que pouco se conhece a respeito das variações 
florísticas deste componente em Pernambuco, 
é importante que estudos que priorizem este 
componente sejam realizados com maior 
intensidade, principalmente por este apontar o 
estado de conservação das florestas (Schnitzer & 
Bongers 2002).

As famíl ias  com maior  r iqueza de 
espécies foram Apocynaceae, Bignoniaceae, 
Convolvulaceae e Fabaceae com três espécies 
cada, seguida por Sapindaceae e Malpighiaceae 
(duas cada).  Estas famílias também são 
importantes em Floresta e São Vicente Férrer, 
assim como em florestas estacionais no Sudeste 
do Brasil (Udulutsch et al. 2004). Tanto na área de 
estudo como em outras florestas, percebe-se que a 
maioria das espécies de trepadeiras concentra-se 
num pequeno número de famílias, como observou 
Gentry (1991), destacando Bignoniaceae como 
a família mais rica nesse hábito em florestas 
neotropicais. 

Quanto às espécies compartilhadas, a maior 
semelhança ocorreu com Caruaru e Bonito, com 
quatro espécies cada, dentre elas: Mandevilla 
dardanoi, Merremia macrocalyx e Paullinia 
trigonia, e a menor semelhança com São Lourenço 
da Mata, com apenas duas espécies (Mandevilla 
scabra e Tetrapteris mucronata). A primeira 
espécie é considerada endêmica dos inselbergues 
ocorrentes na formação geológica Planalto da 
Borborema, no nordeste do Brasil (Sales et al. 
2006). Mandevilla scabra, ao contrário, tem ampla 
distribuição geográfica no estado de Pernambuco, 
ocorrendo em capoeiras e bordas de Floresta 
Atlântica, sendo restrita a áreas de maior altitude 
no agreste do estado.

Em relação à distribuição nos diferentes 
ambientes, Smilax syphilitica destacou-se 
no interior da mata e Dioclea guianensis, 
Jacquemontia martii, Pyrostegia venusta e 
Serjania ichthyoctona foram comuns na borda 
da mata.

A análise de similaridade do conjunto 
formado por ervas terrestres,  epifít icas, 
hemiparasitas e trepadeiras (Fig. 2c) indicou que 
a área de estudo tem maior similaridade florística 
com Floresta (Rodal & Nascimento 2002). Esta 
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semelhança pode ser justificada pelo levantamento 
igualmente detalhado desses hábitos nas duas 
áreas, ou ainda, pelo estado de conservação destas 
florestas (Rodal & Sales 2008). O reduzido número 
de levantamentos avaliando esses componentes 
dificulta maiores discussões, necessárias para 
viabilizar estratégias de conservação para estas 
florestas ameaçadas. 
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Resumo
A Mata da Pavuna é um fragmento de Floresta Estacional Semidecidual em um cânion com afloramento 
rochoso e solo raso, localizado no município de Botucatu, Estado de São Paulo. Foram amostradas as espécies 
vasculares em estádio reprodutivo e identificadas até o menor nível taxonômico possível. Foram encontradas 
386 espécies em 84 famílias. Fabaceae foi a família com maior número de espécies (44), seguida de Asteraceae 
(34), Euphorbiaceae (18), Poaceae (17), Malvaceae (14), Bignoniaceae e Solanaceae (12). Entre as Pteridophyta 
sensu lato, as famílias mais diversas foram Pteridaceae (nove espécies) e Polypodiaceae (sete). Comparado 
a outros levantamentos florísticos extensos na Mata Atlântica, os resultados ressaltam a elevada diversidade 
florística local, bem como a presença de espécies típicas de formações xerofíticas sugerindo a ocorrência de 
um encrave de vegetação seca nesta região. Destacamos também o primeiro registro de Pellaea ovata (Desv.) 
Weath. (Pteridaceae) para o Brasil.
Palavras-chave: afloramento rochoso, floresta estacional semidecidual, floresta seca, Mata Atlântica, plantas 
vasculares.

Abstract
“Mata da Pavuna” is a fragment of Seasonal Semideciduous Forest located in a canyon characterized by rocky 
outcrops and shallow soil, in Botucatu municipality, São Paulo state. We collected fertile vascular plants and 
identified them to the lowest possible taxonomic level. We found 386 species in 84 families; Fabaceae was 
the most diverse family with 44 species, followed by Asteraceae (34), Euphorbiaceae (18), Poaceae (17), 
Malvaceae (14), Bignoniaceae (12) and Solanaceae (12). In the Pteridophyta sensu lato the most diverse 
families were Pteridaceae (nine species) and Polypodiaceae (seven). Compared to other comprehensive floristic 
surveys carried out in the Atlantic Forest these results show high floristic diversity  with typical species from 
xerophytic vegetation, suggesting the presence of an enclave of dry forest. Pellaea ovata (Desv.) Weath. 
(Pteridaceae) is first reported here for Brazil.
Key words: rock outcrops, semideciduous seasonal forest, dry forest, Atlantic Forest, vascular plants.
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Introdução
Estudos florísticos devem estar entre as 

principais fontes de informação para planos que 
incluam preservação, conservação ou manejo de 
áreas com vegetação nativa (Gómez-Pompa & 
Nevling Jr. 1988). Apesar disso, levantamentos 
extensivos que compreendam todos os hábitos 
são raros. Os numerosos estudos fitossociológicos 
realizados no estado de São Paulo incluem apenas 
espécies arbóreas ou arbóreo-arbustivas, em 
detrimento daqueles que contemplem os demais 

hábitos ocorrentes em comunidades florestais 
(Martins 1989). Espécies com outros hábitos 
de vida, notavelmente lianas e epífitas, são 
importantes no componente florístico e estrutural 
das florestas tropicais (Gentry & Dodson 1987; 
Schnitzer & Bongers 2002).

Dos biomas brasileiros a Mata Atlântica é 
considerado o de maior complexidade florística 
e estrutural, considerando-se sua área em relação 
ao bioma Amazônico (Sobral & Stehmann 
2009). Ao se estender em faixa praticamente 

Este artigo possui material adicional em sua versão eletrônica.
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contínua, desde o Nordeste até o Rio Grande do 
Sul, ao longo de 27 graus de latitude sul e com 
grandes variações de altitude, abarca diversas 
formações vegetacionais, desde florestais até 
campestres (IBGE 1991; Pinto & Brito 2005). 
Esse bioma ocupava cerca de 12% do território 
nacional e sua flora é estimada por Myers et al. 
(2000) em 20 mil espécies de plantas vasculares, 
das quais cerca de oito mil seriam endêmicas. 
Em levantamento mais recente, Stehmann et 
al. (2009) encontraram um número menor de 
espécies para o Domínio Atlântico (14.552), 
porém maior taxa de endemismo – 48% (6.933 
espécies). 

Hoje, em razão do processo histórico de 
ocupação, a Mata Atlântica, que chegou a ocupar 
entre 1 e 1,5 milhão de km2, está reduzida a 
apenas 7 a 8% de sua área inicial (Galindo-
Leal & Câmara 2005). Apesar dessa estimativa 
situar essa formação como um dos hotspots de 
biodiversidade mundiais, i.e. áreas que perderam 
ao menos 70% de sua cobertura vegetal original 
e contém pelo menos 1500 espécies de plantas 
vasculares endêmicas (Myers et al. 2000; 
Mittermeier et al. 2004), podemos considerá-
la apenas razoavelmente conhecida. Exemplo 
disso é o fato que de 1990 a 2006 mais de 1.100 
espécies provenientes deste bioma foram descritas 
como novas, perfazendo mais de 40% do total 
de descrições de taxa brasileiros nesse período 
(Sobral & Stehmann 2009). 

No ritmo lento em que os estudos florísticos 
estão sendo efetuados nos trópicos, a maioria da 
biodiversidade vegetal natural será perdida antes 
mesmo de ser inventariada (Wheeler 2004). Isso 
é evidenciado pelas taxas de destruição das áreas 
de vegetação nativa em todas as fisionomias, 
assim como o grande número de espécies da 
flora brasileira consideradas raras (Rapini et al. 
2009) ou ameaçadas de extinção (Brasil 2008). 
Evidencia-se, portanto, a necessidade urgente de 
se conhecer, de maneira abrangente, a composição 
florística do que atualmente resta da vegetação, 
mesmo alterada.

No Estado de São Paulo, a maioria dos 
remanescentes da Mata Atlântica está na forma 
de fragmentos pouco protegidos, comumente 
isolados e inseridos em paisagens antropizadas, e 
sob forte pressão do ambiente externo. Os maiores 
e mais bem preservados fragmentos são de Floresta 
Ombrófila Densa localizados na Serra do Mar, 

local em que a topografia acidentada dificulta 
a prática de atividades humanas (agricultura, 
transporte, moradia, etc.) que possam colocar em 
risco a vegetação (Aguiar et al. 2003). A Floresta 
Estacional Semidecidual (FES), por sua vez, se 
apresenta bastante fragmentada em função de 
perturbações de variada ordem (Leitão-Filho 
1987). Atualmente verifica-se que boa parte da 
biodiversidade restante é encontrada em manchas 
de vegetação, pouco estudadas e negligenciadas 
por medidas protecionistas (Viana & Pinheiro 
1998). 

 Ainda pouco conhecida, a Floresta 
Estacional Decidual (FED) no Estado de São 
Paulo está relacionada a condições edáficas 
e não climáticas, em consequência de solos 
rasos e pouco profundos, onde o acúmulo de 
água é deficiente, levando a deciduidade foliar 
acentuada (Ivanauskas & Rodrigues 2000). Esse 
tipo de vegetação é caracterizado justamente 
pela presença de espécies deciduais, com mais 
de 50% dos indivíduos do dossel despidos de 
folhagem no período desfavorável (IBGE 1991). 
Em razão das variações no solo, as florestas 
deciduais apresentam distribuição naturalmente 
fragmentada e podem coexistir muito próximas 
das semideciduais (Kotchetkoff-Henriques et al. 
2005). 

A Mata da Pavuna é um fragmento florestal 
que, pelo seu tamanho, conservação e localização, 
é de grande importância local e regional. O 
objetivo desse estudo é descrever e caracterizar 
sua composição florística, bem como verificar 
a presença de espécies invasoras, raras ou 
ameaçadas, e compará-la com outras listagens 
a fim de discutir características vegetacionais. 
Assim, avaliamos se no Estado de São Paulo, 
sendo um dos mais estudados do ponto de vista 
botânico, trabalhos de florística ainda podem nos 
trazer novas informações nesta área.

Material e Métodos
Área de estudo 
A Mata da Pavuna está localizada no 

município de Botucatu, SP (22º83’80”S e 
48º51’14”W, alt. 630‒761 m) e possui ao todo 
378,49 ha (Fig. 1). Esse fragmento, que abarca 
várias propriedades, é coberto principalmente 
por FES (IBGE 1991; Kronka et al. 2005). Está 
presente no entorno da calha dos rios Araquá 
e Cintra (o que dá uma forma poligonal ao 
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fragmento) e inserido na bacia hidrográfica 
do rio Araquá, afluente do rio Tietê, e na APA 
Corumbataí-Botucatu-Tejupá. Conforme Decreto 
Estadual nº 20.960, de 8 de junho de 1983 (São 
Paulo 1983) sua inclusão na APA se deu graças 
a “... preservação de elementos significativos 
da flora e da fauna, ao conjunto paisagístico 
formado, pelos rios e fontes hidrotermais contidas 
na cuesta”. 

As coletas foram efetuadas na fazenda Nossa 
Senhora da Saúde, propriedade outrora explorada 
com fins à mineração (extração de brita) e hoje 
tendo como principal atividade o cultivo de café 
e o ecoturismo. O entorno da Pavuna é marcado 
pelo cultivo de cana-de-açúcar e pecuária e a 
preservação de vegetação nativa na região é 
decorrência da topografia acidentada, pouco 
favorável às atividades humanas.

O clima na região é do tipo Tropical de 
Altitude (Cwa) pelo sistema de Köppen (1948) 
com chuvas no verão e seca no inverno. A média 
anual da temperatura é 20,7ºC, com mínima de 
12,4ºC em setembro e máxima de 28,1ºC em 
janeiro (CEPAGRI 2010). A média anual de 
precipitação é de 1738,5 mm, com mínima 27,92 
mm em agosto e máxima de 270,15 mm em janeiro 
(dados obtidos junto à Estação Meteorológica da 
FCA-UNESP, Botucatu, na Fazenda Experimental 
de São Manuel, referentes aos anos de 2003 a 
2008).

Essa região está assentada sobre a formação 
geológica da Cuesta Basáltica, com suas nascentes 
na região do Reverso da Cuesta e a foz na 
Depressão Periférica. Os solos do Reverso são 
provenientes dos arenitos do grupo Bauru, 
formações Marília e Adamantina, e do Front dos 
basaltos do grupo São Bento, Serra Geral (Almeida 
& Melo 1981). O solo em diversos pontos é raso 
e pedregoso, com a presença de afloramentos 
rochosos e declive acentuado (varia de 30 a 90º, 
predominante entre 40 e 50º).

Tratamento dos dados
As coletas de material botânico foram 

realizadas mensalmente entre abril de 2009 e agosto 
de 2010, na região sul do fragmento. A restrição 
das coletas a uma fração da área foi em decorrência 
do tamanho total do local e acessibilidade. Foi 
visitada a área compreendida entre os rios Araquá 
e Cintra, que inclui da vegetação do topo de 
morros e afloramentos rochosos, até a vegetação 

ciliar perene. A borda do fragmento, quando de 
possível acesso, foi percorrida, bem como as áreas 
de vegetação secundária contíguas.

Foram coletados indivíduos de plantas 
vasculares em estado fértil, incluindo-se ruderais 
e exóticas cultivadas. Foram consideradas ruderais 
aquelas espécies exóticas encontradas em áreas 
alteradas e perturbadas (Woitke & Dietz 2002), 
fortemente alteradas pela atividade humana, como 
pastos, áreas cultivadas e/ou locais descampados 
adjacentes ao fragmento. As exóticas foram todas 
aquelas espécies não-nativas, segundo a Lista de 
Espécies da Flora do Brasil (2011). As espécies 
estritamente cultivadas, mesmo nativas, estão 

Figura 1 ‒ Localização de Botucatu, no estado de 
São Paulo, e o fragmento florestal da Mata da Pavuna 
no detalhe.
Figure 1 ‒ Location of Botucatu municipality on the São 
Paulo State and, in detail, the delimitation of Mata da Pavuna.
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inclusas no Apêndice (ver a versão eletrônica deste 
artigo), mas foram excluídas de todos os demais 
resultados por entendermos que elas não estão 
naturalizadas e as suas ocorrências são decorrentes 
de manejo, não fazendo parte da comunidade 
vegetal original.

Todo material coletado foi herborizado 
conforme os procedimentos habituais da coleta 
botânica e incorporado ao Herbarium Rioclarense 
(HRCB) na coleção “Florística vascular da Mata da 
Pavuna”. A identificação das espécies se deu por 
emprego de bibliografia especializada, comparação 
com material depositado nos herbários HRCB e SP 
e consulta a especialistas. Para as angiospermas, 
adotou-se o sistema de classificação proposto em 
APG II (2003) e para Pteridophyta sensu stricto 
seguiu-se Smith et al. (2006). O hábito de cada 
espécie foi verificado em campo usando-se como 
critério as definições de Gonçalves & Lorenzi 
(2007), sendo considerados arbustos escandentes 
os indivíduos arbustivos cujos troncos e ramos 
cresciam arqueados e nitidamente apoiando-se 
sobre outras espécies. As espécies consideradas 
ameaçadas foram aquelas indicadas no Livro 
Vermelho das Espécies Vegetais Ameaçadas do 
Estado de São Paulo (Mamede et al. 2007). A 
nomenclatura botânica seguiu a indicação do 
Missouri Botanical Garden (2010), a abreviação 
dos nomes dos autores conforme Brummit & 
Powell (1992) e os herbários citados de acordo 
com Thiers (2010).

Resultados e Discussão
Foram encon t r adas  386  e spéc i e s , 

pertencentes a 280 gêneros e 84 famílias (ver 
Apêndice na versão eletrônica deste artigo). 
As famílias fanerogâmicas com maior número 
de espécies foram: Fabaceae (41 espécies), 
Asteraceae (34), Euphorbiaceae (18), Poaceae (17), 
Malvaceae (14), Bignoniaceae (12), Solanaceae 
(12) e Commelinaceae (nove). Diversas outras 
famílias (Bromeliaceae, Cactaceae, Cyperaceae, 
Orchidaceae e Sapindaceae) estiveram presentes 
com oito espécies cada. Em Fabaceae, as 
subfamílias Faboideae, Caesalpinoideae, 
Mimosoideae e Cercideae apresentaram, 
respectivamente, 23, 10, sete e uma espécie 
cada. As dez famílias mais ricas perfizeram total 
de 172 espécies, ou 44,8% do total amostrado. 
Entre as Pteridophyta s.l. foram coletadas 28 
espécies, pertencentes a nove famílias e 20 

gêneros, correspondendo a 7,2% do total dos 
táxons coletados. Pteridaceae e Polypodiaceae 
foram as famílias mais representativas com nove e 
sete espécies respectivamente. Do total, apenas 32 
táxons (8,3%) não foram identificados até espécie.

Mesmo se restringindo a uma porção do 
fragmento, o presente estudo registrou elevado 
número de espécies. Em comparação com outras 
áreas de FES onde amplos levantamentos de 
flora foram efetuados (Tab. 1), a Mata da Pavuna 
apresentou maior riqueza que os levantamentos 
na Mata de Santa Genebra (Guaratini et al. 
2008) e na Estação Ecológica Paulo de Faria 
(Stranghetti & Ranga 1998). Os levantamentos 
de Cardoso et al. (2009) em FES na Bahia e 
Ivanauskas & Rodrigues (2000) em São Paulo (em 
vegetação classificada pelos autores como FED) 
apresentaram riqueza menor. Além da evidência 
dessas áreas possuírem de fato, menor riqueza, 
o baixo número de espécies apresentado pode 
estar relacionado também com o período menor 
de coleta e a área mais restrita do levantamento 
efetuado nesses dois trabalhos. 

O levantamento  rea l izado no Al to 
Paranapanema apresentou maior número de 
espécies (Cielo-Filho et al. 2009). Contribuiu 
para essa elevada riqueza o fato do levantamento 
ser realizado em área de grande extensão de 
vegetação contínua e enquadrada em duas 
unidades de conservação (floresta estadual 
e estação ecológica), o que proporciona um 
maior resguardo para a vegetação. A inclusão 
de considerável parcela (114 espécies) de 
material vegetativo ao levantamento também 
eleva o número de espécies, pois material 
estritamente vegetativo não costuma ser incluso 
em levantamentos florísticos, sendo mais 
frequente apenas em estudos fitossociológicos.

Fabaceae está presente entre as três 
famílias mais ricas em todos os levantamentos 
comparados, cinco deles em primeiro lugar (Tab. 
1). Fabaceae, por ser uma família grande e com 
espécies distribuídas por diversos hábitos, desde 
herbáceas e lianas até arbóreas (Queiroz 2009), 
tende a ser a principal família em levantamentos 
extensivos, em especial na FES (Leitão-Filho 
1987). Malvaceae, que teve sua circunscrição 
ampliada pela proposta contida em APG II (2003), 
tende a partir de agora a ser bem representada 
nos levantamentos florísticos em florestas 
estacionais semideciduais (Guarantini et al. 
2008). Bignoniaceae, Sapindaceae e Apocynaceae 
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são as famílias com espécies trepadeiras mais 
destacadas, sendo comumente citadas entre 
as 10 famílias mais importantes (Santos et al. 
2009). Neste caso específico aqui apresentado, 
Commelinaceae foi bem amostrada devido à 
presença de espécies herbáceas no sub-bosque 
das matas ciliares. Também chamou a atenção 
a riqueza de Bromeliaceae e Cactaceae, fato 
incomum para levantamentos em FES. Pouco ricas 
na Pavuna foram Lauraceae e Melastomataceae, 
assim como verificado em FED por Ivanauskas 
& Rodrigues (2000). 

A pouca representatividade de Myrtaceae 
e Rubiaceae em comparação aos outros 
levantamentos (Tab. 1), visto essas famílias 
estarem entre as predominantes em áreas de Mata 
Atlântica (Oliveira-Filho & Fontes 2000), pode 
estar associada ao sub-bosque pouco sombreado 
e à sazonalidade climática. Tanto a deciduidade 
foliar como a declividade acentuada do relevo 
favorecem a incidência luminosa até os estratos 
inferiores da comunidade, o que contribui para 
a riqueza de espécies herbáceas. Isso pode ser 
averiguado pela riqueza de espécies de Asteraceae, 
Poaceae, Commelinaceae e Euphorbiaceae, esta 
última muito bem representada por herbáceas, 
em detrimento das arbóreas. O estrato arbóreo é 
dominado por espécies de Fabaceae, Meliaceae 
e Rutaceae nas áreas de solo mais profundo. 
A presença de representantes dessas famílias é 
recorrente na FES (Leitão-Filho 1987). 

Analisando a quantidade de espécies em 
comum compartilhada pela Pavuna com outros 
cinco estudos florísticos, a maior semelhança 
(32,7%) se deu com o levantamento de dois 
pequenos fragmentos de FED na Usina Pinto 
Costa, Piracicaba (Ivanauskas & Rodrigues 2000) 
(Tab. 2). A proporção de espécies partilhadas com 
essa área é maior que em outros levantamentos 
em FES. A menor similaridade quanto às espécies 
em comum se deu na FES da Bahia (Cardoso 
et al. 2009): esse baixo número pode estar 
relacionado ao tamanho da área de amostragem, 
alterações antrópicas ou divergências florísticas, 
devido sobretudo a distância geográfica. Os 
estudos florísticos na FES no estado de São 
Paulo (Stranghetti & Ranga 1998; Guaratini 
et al. 2008; Cielo-Filho et al. 2009) indicaram 
um compartilhamento de espécies em torno de 
17,9 e 27,9%. A maior similaridade com um 
levantamento em FED, e não FES, ressalta uma 
característica decidual da vegetação na Pavuna.

Aspecto marcante da Mata da Pavuna 
é o solo pouco profundo com a presença de 
afloramentos rochosos em vários pontos de sua 
cobertura. Afloramentos rochosos apresentam 
microclima distinto marcado por insolação 
e temperatura do ar mais elevadas que na 
vegetação circundante (Porembski 2007). O 
reflexo dessas condições abióticas particulares 
é detectado na composição florística peculiar 
desses afloramentos que, na Mata da Pavuna, são 
dominados por espécies tipicamente xerofíticas 
(Aechmea distichantha, Praecereus euchlorus e 
Cereus hildmannianus) raramente encontradas 
na vegetação circundante. Nesses afloramentos 
encontramos espécies lenhosas citadas para a FED 
do Estado de São Paulo (Ivanauskas & Rodrigues 
2000; Kotchetkoff-Henriques et al. 2005) como 
por exemplo, Cereus hildmannianus, Croton 
gracilipes, Guettarda uruguensis, Macherium 
scleroxylon, Peltophorum dubium e outras 
espécies mais generalistas. 

O estrato arbóreo da FED é visivelmente 
diferenciado dos locais de FES, de solo profundo. 
Essas vegetações podem ser diferenciadas pelo 
dossel: descontínuo e baixo (5 m) na FED e 
contínuo e alto (ca. 10‒15 m) na FES. A espécie 
arbórea dominante na FED é Aspidosperma 
riedelii, com indivíduos menos numerosos de 
Cereus hildmannianus e Strychnos brasiliensis. 
A presença de A. riedelii está associada a solos 
pedregosos (Marcondes-Ferreira 2004), não sendo 
verificada na FES na Pavuna. Além do solo mais 
raso e pedregoso, a deciduidade foliar pronunciada 
na FED ajuda a diferenciá-la das áreas de FES.

Prado & Gibbs (1993) analisaram as 
formações florestais secas na América do Sul e 
determinaram três áreas nucleares: as caatingas 
no Nordeste brasileiro, o vale do rio Uruguai, 
Missões, Argentina e Paraguai e o núcleo Piedmont 
(sudoeste boliviano e noroeste argentino), todas 
com espécies em comum, porém ausentes em 
outras formações vegetacionais, como o cerrado. 
Das espécies comuns às áreas florestais secas 
indicadas por Prado & Gibbs (1993), Carica 
quercifolia, Patagonula americana, Peltophorum 
dubium e Aspidosperma riedelii ocorrem na Mata 
da Pavuna. 

Com a presença de solo raso e pedregoso e 
uma parcela das espécies ocorrentes típicas das 
florestas secas em alguns pontos concluímos que 
a Mata da Pavuna detém um encrave de vegetação 
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decidual em meio a FES. A presença desse encrave 
poderia ser decorrente de um processo de retração 
das florestas secas dominantes na América do Sul 
em algum momento no Pleistoceno. Supõe-se que 
essas florestas secas provavelmente formaram 
um continuum de vegetação, mas com mudanças 
climáticas foram se retraindo, se encontrando 
atualmente na forma de encraves de vegetação 
xerofítica em meio à floresta tropical (Ab’Saber 
1992; Prado & Gibbs 1993).

Conforme a lista de espécies vegetais 
ameaçadas do Estado de São Paulo (Mamede et 
al. 2007), as espécies que sofrem algum grau de 
ameaça são apresentadas na Tabela 3, ressaltando-
se a presença de duas espécies presumivelmente 
extintas. Uma delas, Sinningia piresiana, herbácea 
encontrada em afloramentos rochosos, é endêmica 
do Estado de São Paulo e representada, até o 
momento, por apenas três registros em herbário 
provenientes de locais de vegetação nativa – 
os outros dois são oriundos de Descalvado e 
Pedregulho, depositados respectivamente em SP 
e ESA (A. Chautemms, com. pess.). 

A coleta de Pellaea ovata representa o 
primeiro registro para o Brasil (Biral & Prado 
2012). Trata-se de uma herbácea subescandente 

com distribuição nas Américas, desde o sudoeste 
dos Estados Unidos (Texas) até a Argentina, 
presente em áreas abertas, afloramentos rochosos 
ou crescendo sob árvores (Tryon 1957), mas 
sem registros, até então, para o Brasil. Tem sido 
citada como ocorrente em vegetações xerofíticas 
(Wiggins 1946) o que parece ser o caso dessa 
coleta, visto que foi coletada em afloramento 
rochoso, sob alta incidência luminosa e permeado 
de espécies típicas de vegetação seca como 
bromélias e cactos. A coleta dessa espécie no 
Brasil é inusitada por estar longe da sua área de 
distribuição conhecida, tendo seu registro mais 
próximo em Salta, Argentina, uma das regiões 
nucleares de vegetação decidual para América do 
Sul (Prado & Gibbs 1993). 

Herbáceas introduzidas, potencialmente 
invasoras, e.g. gramíneas africanas (Hyparrhenia 
rufa, Melinis minutiflora, M. repens, Megathyrsus 
maximus), Macrothelypteris torresiana, Thelypteris 
dentata e Hedychium coronarium, foram coletadas 
em locais de vegetação alterada. Além dessas, 
na vegetação foram encontradas outras espécies 
sabidamente introduzidas no Brasil: Brugmansia 
suaveolens, Tecoma stans, Schefflera arboricola 
e Citrus limonia – provavelmente cultivadas, que 

Tabela 2 ‒ Número de espécies compartilhadas entre a Mata da Pavuna, Botucatu, São Paulo, e outros levantamentos 
em Florestas Estacionais. Fazenda Retiro, Paranapanema, Paulo de Faria, Santa Genebra e Usina Costa Pinto 
supracitados na tabela 2. Formação vegetacional: FED, Floresta Estacional Decidual; FES, Floresta Estacional 
Semidecidual. Área: do local de coleta, em hectares. Tempo de coleta: número de meses de coleta no levantamento. 
*: inclui Pteridophyta s.s. §: inclui ruderais/invasoras.
Table 2 ‒ Number of shared species between Mata da Pavuna, Botucatu, São Paulo State, and others surveys in seasonal forests. 
Fazenda Retiro, Paranapanema, Paulo de Faria, Santa Genebra and Usina Costa Pinto cited in table 2. Vegetation: FED, deciduous 
seasonal forest; FES, semideciduous seasonal forest; Area: in ha. Collection time: number of months of collection work. *: include 
Pteridophyta s.s. §: include weeds.

Locais de coleta
Fazenda Retiro

(Feira de 
Santana, BA)

Paranapanema, 
SP *

Paulo de 
Faria, SP *, §

Santa Genebra 
(Campinas, SP) *

Usina Costa Pinto 
(Piracicaba, SP) *

Formação 
vegetacional FES FES FES FES FED

Tempo de coleta 9 12 20 23 12

Área 13 900 435,73 251,8 14

Total de espécies 173 489 201 201 110

Espécies em 
comum  com a 
Mata da Pavuna

19 (11%) 105 (21,5%) 36 (17,9%) 56 (27,9%) 36 (32,7%)
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carregadas por dispersores a partir de sua área de 
plantio original naturalizaram-se na vegetação 
e podem ser consideradas como potencialmente 
invasoras. A presença dessas espécies na condição 
de introduzidas na vegetação é recorrente. 

Os resultados destacam que a Mata da Pavuna 
possui rica composição de espécies vegetais 
vasculares, superior a de outros fragmentos 
florestais no interior do estado de São Paulo. 
A riqueza de espécies no local certamente 
está relacionada à diferentes ambientes e às 
condições abióticas. A ocorrência de um novo 
registro para o Brasil, bem como a nova coleta 
de espécies consideradas presumivelmente 
extintas em São Paulo mostram que o estado, 
mesmo sendo relativamente bem conhecido 
do ponto de vista florístico, ainda apresenta 
novidades e, portanto, levantamentos de flora 
ainda são necessários. Trabalhos de florística 
incrementam o conhecimento da vegetação e 
fornecem subsídios fundamentais para a taxonomia 
e a filogeografia. Mesmo assim tais trabalhos são 
pouco reconhecidos pela maioria dos periódicos 
científicos de maior impacto na área de botânica. 
A seleção de uma boa área de coleta e empenho 
no esforço amostral e de identificação são 
fundamentais para colher bons resultados na 
florística e contribuir para o conhecimento da 
distribuição e conservação da flora.

Agradecimentos
Os autores gostariam de agradecer aos 

especialistas que na ajudaram nas identificações, 
que estão devidamente citados no Apêndice 
(na versão eletrônica deste artigo), ao CNPq 
a concessão do auxílio financeiro e aos dois 
revisores anônimos as sugestões. O primeiro autor 
agradece a: Zelão, funcionário da propriedade 
Nossa Senhora da Saúde pela permissão de acesso 
a área; Carlos Linder, as sugestões iniciais; Ramon 
Bicudo e Dinival Martins, da Faculdade de 
Ciências Agronômicas, Unesp, Botucatu, os dados 
fornecidos; Fernando Luiz Sousa Ferreira, Odair 
José Garcia Almeida e Jefferson Prado o auxílio 
em campo, Hildebrando Luiz da Silva, funcionário 
do herbário BOTU.

 
Referências

Ab’Saber, A.N. 1992. A Serra do Japi, sua origem 
geomorfológica e a teoria dos refúgios. In: 
Morellato, L.P.C (ed.). História natural da Serra do 
Japi. Editora da UNICAMP, FAPESP, Campinas. 
Pp. 12-23.

Aguiar, A.P.; Chiarello, A.G.; Mendes, S.L. & Matos, 
E.N. 2003. The Central and Serra do Mar corridors 
in the Brazilian Atlantic Forest. In: Galindo-Leão, 
C. & Câmara, I.G. (eds.). The Atlantic Forest of 
South America: Biodiversity status, threats and 
outlook. Center for Applied Biodiversity Science 
at Conservation Internacional. Island Press, 
Washington D.C. Pp. 118-132.

Almeida, F.F.M. & Melo, M.S. 1981. A Bacia do Paraná 
e o vulcanismo mesozóico. In: Bistrichi, C.A.; 
Carneiro, C.D.R.; Dantas, A.S.L. & Ponçano, 
L. (eds.). Mapa Geológico do Estado de São 
Paulo, escala 1:500.000, vol. 1. Divisão de Minas 
e Geologia aplicada, Instituto de Pesquisas 
Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. – IPT, 
São Paulo. Pp. 46-81.

APG II. 2003. An update of the Angiosperm Phylogeny 
Group classification for the orders and families 
of flowering plants: APG II. Botanical Journal of 
Linnean Society 141: 399-436.

Biral, L. & Prado, J. 2012. First record of Pellaea ovata 
(Pteridaceae) from Brazil. American Fern of Journal 
102(1). No prelo.

BRASIL. 2008. Instrução Normativa nº 6. Diário Oficial 
da União, 24/09/2008, Seção 1, Pp. 75-83.

Brummit, R.K. & Powell, C.E. 1992. Authors of plant 
names. 1ed. Royal Botanic Gardens, Kew. 732p.

Cardoso, D.B.O.S.; França, F.; Novais, J.S.; Ferreira, 
M.H.S.; Santos, R.M.; Carneiro, V.M.S. & 
Gonçalves, J.M. 2009. Composição florística e 

Tabela 3 ‒ Lista das espécies coletadas na Mata da 
Pavuna, Botucatu, São Paulo, ameaçadas de extinção 
conforme o Livro vermelho das espécies vegetais 
ameaçadas do Estado de São Paulo (Mamede et al. 2007). 
Categorias: EN (Em Perigo), EX (Presumivelmente 
extinta), VU (Vulnerável), NT (Quase ameaçada)
Table 3 ‒ Threatened species present in Mata da Pavuna, 
Botucatu, SP, São Paulo State, listed in the Livro vermelho das 
espécies vegetais ameaçadas do Estado de São Paulo (Mamede et 
al. 2007). Categories: EN (Endangered), EX (Probably Extinct), 
VU (Vunerable), NT (Near Threatened).

Família Espécie Categoria

Apocynaceae Aspidosperma riedelii EN

Cactaceae Lepismium warmingianum NT

Convolvulaceae Ipomoea bonariensis NT

Gesneriaceae Sinningia piresiana EX

Malvaceae Gaya dominguensis VU

Piperaceae Peperomia nitida EX

Vitaceae Cissus serroniana VU



Flora vascular da Pavuna

Rodriguésia 63(2):  441-450. 2012

449

análise fitogeográfica de uma floresta semidecídua 
na Bahia, Brasil. Rodriguésia 60: 1055-1076.

Cielo-Filho, R.; Baitello, J.B.; Pastore, J.A.; Aguiar, 
O.T.; Souza, S.C.P.M.; Toniato, M.T.Z.; Lima, C.R. 
& Ribeiro, A.P. 2009. Ampliando a densidade de 
coletas botânicas na região da bacia hidrográfica 
do Alto Paranapanema: Caracterização florística 
da Floresta Estadual e da Estação Ecológica de 
Paranapanema. Biota Neotropica 9: 255-276.

CEPAGRI. 2010. Clima dos municípios paulistas. 
Disponível em <http://www.cpa.unicamp.br/outras-
informacoes/clima_muni_086.html>. Acesso em 1 
Dez 2010.

Galindo-Leal, C.G. & Câmara, I.D. 2005. Status do 
hotspot Mata Atlântica: uma síntese. In: Galindo-
Leal, C.G. & Câmara, I.D. (eds.). Mata Atlântica: 
Biodiversidade, Ameaças e Perspectivas. Fundação 
SOS Mata Atlântica, Conservação Internacional, 
Belo Horizonte. Pp. 3-11.

Gentry, A.H. & Dodson, C. 1987. Contribution of 
nontrees to species richness of a tropical rain forest. 
Biotropica 19: 149-156.

Gómez-Pompa, A. & Nevling Jr., L.I. 1988. Some 
reflections on floristic databases. Taxon 37: 764-775.

Gonçalves, E.G. & Lorenzi, H. 2007. Morfologia vegetal: 
organografia e dicionário ilustrado de morfologia 
das plantas vasculares. 1a ed. Instituto Plantarum 
de Estudos da Flora, São Paulo. 448p.

Guaratini, M.T.G.; Gomes, E.P.C.; Tamashiro, J.Y. & 
Rodrigues, R.R. 2008. Composição florística da 
Reserva Municipal de Santa Genebra, Campinas, 
SP. Revista Brasileira de Botânica 31: 323-337.

IBGE. 1991. Manual Técnico da Vegetação Brasileira. 
Série Manuais Técnicos em Geociências. Número 
1. Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística- IBGE, Secretaria do Orçamento e 
Coordenação da Presidência da República, Rio de 
Janeiro. 92p.

Ivanauskas, N.M. & Rodrigues, R.R. 2000. Florística 
e fitossociologia de remanescentes de floresta 
estacional decidual em Piracicaba, São Paulo, 
Brasil. Revista Brasileira de Botânica 23: 291-304.

Köppen, W. 1948. Climatologia. Fondo de Cultura 
Economica, Mexico City. 478p.

Kotchetkoff-Henriques, O.; Joly, C.A. & Bernacci, 
L. 2005. Relação entre o solo e a composição 
florística de vegetação natural no Município de 
Ribeirão Preto, SP. Revista Brasileira de Botânica 
28: 541-562.

Kronka, F.J.N.; Nalon, M.A. & Matsukuma, C.K. 2005. 
Inventário Florestal da Vegetação Natural do 
Estado de São Paulo. Secretaria do Meio Ambiente, 
Instituto Florestal, São Paulo. 200p.

Leitão-Filho, H.F. 1987. Considerações sobre a florística 
de florestas tropicais e sub-tropicais do Brasil. IPEF, 
35: 41-46.

Lista de Espécies da Flora do Brasil. 2011 [continuamente 
atualizada]. Disponível em <http://floradobrasil.jbrj.
gov.br/2011/>. Acesso em 1 Dez 2010.

Marcondes-Ferreira, W. 2004. Aspidosperma. In: 
Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.L.; Melhem, T.S.; 
Martins, S.E.; Kirizawa, M. & Giulietti, A.M. (eds.). 
Flora Fanerogâmica do Estado de São Paulo. Vol 4. 
FAPESP, RiMa, São Paulo. Pp 39-47.

Mamede, M.C.H.; Souza, V.C.; Prado, J.; Barros, F.; 
Wanderley, M.G.L. & Rando, J.G. 2007. Livro 
vermelho das espécies vegetais ameaçadas do 
Estado de São Paulo. Instituto de Botânica, 
Imprensa Oficial, São Paulo. 158p.

Martins, F.R. 1989. Fitossociologia de florestas do Brasil: 
um histórico bibliográfico. Pesquisas, São Leopoldo 
40: 103-164.

Missouri Botanical Garden. 2010 [continuamente 
atualizado]. Tropicos.org. Disponível em: <http://
www.tropicos.org/>. Acesso em Out 2010.

Mittermeier, R.A.; Gil, P.R.; Hoffmann, M.; Pilgrim, 
J.; Brooks, J.; Mittermeier, C.G.; Lamourux, J. & 
Fonseca, G.A.B. 2004. Hotspots revisited: Earth’s 
biologically richest and most endangered terrestrial 
ecoregions. CEMEX, Mexico City. 390p.

Myers, N.; Mittermeier, R.A.; Mittermeier, C.G.; Fonseca, 
G.A.B. & Kent, J. 2000. Biodiversity hotspots for 
conservation priorities. Nature 403: 853-858.

Oliveira-Filho, A.T. & Fontes, M.A. 2000. Patterns of 
floristic differentiation among Atlantic Forests in 
Southeastern Brazil and the influence of climate. 
Biotropica 32: 793-810.

Pinto, L.P. & Brito, M.C.W. 2005. Dinâmica da 
perda da biodiversidade na Mata Atlântica: uma 
introdução. In: Galindo-Leal, C.G. & Câmara, 
I.D. (eds.). Mata Atlântica: biodiversidade, 
ameaças e perspectivas. Fundação SOS Mata 
Atlântica & Conservação Internacional. Belo 
Horizonte. Pp. 27-30.

Porembski, S. 2007. Tropical inselbergs: habitat types, 
adaptative strategies and diversity patterns. Revista 
Brasileira de Botânica 30: 579-586.

Prado, D.R. & Gibbs, P.E. 1993. Patterns of species 
distributions in the Dry Seasonal Forests of South 
America. Annals of the Missouri Botanical Garden 
80: 902-927.

Queiroz, L.P. 2009. Leguminosas da caatinga. 
Universidade Estadual de Feira de Santana, Feira 
de Santana. 467p.

Rapini, A.; Andrade, M.J.G.; Giulietti, A.M.; Queiroz, 
L.P. & Silva, J.M.C. 2009. Introdução. In: Giulietti, 
A. M.; Rapini, A.; Andrade, M. J. G.; Queiroz, L. 
P. & Silva, J. M. C. (eds.). Plantas raras do Brasil. 
Conservação Internacional & Universidade Estadual 
de Feira de Santana. Belo Horizonte. Pp. 23-35.

Santos, K.; Kinoshita, L.S. & Rezende, A.A. 2009. 
Species composition of climbers in seasonal 



450 Biral, L. & Lombardi, J.A.

Rodriguésia 63(2): 441-450. 2012

semideciduous forest fragments of Southeastern 
Brazil. Biota Neotropica 9: 175-188.

São Paulo. 1983. Decreto Estadual no 20.960, de 8 
de junho de 1983, que cria a Área de Proteção 
Ambiental Corumbataí-Botucatu-Tejupá. Imesp, 
Secretaria do Estado do Meio Ambiente, São Paulo.

Schnitzer, S.A. & Bongers, F. 2002. The ecology of 
lianas and their role in forests. Trends in Ecology 
& Evolution 17: 223-230.

Smith, A.R.; Pryer, K.M.; Schuettpelz, E.; Korall, P.; 
Schneider, H. & Wolf, P.G. 2006. A classification 
for extant ferns. Taxon 55:705-731.

Sobral, M. & Stehmann, J.R. 2009. An analysis of 
new angiosperm species discoveries in Brazil 
(1990‒2006). Taxon 58: 227-232.

Stehmann, J.R.; Forzza, R.C.; Salino, A.; Sobral, M.; 
Costa, D.P. & Kamino, L.H.Y. 2009. Floresta 
Atlântica: riqueza, endemismo e conservação. 
Diversidade taxonômica na Mata Atlântica. In: 
Stehmann, J.R.; Forzza, R.C.; Salino, A.; Sobral, 
M.; Costa, D.P. & Kamino, L.H.Y (eds.). Plantas 
da Floresta Atlântica. Jardim Botânico do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro. Pp 3-12.

Stranghetti, V. & Ranga, N.T. 1998. Levantamento 
florístico das espécies vasculares da floresta 

estacional mesófila semidecídua da Estação 
Ecológica de Paulo de Faria – SP. Revista Brasileira 
de Botânica 21: 289-298.

Thiers, B. 2010. [continuously updated]. Index 
Herbariorum: a global directory of public herbaria 
and associated staff. New York Botanical Garden’s 
Virtual Herbarium. Disponível em <http://
sweetgum.nybg.org/ih/>. Acesso em 4 Dez 2010.

Tryon, A.F. 1957. A revision of the ferns genus Pellaea 
section Pellaea. Annals of the Missouri Botanical 
Garden 44: 125-193.

Viana, V.M. & Pinheiro, L.A.F.V. 1998. Conservação 
da biodiversidade em fragmentos florestais. Série 
Técnica IPEF ‒ Instituto de Pesquisas e Estudos 
Florestais 12: 25-42.

Wheeler, Q.D. 2004. Taxonomic triage and the poverty of 
phylogeny. Philosophical Transactions of the Royal 
Society of London 359: 571-583.

Wiggins, I.L. 1946. Xerophytic ferns in Ecuador. 
American Fern Journal 36: 1-7.

Woitke, M. e Dietz, H. 2002. Shifts in dominance of 
native and invasive plants in experimental patches 
of vegetations. Perspectives in Plant Ecology, 
Evolution and Systematics 5: 165-184.

Artigo recebido em 03/02/2011.  Aceito para publicação em 02/10/2011.



Resumo
 A Chapada Diamantina é a porção da Cadeia do Espinhaço localizada na posição central do Estado da Bahia. 
Está inserida no bioma Caatinga e compreende 58 municípios. O presente trabalho registra o levantamento 
florístico, as descrições e as ilustrações de 11 espécies de Schizaeales encontradas na Chapada Diamantina, 
além de chaves de identificação para famílias e espécies. As espécies encontradas foram: Anemia dentata 
Gardner ex Field & Gardner, A. ferruginea Humb. & Bonpl. ex Kunth, A. hirsuta (L.) Sw., A. oblongifolia 
(Cav.) Sw., A. phyllitidis (L.) Sw., A. rutifolia Mart., A. tomentosa (Savigny) Sw. e A. villosa Humb. & Bonpl. 
ex Willd., Lygodium venustum Sw., L. volubile Sw., Schizaea elegans (Vahl) Sw.
Palavras-chave: Anemia, florística, Lygodium, Schizaea.

Abstract
The Chapada Diamantina is  part of the Cadeia do Espinhaço located in the center of Bahia state. It  lies within 
the Caatinga biome and comprises 58  municipalities. This paper reports on a floristic survey, descriptions 
and illustrations of 11 species of Schizaeales from the Chapada Diamantina, providing identification keys for 
families and species. These species were: Anemia dentata Gardner ex Field & Gardner, A. ferruginea Humb. 
& Bonpl. ex Kunth, A. hirsuta (L.) Sw., A. oblongifolia (Cav.) Sw., A. phyllitidis (L.) Sw., A. rutifolia Mart., 
A. tomentosa (Savigny) Sw. and A. villosa Humb. & Bonpl. ex Willd., Lygodium venustum Sw., L. volubile 
Sw., Schizaea elegans (Vahl) Sw.
Key words: Anemia, floristic, Lygodium, Schizaea.
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Introdução
Schizaeales C. F. Reed constitui uma ordem 

de samambaias morfologicamente diversa, com 
representantes de hábito herbáceo (Schizaeaceae e 
Anemiaceae) e escandente (Lygodiaceae) e frondes 
estéreis e férteis com lâminas diferenciadas, 
ausência de soros bem definidos e esporângios 
com ânulo apical ou subapical. É formada por 
três famílias: Schizaeaceae, com os gêneros 
Actinostachys Wall. e Schizaea Sm., Lygodiaceae, 
com o gênero Lygodium Sw., e Anemiaceae, com o 
gênero Anemia Sw., incluindo Mohria Sw. (Smith 
et al. 2006). 

Seus representantes são encontrados em 
áreas de caatinga, cerrados, matas e afloramentos 
rochosos; em rocha exposta, margens de rios ou 

como epífitas (Tryon & Tryon 1982; Smith et 
al. 2006). São distribuídos na América Tropical, 
África e sul da Índia, com aproximadamente 
170 espécies em quatro gêneros (Smith et al. 
2006), destas 78 ocorrem no Brasil (Barros et al. 
2010a,b,c).

Segundo Tryon (1972), o Sudeste e Sul do 
Brasil, junto ao México e os Andes representam 
centros primários de distribuição de espécies 
de samambaias, devido ao grande número de 
espécies e alto grau de endemismo registrado 
em comparação com áreas correspondentes. 
Complementarmente, Mickel (1982) afirma que a 
maior concentração das espécies de Anemia está 
na região Sudeste do Brasil.

 O presente trabalho objetiva o levantamento 
florístico dos representantes da ordem Schizaeales 
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para a Chapada Diamantina, Bahia, a fim de 
enriquecer os conhecimentos sobre a flora baiana 
e auxiliar na taxonomia das espécies do grupo, 
apresentando chaves de identificação para famílias 
e espécies, descrições, ilustrações, comentários, 
observações de campo e distribuição geográfica 
das espécies encontradas.

Material e Métodos
A Chapada Diamantina ocupa uma posição 

central no Estado da Bahia e compreende 58 
municípios (Bandeira 1995). É a parte setentrional 
da Cadeia do Espinhaço e está inserida no bioma 
da Caatinga. 

A área é caracterizada por um mosaico de 
vegetação composto por matas de galeria, cerrado, 
campo rupestre e caatinga. O relevo é bastante 
acidentado, de 200 a 800 m, com elevações 
isoladas de até 2.033 m, como encontrado no Pico 
do Barbado na região do Município de Abaíra 
(Franca-Rocha et al. 2005).

Foram realizadas expedições de coleta 
entre 2007 e 2008 a 34 municípios. O material 
coletado foi herborizado seguindo as técnicas 
de Windisch (1992) e se encontra depositado no 
herbário HUEFS. Foram examinadas as coleções 
depositadas nos herbários ALCB, CEPEC, HB, 
HRB, HUEFS, IPA, MBM, PEUFR, RB, SP, 
SPF, UFP e UPCB. Também foram analisados 
materiais disponíveis em bancos de dados virtuais, 
principalmente fotografias de materiais-tipo dos 
herbários B, MO e NY, listados conforme Thiers 
(2010).

Os dados sobre distribuição foram retirados 
de literaturas especializadas, de coleções dos 
herbários visitados e de bancos de dados virtuais 
supracitados.

O sistema de classificação utilizado, a 
descrição morfológica da ordem Schizaeales e 
a circunscrição de famílias seguem Smith et al. 
(2006). A circunscrição de gêneros seguem Tryon & 
Tryon (1982), Kramer (1990) (Anemia, Lygodium e 
Mohria) e Moran (1995) (Actinostachys e Schizaea), 
e as espécies foram descritas a partir da análise do 
material da área de estudo. Os termos técnicos 
seguem Lellinger (2002). Neste trabalho, é utilizado 
o termo “segmento fértil” preferencialmente a 
“esporangióforos”, “soróforo”, ou “monângio” para 
descrever a parte reprodutiva dos espécimes, devido 
a estes termos não corresponderem conceitualmente 
àquelas descritas e ilustradas no presente trabalho. 
A abreviatura dos autores dos táxons segue Pichi-
Sermolli (1996).

Resultados e Discussão
Schizaeales
Plantas terrestres ou rupícolas, raramente 

epífitas. Rizoma reptante a ereto, tricomas simples 
e achatados, com várias camadas de células 
(ciliformes), escamas raro presentes. Frondes com 
crescimento determinado ou não, hemidimorfas, 
raramente monomorfas, eretas a prostradas, 
geminadas ou não. Estípite não articulado, sulcado 
ou não, amarelo a enegrecido. Lâmina simples ou 
dividida dicotomicamente, ou uma a mais vezes 
pinada. Nervuras livres, uma ou mais bifurcadas, 
raro anastomosadas. Esporângios geralmente em 
pinas ou lobos fortemente modificados, sésseis 
a curto-pedunculados, obovóides ou piriformes, 
ânulo apical ou subapical, estômio definido, 
abrindo por uma fenda vertical, pseudo-indusiado 
ou não. Esporos monoletes ou triletes, ânulo 
subapical a apical (Reed 1947; Smith et al. 2006).

A Ordem inclui três famílias, que podem ser 
diferenciadas com base na chave a seguir.

Chave de identificação para as famílias da ordem Schizaeales

1. Plantas escandentes; frondes de crescimento indeterminado; indumento de tricomas amarronzados a 
enegrecidos; pseudo-indúsio cartáceo; esporos triletes .................................................  2. Lygodiaceae

1’. Plantas não escandentes; frondes de crescimento determinado; indumento de tricomas hialinos a marrons; 
pseudo-indúsio ausente; esporos triletes ou monoletes.
2.	 Lâmina	simples	a	dicotomicamente	dividida;	linear	a	flabelada;	segmentos	férteis	apicais,	digitados	

ou	pinatítifidos;	esporos	monoletes	 ...................................................................... 3. Schizaeaceae
2’.	 Lâmina	pinada	a	tripinado-pinatífida;	oblonga,	lanceolada	ou	triangular;	segmentos	férteis	em	par	

basal	de	pinas	modificadas;	esporos	triletes	 ........................................................... 1. Anemiaceae
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Anemiaceae Link, Handb. Erken. Gew. 3: 8. 1833.
Anemiaceae é representada unicamente pelo 

gênero Anemia, com cerca 120 espécies registradas 
para a América Tropical, dez na África e uma no 
sul da Índia (Mickel 1982; Mickel & Smith 2004). 

No Brasil, são encontradas 69 espécies (Barros 
et al. 2010a). Para a Chapada Diamantina são 
registradas oito espécies.

Anemia Sw., Syn. Fil. (Swartz) 6: 155. 1806. 

Chave de identificação para as espécies de Anemia

1. Estípite achatado.
2. Lâmina com nervuras anastomosadas  ................................................................ 1.5. A. phyllitidis
2’. Lâmina com nervuras livres bifurcadas.

3.	 Lâmina	pinado-pinatífida	a	pinado-pinatisecta	 ...............................................  1.8. A. villosa
3’. Lâmina pinada.

4. Lâmina elíptica, lanceolada ou espatulada; pinas laterais oblanceoladas e margem 
crenado-denteada;	uma	única	pina	basal	modificada	 ............................. 1.1. A. dentata

4’. Lâmina oblonga; pinas laterais oblongas e margem inteira; par basal de pinas 
modificado	 ......................................................................................  1.4. A. oblongifolia 

1’. Estípite cilíndrico ou anguloso.
5. Estípite cilíndrico.

6. Lâmina com textura membranácea, pinas laterais sésseis. Pinas férteis ocorrendo até 0,2 cm 
de distância do par basal de pinas estéreis  .....................................................  1.3. A. hirsuta

6’. Lâmina com textura cartácea a subcoriácea, pinas laterais pecioladas. Pinas férteis ocorrendo 
mais de 1 cm do par basal de pinas estéreis  .................................................. 1.6. A. rutifolia

5’. Estípite anguloso.
6. Estípite atropurpúreo. Lâmina com margem inteira a crenado-serreada, textura coriácea  ....  

 .................................................................................................................... 1.2. A. ferruginea 
6’. Estípite amarelado a castanho. Lâmina com margem denteada, textura cartácea a subcoriácea 

  ...................................................................................................................  1.7. A. tomentosa

1.1. Anemia dentata Gardner ex Field & Gardner, 
Sert. Pl. ad. t. 70. 1844. 1844. Fig. 1a-c

Plantas terrestres ou rupícolas. Rizoma 4–7 
mm diâm., subereto a ereto, castanhos, tricomas 
ca. 1 mm, ferrugíneos. Frondes hemidimorfas, 
prostradas a eretas. Fronde com estípite 0,1–7,1 
× 0,05–0,14 cm, achatado, sulcado, esverdeado a 
castanho, tricomas ca. 1 mm compr., ferrugíneos, 
concentrados na base do estípite; lâmina 0,7–5,1 
× (1)–1,4–3,2 cm, pinada, elíptica, lanceolada 
ou espatulada, base truncada a cuneada, ápice 
cordado ou lobado, às vezes bilobado; pina apical 
subconforme; pinas laterais (0,5)–0,8–1,5 × 
0,16–0,7 cm, 7–14 pares, alternas, oblanceoladas, 
base acuminada ou cordada, ápice redondo, 
margem crenada a crenado-denteada, cartácea, 
nervuras livres 2–5 bifurcadas, sésseis; raque 
0,3–1 mm larg., achatada, sulcada, glabrescente a 
pubescente. Segmentos férteis 0,9–5,4 × 0,3–0,7 
cm, subglabros, tricomas ca. 1 mm, peciólulo dos 

segmentos 3,9–20 × 0,03–0,1 cm, pubescente. 
Única pina fértil ereta inserida 3–10 mm do par 
basal de pinas estéreis; maior 3 vezes ou mais 
que lâmina.
Material examinado:  Contendas do Sincorá, 
27.IV.2003, L.A. Junior et al. 02 (ALCB). Morro do 
Chapéu, 27.VI.1996, R.M. Harley et al. PCD 3122 
(ALCB, CEPEC, HRB, HUEFS, SPF). Rio de Contas, 
2.I.2000, A.M. Giulietti & R.M. Harley et al. PCD 
1672 (HUEFS).

A grande maioria dos espécimes apresenta 
somente uma das pinas do par basal modificada 
em segmento fértil, enquanto que a outra 
permanece semelhante às demais da fronde. A 
existência do par basal de pinas modificadas 
só ocorreu em alguns exemplares coletados no 
município de Rio de Contas. Nestes casos, em 
alguns espécimes, uma das pinas se desenvolve 
muito menos que a outra pina (às vezes não 
apresentando esporângios) em outros, as duas se 
desenvolvem com igual tamanho. Os espécimes 
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Figura 1 – a-c. Anemia dentata Gardner ex Field & Gardner (Giulietti 1672) – a. hábito; b. pina estéril; c. fronde fértil. 
d-e. Anemia ferruginea Humb. & Bonpl. ex Kunth (Hage 297, Stannard H51586) – d. hábito; e. fronde fértil. f-g.  
Anemia hirsuta  (L.) Sw. (Giulietti 1673) – f. hábito; g. lâmina. h-i. Anemia oblongifolia (Cav.) Sw. (Harley H52093) 
– h. hábito; i. pina estéril. j-k. Anemia phyllitidis (L.) Sw. (Orlandi 207) – j. hábito; k. nervuras anastomosadas. l. 
Anemia rutifolia Mart. (Matos 1057) – l. hábito.
Figure 1 – a-c. Anemia dentata Gardner ex Field & Gardner (Giulietti 1672) – a. habit; b. sterile pinna; c. fertile frond. d-e. Anemia 
ferruginea Humb. & Bonpl. ex Kunth (Hage 297, Stannard H51586) – d. habit; e. fertile frond; f-g.  Anemia hirsuta (L.) Sw. (Giulietti 
1673) – f. habit; g. leaf blade. h-i. Anemia oblongifolia (Cav.) Sw. (Harley H52093) – h. habit; i. sterile pinna.  j-k. Anemia phyllitidis 
(L.) Sw. (Orlandi 207) – j. habit; k. anastomosing veins. l. Anemia rutifolia Mart. (Matos 1057) – l. habit.
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maiores possuem estípite mais longo e mais 
delgado que os exemplares menores, embora todos 
férteis. Podem também apresentar variações no 
indumento da raque, na qual as frondes estéreis 
podem ser mais pubescentes que as frondes férteis.

Foi observada em campo a ocorrência 
frequente de Anemia dentata sobre afloramentos 
rochosos, sendo bastante resistente ao sol, se 
desenvolvendo junto a Selaginella convoluta 
(Arn.) Spring (Selaginellaceae).

Espécie endêmica do Brasil, ocorrendo 
nos estados de Alagoas, Bahia, Minas Gerais, 
Pernambuco e Piauí. Na Chapada Diamantina, é 
bem distribuída, encontrada em beiras de estradas 
ou de riachos, sobre substratos rochosos e/ou 
arenosos e expostos ao sol.

1.2. Anemia ferruginea Humb. & Bonpl. ex Kunth, 
Nov. Gen. Sp. 1: 32-33. 1815[1816]. Fig. 1d-e

Plantas terrestres. Rizoma 3–7 mm diâm., 
curto-reptante a subereto, castanhos, tricomas ca. 
6 mm compr., ferrugíneos. Frondes hemidimorfas, 
eretas. Fronde com estípite 8,6–35,2 × 0,07–0,2 
cm, anguloso, sulcado a bisulcado, atropurpúreo 
a enegrecido na base, tricomas ca. 6 mm compr., 
concentrados na base e mais espaçados na porção 
distal; lâmina (4,7)–8,2–12,9 × (3,4)–4,5–6,3 
cm, bipinada a bipinado-pinatífida, deltóide, 
base truncada, ápice obtuso; pina apical não 
conforme; pinas laterais 0,2–5,5 × 0,1–2,3 cm, 
10–16 pares, alternas a raramente opostas na base, 
triangulares, base truncada, ápice agudo, margem 
inteira a crenado-serreada, coriácea; raque 0,5–1 
mm larg., achatada, sulcada, hirsuta; peciólulo 
inconspícuo a 0,6–3 × 0,5–0,6 mm; pínulas estéreis 
0,2–1,8 × 0,1–0,7 cm, sésseis, nervuras livres 3–5 
bifurcadas; peciólulo secundário inconspícuo a 1 
× 0,5 mm. Segmentos férteis 8,4–21,6 × 0,4–1,4 
cm, pubescente, tricomas amarelados; peciólulo 
dos segmentos 2,2–5,4 × 0,04–1,3 cm. Par de pinas 
férteis eretas inseridas 0,3–1,2 cm de distância do 
par basal de pinas estéreis; cerca de 2 a 3 vezes 
maior que a lâmina.
Material examinado: Abaíra, 25.II.1992, B. Stannard et 
al. H51586 (CEPEC, HUEFS, SP, SPF). Rio de Contas, 
23.VII.1979, J.L. Hage et al. 297 (CEPEC).

Em Anemia ferruginea a lâmina foliar 
apresenta margem que varia de inteira a crenado-
serreada, caracterizando indivíduos com 
morfologia variável. É uma espécie semelhante 
a A. tomentosa (Savigny) Sw., pois possuem 
fronde com mesmo padrão de divisão. Nos 

materiais analisados, ambas as espécies possuem 
ora segmentos agudos, ora segmentos mais 
arredondados. Estas características também são 
utilizadas para segregar as respectivas variedades 
dentro destas espécies. Devido à existência de 
vários espécimes com caracteres intermediários, 
optou-se por utilizar aqueles caracteres mais 
marcantes para segregá-los em A. ferruginea e A. 
tomentosa.

A espécie é distribuída desde a América 
Central até norte da América do Sul e Brasil 
(Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito 
Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas 
Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São 
Paulo, Sergipe). Na Chapada Diamantina, possui 
distribuição restrita ao sul. Não foi coletada nas 
expedições realizadas.

1.3. Anemia hirsuta (L.) Sw., Syn. Fil. (Swartz) 
156. 1806. Fig. 1f-g

Plantas terrestres. Rizoma 5–7 mm diâm., 
subereto a ereto, castanhos, tricomas ca. 1 mm, 
ferrugíneos. Frondes hemidimorfas, levemente 
prostradas a eretas. Fronde com estípite 7,2–22,5 
× 0,02–0,08 cm, cilíndrico, sulcado, esverdeado, 
tricomas ca. 1,8 mm compr., espaçados; lâmina 
3,4–6,5 × 2,3–3,4 cm, pinado-pinatífida a pinado-
pinatisecta, triangular a oblonga, base truncada, 
ápice agudo a estreito-agudo; pinas laterais 
0,5–2,9 × 0,1–1,2 cm, 6–11 pares, alternas a quase 
opostas, lanceoladas, base cuneada a obtusa, 
ápice agudo, margem crenada, membranácea, 
nervuras livres 4–5 bifurcadas, sésseis; raque 
0,1–0,5 mm larg., cilíndrica, sulcada, tecido foliar 
ainda presente, subglabra, tricomas inconspícuos 
(< 0,1 mm), curtos e retos; pina apical não 
conforme. Segmentos férteis 1,2–2,7 × 0,2–0,7 
cm, subglabros, tricomas ca. 1 mm; peciólulo 
do segmento 2,3–4,6 × 0,02 cm. Par de pinas 
férteis eretas inseridas 0,08–0,2 cm de distância 
do par basal de pinas estéreis, menor ou igual ao 
comprimento da lâmina.
Material examinado: Rio de Contas, 6.III.2004, R.M. 
Harley et al. 55034 (HUEFS); 2.I.2000, A.M. Giulietti 
& R.M. Harley 1673 (HUEFS). 

Encontrada desde o México, América 
Central, até a Colômbia e o Brasil (Alagoas, 
Bahia, Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, 
Pernambuco, Santa Catarina, e São Paulo). Na 
Chapada Diamantina, é pouco distribuída ao sul, 
sendo encontrada à sombra, em áreas de caatinga.
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1.4. Anemia oblongifolia (Cav.) Sw., Syn. Fil. 156. 
1806. Fig. 1h-i 

Plantas rupícolas. Rizoma 8–10 mm diâm., 
subereto a ereto, castanho, tricomas 0,1–0,2 mm, 
ferrugíneos. Frondes hemidimorfas, prostradas a 
eretas. Fronde com estípite 0,7–2,1 × 0,8–1 cm, 
achatado, sulcado, amarelado a castanho, tricomas 
ca. 2 mm, distribuídos uniformemente; lâmina 1,7–
5,3 × 1–2,2 cm, pinada, oblonga, base truncada, 
ápice redondo a lobado; pina apical não conforme; 
pinas laterais 0,3–1,2 × 0,2–0,6 cm, 6–12 pares, 
alternas, oblongas, base auriculada, ápice redondo, 
margem inteira a crenada, coriáceas, nervuras 
livres 2–4 bifurcadas, sésseis, pubescentes, 
tricomas 0,2–1,5 mm, hialinos a acastanhados; 
raque 0,6–1 mm larg., achatada, sulcada, tricomas 
ferrugíneos. Segmentos férteis 1,1–4,5 × 0,2–0,5 
cm, subglabros, tricomas ca. 1 mm compr.; 
peciólulo do segmento 5,4–10,2 × 0,3–0,7 cm. Par 
de pinas férteis inseridas imediatamente abaixo do 
par basal de pinas estéreis, 2 a 3 vezes maiores que 
o segmento estéril.
Material examinado: Abaíra, 14.III.1992, R.M. 
Harley et al. 52093 (HUEFS). Rio de Contas, 
22.XII.1988, R.M. Harley et al. 27413 (CEPEC, SPF).

Em Anemia oblongifolia R.M. Harley 
os tricomas foliares apresentam base firme e 
robusta, a qual permanece presa à lâmina quando 
os tricomas caem, aparentando uma cicatriz. 
Característica não observada em outras espécies 
relatadas neste estudo. Distingue-se das demais 
espécies pelas pinas oblongas e coriáceas, e pelo 
longo peciólulo da pina fértil.

Distribuída desde o México, América 
Central, até o norte da Argentina e Brasil (Roraima, 
Mato Grosso, Goiás, Piauí, Pernambuco, Sergipe, 
Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, 
Distrito Federal). Na Chapada Diamantina, é 
encontrada ao sul, sobre rochas expostas ou pouco 
sombreadas.

1.5. Anemia phyllitidis (L.) Sw., Syn. Fil. 155. 
1806. Fig. 1j-k

Plantas terrestres. Rizoma 5–7 mm diâm., 
ereto, castanho, tricomas ca. 2 mm, castanhos. 
Frondes hemidimorfas. Fronde com estípite 13,2–
26,9 × 0,07–0,1 cm, achatado, sulcado, amarelado, 
tricomas 0,2–0,6 mm, castanhos a ferrugíneos; 
lâmina 8,5–12,1 × 6,2–11 cm, pinada, lanceolada 
a triangular, base truncada, ápice bifurcado; 
pinas apicais conformes, pinas laterais 4,3–6,3 × 
1,1–1,8 cm, 3–5 pares, alternas, lanceoladas, base 

truncada, ápice estreito-agudo, margem denteada, 
membranácea, nervuras anastomosadas; peciólulo 
0,8–3 × 0,8–1 mm; raque 0,4–0,7 mm larg., 
achatada, sulcada, glabrescente. Segmentos férteis 
0,6–9,3 × 0,8–1,2 cm, subglabros, tricomas ca. 1 
mm compr.; peciólulo do segmento 12,2–12,8 × 
0,06–0,08 cm. Par de pinas férteis eretas inseridas 
na axila do par basal de pinas estéreis.
Material examinado: Abaíra, 2.III.1992, T. Laessoe 
& P.T. Sano H50984 (SPF). Jacobina, 23.VIII.1980, R. 
Orlandi 207 (ALCB, HRB, RB). Piatã, 17.XI.2007, J.L. 
Ferreira et al. 218 (HUEFS).

Esta espécie é distinguida das demais do 
gênero devido à presença de pinas com nervuras 
anastomosadas. Entre as espécies de Anemia 
encontradas na Chapada Diamantina, A. phyllitidis 
é a que possui as pinas apicais mais semelhantes 
às pinas laterais. 

Distribuída desde o sul do México, América 
Central até Argentina e Brasil (Alagoas, Amazonas, 
Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, 
Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, São Paulo e Santa Catarina). Na Chapada 
Diamantina, esta espécie pode ser encontrada na 
beira de barrancos arenosos, em meio a gramíneas. 

1.6. Anemia rutifolia Mart., Icon. Pl. Crypt. 112, 
t. 5, f. 1. 1834. Fig.1l

Plantas rupícolas. Rizoma 4–11 mm diâm., 
curto-reptante a subereto, enegrecido, tricomas 
ca. 0,7 mm amarelado-brilhantes a castanhos. 
Frondes hemidimorfas, eretas e alternas. Fronde 
com estípite 1–7,1–(21,6) × 0,02–0,09 cm, 
cilíndrico, sulcado, amarelado a castanho, base 
castanho escura, tricomas ca. 0,6 mm, castanhos; 
lâmina 2,8–7,2 × 1,2–4,6 cm, pinado-pinatisecta 
a bipinado-pinatisecta, lanceolada a ovada, base 
truncada, ápice agudo; pina apical não conforme; 
pinas laterais 0,7–2,6 × 0,5–1,5 cm, 6–11 pares, 
alternas a levemente opostas, lanceoladas, base 
truncada, ápice agudo, margem inteira a levemente 
crenada, cartácea a subcoriácea, nervuras 
livres 1–2 bifurcadas; peciólulo inconspícuo 
a ca. 2–10 × 0,4–0,6 mm; raque 0,1–0,6 mm 
larg., cilíndrica, sulcada a bisulcada, tricomas 
ferrugíneos. Segmentos férteis 0,8–4,1 × 0,3–0,8 
cm, subglabros, tricomas ca. 0,6 mm compr.; 
peciólulo 0,1–0,8 × 0,04–0,07 cm. Par de pinas 
férteis eretas inseridas 1,1–2,8 cm de distância 
do par basal de pinas estéreis, medindo do terço 
a metade do tamanho da lâmina.
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Material examinado: Rio de Contas, 17.II.1977, R.M. 
Harley et al. 19518 (CEPEC); 26.II.2006, F.B. Matos et 
al. 1035 (CEPEC, RB, UPCB); 27.II.2006, F.B. Matos 
et al. 1057 (CEPEC, RB, MBM).

Nesta espécie, as frondes férteis são mais 
eretas e seus estípites são duas a três vezes 
maiores que nas frondes estéreis. O par basal de 
pinas em ambas as frondes está localizado mais 
afastado do penúltimo par de pinas (entre 1,1 e 
2,8 cm). As pínulas da lâmina foliar da fronde 
fértil são pinatífidas, lanceoladas a oblongas e 
sésseis, menores e mais estreitas que as pínulas 
das frondes estéreis. A dissecção e a textura da 
lâmina e as pinas férteis com curtos peciólulos e 
comprimento que nunca ultrapassa a lâmina, nos 
exemplares examinados, tornam Anemia rutifolia 
bastante distinguível das outras espécies.

Espécie encontrada no Brasil, nos estados 
de Minas Gerais e Bahia, sendo endêmica da 
Cadeia do Espinhaço. Na Chapada Diamantina, 
possui ocorrência restrita à região sul. Esta área 
está bastante sujeita ao fogo, principalmente nos 
meses de novembro e dezembro.

1.7. Anemia tomentosa (Savigny) Sw.,  Syn. Fil. 
157. 1806. Fig. 2a-b 

Plantas terrestres ou rupícolas. Rizoma 4–7 
mm diâm., curto-reptante a subereto, castanho, 
tricomas ca. 2 mm, amarelado-alaranjados. 
Frondes hemidimorfas, prostradas a eretas, 
alternas. Fronde com estípite 5,6–27,7 × 0,08–0,2 
cm, anguloso, sulcado a bisulcado, amarelado a 
castanho; lâmina 6,3–16 × 3,4–9,6 cm, bipinada 
a bipinado-pinatífida, deltóide, base truncada, 
ápice obtuso; pina apical não conforme; pinas 
laterais 0,3–5,5 × 0,1–2,4 cm, 11–17 pares, 
alternas, lanceoladas a deltóides, base truncada, 
ápice obtuso, margem denteada, cartácea a 
subcoriácea; peciólulo inconspícuo a 6–10 × 
0,6–0,7 mm, amarelado; pínulas 0,2–2,6 × 0,1–1 
cm, alternas, inteiras a pinatisectas, nervuras livres 
1–3 bifurcadas; peciólulo secundário inconspícuo a 
0,5–0,7 × 0,4 mm; raque 0,6–1 mm larg., achatada, 
sulcada, pubescente, amarelada. Segmentos férteis 
8,4–21,8 × 0,3–1 cm, tomentosos, amarelados; 
peciólulo do segmento 2,7–6,5 × 0,06–0,1 cm. 
Par de pinas férteis eretas inseridas 2–7 mm de 
distância do par de pinas estéreis basais.
Material examinado: Contendas do Sincorá, 
27.IV.2003, L.A. Junior et al. 03 (ALCB, SPF). Itaetê, 
17.II.2001, F.R. Nonato et al. 787 (HUEFS). Livramento 
de Brumado, 20.III.1980, S. Mori & F. Benton 13494 
(CEPEC, RB).

Esta espécie é bastante confundida com 
Anemia ferruginea, entretanto diferencia-se por 
apresentar tricomas amarelados a alaranjados no 
rizoma e na base do estípite e a textura da lâmina 
variando de cartácea a subcoriácea.

Distribuída desde o México, América 
Central, até Argentina e Brasil (Bahia, Espírito 
Santo, Mato Grosso, Paraíba, Paraná, Pernambuco, 
Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e São Paulo). Na Chapada Diamantina, 
apresenta-se mais distribuída que A. ferruginea, 
sendo encontrada em vários municípios, em 
substratos rochosos ou arenosos, ou entre rochas.

1.8. Anemia villosa Humb. & Bonpl. ex Willd., Sp. 
Pl. 5: 92. 1810. Fig. 2c-h

Plantas terrestres ou rupícolas. Rizoma 6–17 
mm diâm., subereto a ereto, castanhos, tricomas 
ca. 4 mm, castanhos, alaranjados ou avermelhados. 
Frondes hemidimorfas, prostradas a eretas. Fronde 
com estípite 1,5–45,8 × 0,05–0,18 cm, achatado, 
sulcado, amarelado a atropurpúreo, tricomas ca. 
4 mm, castanhos, alaranjados ou avermelhados; 
lâmina  5,1–16,5 × 2,1–10,7 cm, pinado-pinatífida 
a pinado-pinatisecta, lanceolada a triangular, base 
truncada, ápice redondo a agudo; pina apical não 
conforme; pinas laterais 1–6,8 × 0,5–2,5 cm, 
9–17 pares, alternas raramente as basais opostas, 
lanceolada, oblonga ou triangular, base obtusa 
a truncada, ápice redondo a obtuso, margem 
inteira a crenada, cartácea, nervuras livres 3–7 
bifurcadas; peciólulo inconspícuo a 1–2 × 0,5–1 
mm; raque 0,4–1 mm larg., achatada, sulcada, 
pubescente. Segmentos férteis 3,6–17,3 × 0,3–1,8 
cm, pubescentes, tricomas ca. 4 mm, alaranjados 
a avermelhados; peciólulo do segmento 1–7,3 × 
0,04–0,1 cm. Par de pinas férteis eretas inseridas 
3–18 mm de distância do par basal de pinas 
estéreis, medindo quase a metade até o dobro do 
comprimento da lâmina.
Material examinado: Palmeiras, 1.VII.1995, M.L. 
Guedes et al. 2110 (ALCB). Rio de Contas, 24.III.1996, 
M.L. Guedes et al. 12304 (ALCB). Utinga, 22.IX.2007, 
J.L. Ferreira et al. 90 (HUEFS).

Esta espécie pode apresentar indivíduos 
com frondes extremamente lanosas, com tricomas 
muito longos e amarelados, contrastando com os 
tricomas castanhos no rizoma. Este indumento é 
muito semelhante àquele encontrado em Anemia 
trichorhiza Gardner ex Hook., entretanto esta 
espécie é aproximadamente cinco vezes menor 
que A. villosa, além de apresentar suas pinas 
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Figura 2 – a-b. Anemia tomentosa (Savigny) Sw. (Mori 13494) – a. hábito; b. pina estéril. c-h. Anemia villosa 
Willd. (Guedes 2110, Ferreira 90) – c. hábito; d. fronde fértil; e-h. pinas estéreis. i-j. Lygodium venustum Sw. 
(Melo 5294) – i. hábito; j. pina fértil. k. Lygodium volubile Sw. (Nascimento 35) – k. hábito. l-m. Schizaea elegans 
(Vahl) Sw. (Ferreira 104) – l. hábito; m. segmento fértil; n. esporângio.
Figure 2 – a-b. Anemia tomentosa (Savigny) Sw. (Mori 13494)  – a. habit; b. sterile pinna. c-h. Anemia villosa Willd. (Guedes 2110, 
Ferreira 90) – c. habit; d. fertile frond; e-h. sterile pinnas. i-j. Lygodium venustum Sw. (Melo 5294) – i. habit; j. fertile pinna. k. Lygodium 
volubile Sw. (Nascimento 35) – k. habit. l-n. Schizaea elegans (Vahl) Sw. (Ferreira 104) – l. habit; m. fertile segment; n. sporangium.
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férteis lanosas e prostradas, geralmente não 
ultrapassando a lâmina em altura.

Embora a maioria dos espécimes seja 
distinta com sua forma alongada e dissecção 
pinado-pinatífida, há variações consideráveis no 
tamanho e na forma que podem levar a confusão 
com outras espécies, como Anemia flexuosa 
(Savigny) Sw. Entretanto, A. flexuosa possui 
lâmina bipinada a bipinado-pinatífida, deltóide-
ovada e pinas férteis freqüentemente menores 
que a lâmina. 

Anemia villosa é a espécie mais abundante 
na Chapada Diamantina, facilmente encontrada 
em beiras de estrada, principalmente em encostas 
cavadas pelas águas da chuva, junto a Selaginella 
convoluta e em barrancos arenosos ou rochosos 
formados pelo garimpo, junto a Doryopteris 
ornithopus (Mett.) J.Sm. (Pteridaceae). Esta 
espécie pode apresentar fronde totalmente fértil, 
não somente as pinas basais, ou também podem 
ocorrer dois pares de pinas férteis, geralmente o 
último par basal ultrapassando a altura da lâmina, 

e o penúltimo par não ultrapassando esta altura. 
Também é registrada a ocorrência de indivíduos 
férteis formados unicamente por dois pares de 
pinas férteis, e a ausência de lâmina.

É distribuída no norte da América do Sul, 
do Peru ao Suriname e no Brasil (Bahia, Ceará, 
Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, 
Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo). Na 
Chapada Diamantina, é amplamente distribuída 
por diversos municípios.

2. Lygodiaceae M. Roem., Handb. Allg. Bot. 3: 
520. 1840.

Lygodiaceae é representada por Lygodium, 
com aproximadamente 25 espécies pantropicais 
(Smith et al. 2006). Dentre estas, cerca de oito 
são encontradas na América Tropical (Tryon & 
Tryon 1982), sendo duas espécies registradas para 
o Brasil (Barros et al. 2010b).

Lygodium Sw., J. Bot. (Schrader)1800(2):7, 106. 
1801.

Chave de identificação para as espécies de Lygodium

1.	 Lâmina	bipinado-pinatífida	a	tripinado-pinatífida;	pínulas	lanceoladas	a	triangulares,	base	lobada	a	
pinada; margem crenado-denteada ............................................................................ 2.1. L. venustum 

1’. Lâmina bipinada; pínulas lanceoladas a lineares, base truncada a biauriculada; margem denteado-
serreada ....................................................................................................................... 2.2. L. volubile

2.1. Lygodium venustum Sw., J. Bot. (Schrader) 
1801(2): 303. 1803. Fig. 2i-j 

Rizoma ca. 10 mm diâm., curto-reptante, 
negro, tricomas ca. 0,7 mm, enegrecidos. 
Estípite ca. 39,9 × 0,4 cm, cilíndrico, amarelado 
a castanho, tricomas basais. Frondes alternas. 
Lâmina bipinado-pinatífida a tripinado-pinatífida; 
raque 0,8–1 mm larg., pinas opostas; pínulas 
alternas; pinas estéreis 6,5–9,1 × 5,4–8,3 cm; 
peciólulo 6–33 × 0,4–1 mm, cilíndrico, amarelado 
a castanho; pínulas estéreis 2,6–8,7 × 0,9–1,9 
cm, lanceoladas a triangulares, base lobada 
a pinada, ápice redondo a agudo, margem 
crenado-denteada, cartáceas, nervuras livres 3–5 
bifurcadas; peciólulo 0,8–13 × 0,3–0,7 mm; pinas 
férteis 0,5–3,3 × 0,04–1,4 cm; peciólulo 9–25 × 
0,6–1 mm; pínulas férteis 2,2–9,1 × 0,09–0,3 mm, 
lanceoladas, base lobada a pinada, ápice estreito-
agudo; peciólulo 1–9 × 0,3–0,6 mm. Segmentos 

férteis 1–11 × 0,8–1 mm, marginais, situados da 
base ao ápice das pínulas.
Material examinado: Andaraí, 2.II.2007, E. Melo et 
al. 5294 (HUEFS). Jacobina, 1978, I.B. Pontual 8221 
(PEUFR).

Lygodium venustum pode ser facilmente 
reconhecida pela presença de pínulas com base 
lobada a pinada e margens crenado-denteadas. Os 
segmentos férteis de L. venustum são encontrados 
em todo o comprimento da pínula fértil, além de 
possuírem muitos tricomas. Em L. volubile Sw., 
os segmentos férteis são encontrados a partir da 
base até a metade do comprimento da pínula, 
geralmente não ocorrendo no ápice. Além disso, 
esses segmentos possuem menor quantidade de 
tricomas. Pode ser encontrada em locais mais 
secos, junto a L. volubile.

Esta espécie é distribuída na América 
Tropical, desde o México até Paraguai e Brasil 
(Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato 
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Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, 
Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina e São Paulo). Na Chapada 
Diamantina, é pouco distribuída, tendo registro 
somente para dois municípios.

2.2. Lygodium volubile Sw., J. Bot. (Schrader) 
1801(2): 304. 1803. Fig. 2k

Rizoma 3–4 mm diâm., longo-reptante, 
negro, tricomas ca. 0,6 mm, enegrecidos, 
espaçados. Estípite ca. 0,2 cm larg., cilíndrico, 
amarelado a castanho. Frondes alternas distantes 
6–9 mm. Lâmina bipinada; raque 1–2 mm larg., 
castanha, tricomas amarelados; pinas opostas; 
pínulas alternas; pinas estéreis 6,9–27 × 5,2–18 
cm, tricomas ca 0,4 mm compr., basais; peciólulo 
13–26 × 0,9–1 mm; pínulas estéreis 1,8–13,3 × 
0,8–2,1 mm, lanceoladas a lineares, base truncada, 
ápice estreito-agudo, cartáceas, margem denteado-
serreada, nervuras livres 2–4 bifurcadas; peciólulo 
2–8 mm × 0,6–10 mm; pinas férteis 6,4–23,3 
× 6–23,3 cm; peciólulo 13–39 × 0,6–1,5 mm; 
pínulas férteis 1,8–12,2 × 0,7–2,2 cm, lanceoladas 
a lineares, base truncada raro biauriculada, ápice 
estreito-agudo; peciólulo 2–8 mm × 0,5–2 mm. 
Segmentos férteis 1–6 × 1 mm, marginais, situados 
da base ao meio da pínula, às vezes até o ápice.
Material examinado: Andaraí, 23.IX.2007, J.L. 
Ferreira et al. 101 (HUEFS). Jacobina, 14.X.2007, 
J.L. Ferreira & F. França 174 (HUEFS). Utinga, 
21.IX.2007, J.L. Ferreira et al. 86 (HUEFS).

Lygodium volubile é facilmente distinguida 
pela presença de pínulas lanceoladas a lineares 
com base truncada às vezes biauriculada e 
nervuras livres bifurcadas. Em espécimes 
estéreis, algumas pínulas apicais podem não estar 
completamente divididas, aparentando uma única 
pínula dicotômica, característica bastante comum 
que sugere a diferenciação incompleta das pínulas. 
Na área de estudo, L. volubile pode formar densas 
populações que crescem por vários metros de 
altura e tomam vasta extensão, acompanhando o 
leito dos rios.

É distribuída na América Tropical, desde 
o México, até a Argentina e o Brasil (Acre, 
Amazonas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, 
Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo). Na 
Chapada Diamantina, esta espécie possui ampla 
distribuição, ocorrendo às margens dos rios e 
córregos permanentes, às vezes, as margens dos 
temporários.

3. Schizaeaceae Kaulf.,  Wesen Farrenkr. 119. 
1827.

Schizaeaceae inclui os gêneros Actinostachys 
Wall. e Schizaea Sm., com aproximadamente 30 
espécies pantropicais, com poucas espécies extra-
tropicais: sul da Índia e norte da Austrália (Smith et 
al. 2006). Na América, é encontrada desde o sul da 
Flórida, até o Brasil (Tryon & Tryon 1982), onde 
ocorrem duas espécies de Actinostachys e cinco 
de Schizaea (Barros et al. 2010c). 

Schizaea Sm., Mém. Acad. Roy. Sci. Turin 5: 419, 
pl. 9, f. 9, 1793.
3.1. Schizaea elegans (Vahl) Sw., J. Bot. (Schrader) 
1800(2): 103. 1801. Fig. 2l-n 

Plantas ca. 50 cm alt. Rizoma 2–7 mm 
diâm., enegrecido, tricomas ca. 3 mm, amarelados. 
Frondes eretas. Estípite 10,5–49,1 × 0,08–0,2 
cm, delgado, amarelado a ferrugíneo, tricomas 
concentrados na base. Lâmina 6,2–12 cm 
compr., alterna, inteira, dicotomicamente lobada, 
flabelada, base atenuada a decurrente, ápice 
redondo, margem inteira, subcoriácea a coriácea, 
glabrescente, nervuras livres 4–5 bifurcadas; lobos 
foliares 5,6–10,2 × 0,4–2,2 cm. Segmentos férteis 
0,3–1,1 × 0,3–0,6 cm, pinatífidos, ao final das 
nervuras, lanoso, tricomas ca. 0,8 mm; peciólulos 
dos segmentos férteis ca 3 mm compr.
Material examinado: Andaraí, 23.IX.2007, J.L. 
Ferreira et al. 104 (HUEFS). Jacobina, 2.IV.1999, R.M. 
Harley & A.M. Giulietti 53687 (ALCB, IPA, HRB, 
HUEFS). Miguel Calmon, 8.V.2005, J.G. Freitas et al. 
36 (HUEFS).

Esta espécie ocorre na América Tropical, 
desde o sul da Flórida, México, América Central, 
Antilhas, do norte da América do Sul ao sul do 
Brasil (Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio 
de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e 
São Paulo). Na Chapada Diamantina, esta espécie 
encontra-se bem distribuída, preferindo as matas 
mais densas, sombreadas e úmidas e onde há pouca 
ação antrópica.
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Resumo
O principal objetivo deste trabalho foi descrever as mudanças na estrutura de comunidades de algas perifíticas durante o 
processo de colonização e sucessão, em período chuvoso, indicando suas espécies descritoras. O local selecionado para 
a realização deste estudo foi o rio do Corvo (22°39’S, 52°46’W), um afluente do rio Paranapanema localizado próximo 
à barragem do reservatório de Rosana, na região noroeste do Paraná, Brasil. Coletas do perifíton em substrato artificial e 
medições de dados abióticos foram realizadas no período de 21 de novembro a 12 de dezembro de 2003, em intervalos de três 
dias. A identificação e quantificação das algas foi feita em microscópio invertido, utilizando-se o método de Utermöhl. Para 
análise da dinâmica sucessional, foram considerados: riqueza de espécies, densidade total, abundância relativa dos táxons, 
espécies descritoras, diversidade de Shannon-Wiener e equitabilidade. As flutuações observadas na densidade total foram 
determinadas principalmente por Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Cyanophyceae e Zygnemaphyceae. Maiores valores 
de abundância na comunidade de algas perifíticas foram registrados para espécies pequenas de diatomáceas, abundantes 
durante todo o período, consideradas colonizadores eficientes e de crescimento rápido, assim como para cianobactérias 
e algas verdes filamentosas (Oedogonium spp. e Stigeoclonium spp.), de crescimento mais lento e mais abundantes nos 
estádios tardios. As primeiras estão entre as r-estrategistas, enquanto as últimas estão entre as C-S estrategistas (algas mais 
competitivas em sistemas mesotróficos e estáveis). A diversidade de Shannon-Wiener foi elevada (2,2 a 3,1), com o maior 
valor constatado na terceira semana de desenvolvimento sucessional. Com base em análise de componentes principais, as 
concentrações de nutrientes, o pH e a turbidez foram os principais fatores abióticos relacionados ao processo de sucessão. 
Palavras-chave: diversidade, estrutura da comunidade, perifíton, rio, sucessão.

Abstract 
This paper aimed to describe the successional changes in the structure of periphytic algal assemblages in a lotic en-
vironment, during the rainy period, indicating the descriptor species.  The study site was Corvo stream (22°39’S, 
52°46’W), a tributary of the Paranapanema river, located near the Rosana Reservoir, in the northwestern Paraná state, 
Brazil. Periphyton samples on artificial substrate and abiotic data were obtained from 21 November to 12 December 
2003, at three-days intervals. Algae were identified and quantified using inverted microscope at 400X, according to 
Utermöhl. The analysis of the succession dynamics considered the following parameters: species richness, total den-
sity, relative abundance of taxa, descriptor species, Shannon-Wiener diversity and evennes. Fluctuations in total density 
were determined mainly by Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Cyanophyceae, and Zygnemaphyceae. Higher values 
of abundance of the periphytic algae were recorded for small species of diatoms, known as efficient colonizers, which 
were abundant throughout the study period and showed rapid growth, as well as for Cyanobacteria and filamentous 
green algae (Oedogonium spp. and Stigeoclonium spp.), which were more abundant in the latter successional stages and 
showed slower growth. The first ones are among the r-strategists, while the latter are among the C-S strategists (more 
competitive algae in mesotrophic and stable systems). Shannon-Wiener diversity was high (2.2 to 3.1), with the highest 
value in the third week of study. According to the principal components analysis, nutrients concentrations, pH and turbid-
ity were the most important abiotic factors for explaining the community structure changes throughout the succession. 
Key words: community structure, diversity, periphyton, river, succession.
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Introdução 
A sucessão ecológica é entendida como a 

colonização sucessiva e contínua de um local 
por certas populações de espécies, acompanhada 
da extinção de outras (Townsend et al. 2010). 
O processo de sucessão pode culminar em um 
ecossistema estável, quando características 
estruturais da comunidade apresentarem valores 
máximos e fluxo contínuo (Odum 1969). Contudo, 
comunidades em equilíbrio podem se desestruturar 
devido a perturbações no ambiente, as quais tendem 
a provocar espaços “novos” nos quais as espécies 
serão redirecionadas, competindo por espaço e 
recursos (Odum 1969). 

Para comunidade de algas perifíticas, na 
fase inicial de sucessão, ocorre a formação de 
uma camada orgânica, seguida da instalação de 
bactérias em poucas horas, além de diatomáceas 
oportunistas.  Diatomáceas maiores colonizam 
o substrato em período de um dia a algumas 
semanas. Por fim, há a colonização por algas 
verdes (Hoagland et al. 1982, 1986; Biggs 1996). 
As espécies pioneiras serão aquelas que possuem 
propágulos abundantes e disponíveis na água, no 
local e no momento em que as superfícies estão 
disponíveis para a colonização (Biggs 1996; 
Stevenson 1996), podendo ser classificadas como 
r-estrategistas. Estas espécies pioneiras facilitam a 
invasão do substrato por outras espécies, podendo 
também persistir até serem substituídas por um 
competidor mais apto (Odum 1988; Biggs et al. 
1998). 

No modelo conceitual de matriz de hábitat 
construído por Biggs et al. (1998), as estratégias de 
algas perifíticas de ecossistemas lóticos temperados 
são: estrategistas competitivas (C), algas mais 
competitivas em sistemas eutróficos e estáveis; 
estrategistas C-S, algas mais competitivas em 
sistemas mesotróficos e estáveis; estrategistas 
tolerantes ao estresse (S), algas mais competitivas 
em sistemas oligotróficos e estáveis; estrategistas 
ruderais (R), algas mais competitivas em sistemas 
mesotróficos e com distúrbios frequentes. Com 
este modelo, seria possível predizer a biomassa do 
perifíton e os grupos funcionais de acordo com as 
condições dos ambientes em termos de distúrbios 
e recursos.

Dentre as variáveis ambientais, importantes 
no processo de sucessão do perifíton, destacam-
se a velocidade de corrente, que pode afetar a 
dominância, resistência e resiliência das espécies 
(McCormick & Stevenson 1991; Peterson & 

Stevenson 1992) além de luz, que pode definir 
o padrão de recolonização em ecossistemas 
lóticos (Steinman et al. 1991). Vários estudos 
demonstraram a influência da variabilidade 
ambiental sobre a organização da comunidade 
(Stevenson 1996; Cetto et al. 2004; Vercellino & 
Bicudo 2006; Borges & Necchi Jr. 2008; Felisberto 
& Rodrigues 2010).

Para ecossistema lótico brasileiro, Rodrigues 
& Bicudo (2001, 2004) registraram que a maior 
contribuição relativa das algas perifíticas em 
processo sucessional pertenceu às diatomáceas. 
Branco et al. (2005) e Borges & Necchi Jr. (2008), 
além de mostrarem a importância da disponibilidade 
de fósforo, revelaram que, sob influência da 
precipitação, as formas de crescimento das espécies 
de macroalgas alteraram-se em relação aos estádios 
iniciais e tardios.

As diatomáceas foram as algas dominantes 
(mais de 80% em abundância, comparados aos 
demais grupos de algas) na região lacustre do 
reservatório de Rosana (Felisberto & Rodrigues 
2005), no Paraná.  Com base nesse dado, este estudo 
levantou a hipótese que, no rio do Corvo, tributário 
do reservatório de Rosana, o processo sucessional 
iniciará com diatomáceas de dimensões menores, 
principalmente de espécies r-estrategistas.

Considerando a importância do maior 
entendimento do processo de sucessão em 
ecossistemas lóticos subtropicais, o presente 
estudo tem por objetivo: a) descrever as mudanças 
na estrutura da comunidade de algas perifíticas 
em intervalos curtos (três dias), durante período 
de 21 dias; b) comparar a sequência de espécies 
abundantes e descritoras encontrada nas comunidades 
estudadas com o modelo de matriz conceitual para 
ecossistema lótico proposto por Biggs et al. (1998); 
e, c) identificar os principais fatores abióticos 
relacionados ao processo sucessional.

Material e Métodos 
Área de Estudo
O local selecionado para a realização do 

presente estudo foi o rio do Corvo, localizado 
a aproximadamente 5 km da região lacustre do 
reservatório de Rosana (22°39’S e 52°46’W, Fig. 
1).  O rio do Corvo é um dos tributários da margem 
esquerda deste reservatório, que está localizado no 
trecho inferior do rio Paranapanema, município de 
Diamante do Norte, estado do Paraná. 

O rio apresenta cerca de 300 m de largura 
e 6 m de profundidade máxima. As margens, 
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Figura 1- Área de estudo: reservatório de Rosana (Ba-
cia do rio Paranapanema), no estado do Paraná, Brasil, 
com a localização da estação de coleta no rio do Corvo.
Figure 1 – Study site: Rosana reservoir (Paranapanema river 
basin), Paraná state, Brazil, showing the sampling station in 
Corvo stream.

praticamente desprovidas de vegetação arbórea, 
apresentaram diversas macrófitas emersas (Typha 
sp., Sagittaria sp. e Eichhornia azurea (Sw.) 
Kunth.), flutuantes (Eichhornia crassipes (Mart.) 
Solms, Nymphaea sp. e Salvinia sp.) e submersas 
enraizadas (Cabomba furcata Schult. & Schult., 
Egeria densa Planch., Egeria najas Planch., 
Myriophyllum sp. e Utricularia foliosa L.).

Amostragem e análise dos dados
A sucessão na comunidade perifítica foi 

acompanhada por 21 dias, entre 21 de novembro 
e 12 de dezembro de 2003, em intervalos de três 
dias. A primeira amostragem, correspondente 
ao terceiro dia de sucessão, ocorreu em 24 de 
novembro de 2003.

O clima na área de estudo, considerado 
subtropical de acordo com a classificação de 
Köppen-Geiger (Peel et al. 2007), foi quente e 
chuvoso durante o período de estudo.

Foram utilizados substratos artificiais 
para a colonização e desenvolvimento das algas 
perifíticas, o que oferece as seguintes vantagens: a) 
superfície uniforme; b) facilidade de determinação 
da área colonizada; c) possibilidade de definir o 
tempo de colonização e os estádios de sucessão 
(Moschini-Carlos 1999). Assim, optou-se por 
um substrato semelhante às macrófitas aquáticas 
submersas, enraizadas no sedimento, abundantes 
no ambiente, porém de difícil remoção das algas 
devido à grande quantidade de folhas frágeis. 
Cada substrato artificial foi lavado em água 
corrente; posteriormente, ramos foram presos a 

um peso por uma linha de náilon e a pedaços de 
isopor, que serviram como bóias. Estes substratos 
foram instalados a uma profundidade aproximada 
de 60 cm, próximo à margem esquerda do rio, e 
coletados ao longo do estudo de modo aleatório. O 
perifíton foi removido dos substratos com auxílio 
de uma escova e jatos de água destilada, sendo 
depois transferido para frascos (150 mL), fixado 
e preservado com solução de lugol acético 0,5%.

Os substratos artificiais empregados foram 
similares em forma e tamanho, possuindo área de 
11,13 cm2. Para a estimativa da área do substrato 
artificial, uma planta de plástico foi cortada, 
todos os segmentos e o eixo principal foram 
digitalizados e as imagens foram transferidas para o 
programa Imagem-Pro Plus versão 4.5.0.29 (Media 
Cybernetics Inc. 2001). 

Variáveis abióticas foram medidas no 
momento de coleta dos substratos artificiais: 
temperatura da água (oxímetro portátil marca YSI 
modelo 55), condutividade elétrica (condutivímetro 
portátil Digimed modelo DM2), pH (medidor de 
pH portátil Digimed modelo  DM2), turbidez 
(turbidímetro portátil modelo Lamotte), vento 
(anemômetro). Amostras de 1 litro de água foram 
coletadas na sub-superfície da coluna de água 
para determinação dos seguintes nutrientes: 
nitrato = NO3

- (Mackereth et al. 1978), amônio 
= NH4

+ (Solorzano 1969), nitrogênio total = NT 
(Valderrama 1981), fósforo total = PT (Valderrama 
1981), fósforo dissolvido total = PDT (Valderrama 
1981) e ortofosfato = PO4

-3 (Golterman et al. 1978).
A identificação e a quantificação das algas 

foram realizadas em microscópio invertido, marca 
Olympus CK-2, utilizando o método de Utermöhl 
(1958). Os indivíduos foram contados em campos 
aleatórios (Bicudo 1990), até atingir a estabilização 
da curva e até que as espécies abundantes 
contabilizassem um mínimo de 100 indivíduos. 
O cálculo quanto à eficiência de contagem de 
espécies e número de indivíduos de cada espécie 
variou de 90 a 97%, seguindo o critério de Pappas 
& Stoermer (1996). O enquadramento taxonômico 
adotado foi o proposto por Round (1965, 1971), 
seguindo-se recomendação de Bicudo & Menezes 
(2006). Os valores da densidade foram convertidos 
por unidade de área do substrato (cm2), através da 
equação adaptada por Ros (1979).

Para avaliar a estrutura da comunidade, foram 
utilizadas: a) densidade expressa em número de 
indivíduos por cm2; b) diversidade de espécies 
(índice de Shannon-Wiener) e equitabilidade (índice 
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de Simpson), os quais levam em consideração 
o número de espécies (riqueza) e o número de 
indivíduos em cada espécie (abundância).  Foram 
empregadas as seguintes categorias quanto à 
abundância relativa de cada táxon: dominante (D) 
= acima de 10.000; abundante (A) = 5.000 a 10.000; 
numeroso (N) = 2.000 a 5.000; comum (C) = 500 a 
2.000; pouco frequente (PF) = 100 a 500; raro (R) 
= 10 a 100 (Brown 1976).

A contribuição relativa das espécies mais 
abundantes (descritoras da comunidade) em cada 
estádio da sucessão foi definida de acordo com 
a soma dos valores da densidade das espécies 
que tiveram uma porcentagem acima de 2% da 
densidade total e que juntas atingissem mais de 
50% da densidade total de cada estádio.

Foi construída uma matriz com as variáveis 
abióticas (13) e os tempos de sucessão (8) para a 
Análise de Componentes Principais (ACP), usando 
o programa PC-ORD, versão 5.0. A análise foi 
realizada após transformação das variáveis [(Xij-
Xi)/Si]. Para a interpretação dos eixos, foram 
considerados os eixos com valores maiores que o 
modelo de Broken-Stick (Jackson 1993).

Resultados
Houve maior volume de precipitação no 

período compreendido entre o final de novembro 
(final da 1ª semana de estudo) e início de dezembro 
(2ª semana) (Fig. 2). 

Os dois primeiros eixos da ACP explicaram 
71,7% da variabilidade conjunta dos dados 
abióticos (Fig. 3, Tab. 1). No eixo 1 (49,2%), 
tempo 0 e 6º dia (fase inicial da sucessão) ficaram 
próximos no lado positivo, relacionando-se aos 
maiores valores de nitrato, pH e nitrogênio total, 
enquanto 15º e 18º dias, posicionados no lado 
negativo, foram relacionadas aos maiores valores 
de fósforo total, fósforo dissolvido total e turbidez. 
No eixo 2 (22,6%), 9º e 12º dias ficaram próximos, 
em função dos maiores valores de precipitação, 
enquanto 3º e 21º dias se posicionaram mais 
distantes dos demais dias, devido aos maiores 
valores de temperatura da água, condutividade e 
oxigênio dissolvido (Tab. 1, Fig. 3).

A densidade total do ficoperifíton variou de 
349 (3º dia de sucessão) a 1.863 x 103 ind.cm-2 (15º 
dia, Fig. 4). A densidade do 15º dia apresentou valor 
mais elevado que as densidades dos 3º, 6º, 9º, 12º 
e 21º dias de colonização. 

Ao analisar o número de indivíduos em 
cada classe, foi verificado o predomínio de 

Figura 2 - Precipitação no rio do Corvo, reservatório 
de Rosana, Estado do Paraná, Brasil, no período de 21 
de novembro a 12 de dezembro de 2003. Setas indicam 
quando as coletas do perifíton foram realizadas.
Figure 2 - Precipitation on Corvo stream, Rosana reservoir, 
Paraná state, Brazil, between  21 November and  12 December 
2003. Arrows indicate when periphyton samples were taken. 

Figura 3 - Análise de componentes principais (ACP) com 
base em matriz de variáveis abióticas (13) e tempos de su-
cessão (8) em comunidade perifítica em substratos artificiais, 
submersos no rio do Corvo, analisada no período de 21 de 
novembro a 12 de dezembro de 2003.  oC água = temperatura 
da água, Cond.= condutividade elétrica,  NT= nitrogênio total, 
OD= oxigênio dissolvido, PDT= fósforo total dissolvido, 
Precip.= precipitação, PT= fósforo total, Turb.= turbidez.   
Figure 3 - Principal component analysis (PCA) based on abiotic varia-
bles (13) and succession times (8) of the periphytic algal community 
on artificial substrate when submerged in Corvo stream, analyzed from 
12 November to 12 December 2003.  oC água = water temperature, 
Cond.= electrical conductivity,  NT= total nitrogen, OD= dissolved 
oxygen, PDT= total dissolved phosphorus, Precip.= precipitation, PT= 
total phosphorus, Turb.= turbidity.   
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Tabela 1- Correlação de Pearson entre as variáveis 
abióticas e os dois primeiros eixos da Análise de 
Componentes Principais.
Table 1 - Pearson Correlation of abiotic variables with the first 
two axes of Principal Components Analysis. 

Variáveis abióticas Eixo 1 Eixo 2

pH 0.8667 -0.1975

Condutividade -0.1375 0.7081

Oxigênio dissolvido 0.6152 0.6882

Temperatura da água -0.021 0.8057

Turbidez -0.771 0.3458

Fósforo total -0.9284 0.248

Fósforo total dissolvido -0.8865 0.3302

Ortofosfato -0.6494 -0.1882

Nitrogênio total 0.6677 0.5589

Nitrato 0.8908 -0.1881

Ion amônio -0.7244 -0.1314

Vento -0.6176 0.3503

Precipitação -0.6592 -0.675

% total da variância 49.176 22.555

% acumulada da variância 49.176 71.73

Figura 4 - Variação da densidade total de algas peri-
fíticas, analisada em substratos artificiais submersos 
no rio do Corvo, reservatório de Rosana, Estado do 
Paraná, Brasil, no período de 21 de novembro a 11 de 
dezembro de 2003.  
Figure 4 - Total density variation of periphytic algae on arti-
ficial substrate submerged on Corvo stream, Rosana reservoir, 
Paraná state, Brazil, analyzed in the period of 21 November  to  
12 December 2003.

algas unicelulares da classe Bacillariophyceae 
(diatomáceas) (Apêndice I). De forma geral, 
as diatomáceas apresentaram densidade média 
elevada em comparação com as demais classes 
(Fig. 5). No 30 dia, as diatomáceas atingiram 80,6% 
da densidade total.  No 6º dia, a representatividade 
das diatomáceas em termos de densidade total 
diminuiu para 73,9%, variando entre 79% e 80% 
entre os 90 e 150 dias. No 18º dia, a densidade 
das diatomáceas voltou a diminuir, passando a 
representar 72,4%  do total (Fig. 5). 

As densidades de todas as demais classes de 
algas (19 a 27,6% de táxons) foram mais elevadas 
nos 15º e 18º dias (Fig. 5). Cyanophyceae foi a 
segunda classe em densidade nos 12º, 15º, 18º 
e 21º dias. Zygnemaphyceae foi a segunda mais 
representativa nos 3°, 6° e 9° dias sucessionais. 
A contribuição das Chlorophyceae aumentou 
no 6° dia (terceira maior classe em densidade), 
apresentando maiores valores nos 15º e 18° dias. 
A participação das Xanthophyceae, também 
observadas no 18º dia, foi representada por 4,42 
x 103 ind.cm-2. Oedogoniophyceae, representada 
pelos gêneros Oedogonium e Bulbochaete, foi a 
terceira classe com maior densidade no 21º dia de 
sucessão (Fig. 5). 

Figura 5 - Variação da densidade das classes de algas 
perifíticas em substratos artificiais submersos no rio 
do Corvo, reservatório de Rosana, Estado do Paraná, 
Brasil, analisada no período de 21 de novembro a 11 
de dezembro de 2003. Chrysophyceae, Cryptophyceae, 
Euglenophyceae, Ulothricophyceae e Xanthophyceae 
foram agrupadas como outras classes.  
Figure 5 - Density variation of periphytic algal classes on artificial 
substrate submerged on Corvo stream, Rosana reservoir, Paraná 
state, Brazil, analyzed in the period of 21 November  to 12 Decem-
ber. Chrysophyceae, Cryptophyceae, Euglenophyceae, Ulothri-
cophyceae and Xanthophyceae were grouped into other classes.
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O número de táxons representados nas categorias 
numeroso, abundante e dominante pertenceu às 
diatomáceas (31, 57 e 75, respectivamente), o que 
representou de 77,8 a 100%. Por outro lado, a maioria 
dos incluídos nas categorias comum, pouco frequente 
e raro pertenceu a Zygnemaphyceae (10, 34 e 36, 
respectivamente), representando cerca de 42,8 a 
56,2% dos taxons (Apêndice 1).

As espécies raras ocorreram no início do 
processo de colonização, sobretudo no 6º dia (26 
táxons ao todo, Fig. 6), sendo que Zygnemaphyceae 
teve maior número de espécies (53% no início da 
sucessão e 36% no 9º dia). Os táxons dominantes, 
comuns e pouco frequentes apresentaram maior 
número de espécies no 15º dia sucessional (Fig. 
6). Eunotia lineolata Hust., E. flexuosa Bréb. e 
Oedogonium spp. aumentaram a ocorrência de 
pouco frequentes e comuns nos 3° e 6º dias para 
numerosos a abundantes nos estádios seguintes. 
Pseudanabaena catenata Laut. e Stigeoclonium 
spp. passaram de pouco frequentes no início, para 
numerosos no final do período de estudo.

Fragilaria capucina Desm. foi a única espécie 
dominante durante todo o período (Fig. 7).  Os táxons 
mais abundantes no 3º dia sucessional contribuíram 
com 72% da comunidade de algas perifíticas, 
incluindo Gomphonema parvulum (Kütz.) Kütz., 
Ulnaria ulna (Nitz.) Com., Achnanthidium 
minutissimum (Kütz.) Czar., P. catenata, Eunotia 
sudetica O. Müll., Encyonema lunatum (Smith) 
Van Heurck e F. capucina, enquanto no 6º dia 
a contribuição foi de 68%.  Porém, U. ulna e 
E. lunatum tiveram abundância menor e foram 
substituídas por Cymbella sp. e Encyonema 
minutum (Hil.) Man. (Fig. 7a e 7b). No 9º dia, estes 
dois últimos táxons, e E. lunatum, Komvophoron 
crassum (Voz.) Anag. et Kom., A. minutissimum, 
G. parvulum e F. capucina contribuíram com 
72% (Fig. 7c). No 12º dia, E. camelus Ehr., E. 
sudetica, Oedogonium sp. 3, P. catenata e E. 
mesianum (Chol.) Mann substituiram Cymbella 
sp. e K. crassum quanto à maior abundância 
(Fig. 7d). Komvophoron minutum (Skuja) Anag. 
& Kom. passou a integrar o grupo de espécies 
mais abundantes e, com as demais, contribuíram 
com 73,5% da comunidade no 15º dia (Fig. 7e). 
Oedogonium sp. 2, Chroococcus minimus (Keis.) 
Lemm., Gomphonema gracile Ehr., Achnanthidium 
exiguum (Grun.) Czar., E. sudetica, Oedogonium sp. 
4, junto com os outros táxons, contribuíram com 
mais de 70% da comunidade no 18º dia (Fig. 7f). 
Apesar do último dia (21º dia) apresentar táxons 

com maior contribuição na comunidade (Fig. 7g), 
estes táxons estiveram mais próximos em relação à 
densidade, o que diferiu dos 15º, 9º, 6º e 3º dias, nos 
quais F. capucina destacou-se dos demais.

Dentre os 35 táxons do modelo de matriz 
conceitual para ambientes lóticos temperados, 
cinco diatomáceas foram aqui abundantes durante 
todo o período: A. minutissimum, E. minutum, 
G. parvulum, F. capucina e U. ulna (Fig. 7), 
juntamente com Cymbella affinis Kütz., abundantes 
no 15º dia, estão entre as r-estrategistas. Entre 
os nove táxons C-S-estrategistas descritos por 
Biggs et al. (1998), seis (Mougeotia, Navicula 
cryptocephala Kütz., Oedogonium, Phormidium, 
Spirogyra e Stigeoclonium) foram aqui descritos 
como numerosos, principalmente a partir do 12º 
dia sucessional, ou seja, a partir dos estádios 
intermediários até o período final, em especial 
Oedogonium e Stigeoclonium.

A riqueza de espécies (S) (Apêndice 1) e a 
diversidade de Shannon-Wiener (H) apresentaram 
tendências muito similares (Fig. 8). No entanto, a 
riqueza de espécies e a diversidade de Shannon-
Wiener atingiram valores máximos nos 15º e 18º 
dias de sucessão, respectivamente. A equitabilidade 
e o índice de dominância na comunidade de algas 
perifíticas apresentaram maiores valores (0,66 e 
0,86, respectivamente) nas fases finais da sucessão, 
quando a riqueza de espécies foi mais baixa (Fig. 8). 

Figura 6 - Número de espécies, por classes de abun-
dância, de algas perifíticas em substratos artificiais, 
submersos no rio do Corvo, reservatório de Rosana, 
Estado do Paraná, Brasil, analisadas no período de 21 
de novembro a 12 de dezembro de 2003. 
Figure 6 – Number of species of periphytic algae on artificial 
substrate submerged on Corvo stream, Rosana reservoir, Paraná 
state, Brazil, analyzed in the period of 21 November to 12 
December 2003, represented by different abundance classes. 
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Figura 7 - Espécies mais abundantes (descritoras) de algas perifíticas em substratos artificiais, submersos no rio do Corvo, 
reservatório de Rosana, Estado do Paraná, Brasil, em cada tempo de sucessão, analisada no período de 21 de novembro a 
12 de dezembro de 2003. Os valores em percentual (soma das densidades das espécies) estão indicados nas letras de a-g.
Figure 7 - Most abundant species (descriptor species) in the periphytic algal community on artificial substrates when submerged in the 
Corvo stream, Rosana reservoir, Paraná state, Brazil, in each succession time, analyzed in the period of 21 November to 12 December  
2003.  The values in percentage (sum of species densities) are indicated in the letters a-g.
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Discussão
A sucessão das algas perifíticas no rio 

do Corvo foi caracterizada principalmente 
pela maior abundância de espécies pequenas 
de diatomáceas, consideradas colonizadores e 
de crescimento rápido, durante todo o período 
de estudo; e de cianobactérias e algas verdes 
filamentosas, de crescimento mais lento, mais 
abundantes nos estádios tardios. As primeiras são 
consideradas, de acordo com Biggs et al. (1998), 
como r-estrategistas, enquanto as últimas estão 
entre as C-S estrategistas. As diatomáceas menores 
foram os colonizadores iniciais em substrato 
artificial em ambiente lótico subtropical (Rodrigues 
& Bicudo 2004), como também documentado para 
regiões temperadas (Hoagland et al. 1982, 1986; 
Biggs 1996). 

O predomínio das diatomáceas pode estar 
relacionado ao fato de muitas espécies terem 
distribuição mais ampla em relação às variações 
ambientais, apresentarem estratégias adaptativas 
com alta resistência a distúrbios físicos, grande 
capacidade de adesão a substratos (formas adnatas 
presas pelo canal da rafe), altas taxas de migração 
e tamanho relativamente pequeno (Biggs et al. 
1998; Stoermer & Julius 2003). Muitas espécies 

Figura 8 - Riqueza de espécies (S), diversidade de 
Shannon-Wiener (H), índice de dominância (D) e equi-
tabilidade (E) em comunidades de algas perifíticas, em 
substratos artificiais submersos no rio do Corvo, reserva-
tório de Rosana, Estado do Paraná, Brasil, analisadas no 
período de 21 de novembro a 12 de dezembro de 2003.
Figure 8 - Species richness (S), Shannon-Wiener diversity (H), 
dominance (D) and evenness indexes (E) in periphytic algal 
community on artificial substrate when submerged in Corvo 
stream, Rosana reservoir, Paraná state, Brazil, analyzed in the 
period of 21 November to  12 December 2003.

de Cymbella, Encyonema, Gomphonema, Synedra 
e Eunotia possuem mecanismos de adaptação aos 
diversos substratos, como pedúnculos de fixação 
ao substrato e poros mucilaginosos que facilitam 
a adesão ao substrato (Hoagland et al. 1982; 
Rodrigues & Bicudo 2004). 

Padrões nas características de crescimento 
populacional em diatomáceas de diferentes 
espécies indicam diferentes estratégias ecológicas. 
Estas estratégias variam de espécies oportunistas, 
que se reproduzem rapidamente e dispersam 
quando o fornecimento de nutrientes se torna 
limitante, à espécies competitivas, com crescimento 
mais lento, que utilizam os recursos de forma mais 
eficiente (Stevenson et al. 1991). Estas estratégias 
vão se alterando, na habilidade de proliferação em 
espaços recentemente vazios (Peterson 1996; Biggs 
et al. 1998), na exploração de fontes de nutrientes 
inorgânicos localizadas e/ou passageiras, na 
resistência às ondas e correntes (Biggs & Thomsen 
1995). Tais habilidades para proliferar e resistir 
aos distúrbios revelam a grande plasticidade das 
espécies em se estabelecer e persistir em diferentes 
condições ambientais (Stevenson & Peterson 1989; 
Stevenson et al. 1991; Biggs & Thomsen 1995; 
Peterson 1996). 

Este fato pode explicar a presença de 
Achnanthidium minutissimum, Encyonema 
mesianum, E. minutum, Eunotia sudetica, 
Fragilaria capucina e Gomphonema parvulum, 
espécies colonizadoras iniciais e que se mantiveram 
abundantes até o final do estudo. Tais espécies, 
junto com Cymbella affinis, são citadas por Biggs et 
al. (1998) como pertencentes a um grupo particular 
(seleção R) de espécies pequenas, colonizadoras, 
com crescimento rápido e baixa biomassa, 
encontradas em ambientes perturbados estáveis, 
com fornecimento de recursos de moderado a alto 
(mesotrófico). Por sua vez, táxons arrafides, como 
F. capucina e Ulnaria ulna, são colonizadores mais 
ativos que monorrafides e birrafides, uma vez que 
formam colônias que se aderem apicalmente ao 
substrato, projetando-se verticalmente (Stevenson 
& Peterson 1989).

Dentre as algas verdes filamentosas citadas, 
no modelo de matriz conceitual de Biggs et al. 
(1998), Oedogonium, Spirogyra e Stigeoclonium, 
classificados como seleção C-S, são mais 
competitivos em níveis intermediários de nutrientes 
em habitats estáveis, porém com filamentos mais 
vulneráveis ao arraste. Possivelmente, a presença 
de células basais, com estruturas para fixação ao 
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substrato, tenha favorecido a permanência destes 
representantes nos estádios finais do estudo. 
Oedogonium pode ser encontrado aderido a 
diversos tipos de substratos (Lee 2008), e estar 
dominante em ambientes com disponibilidade 
de nutrientes e  correnteza com baixa velocidade 
ou inexistente (Biggs 1996; Biggs et al. 1998). 
As formas de vida filamentosas dividiram a 
representatividade junto com formas unicelulares 
ao longo do processo sucessional, principalmente 
em níveis de distúrbios mais moderados (Rodrigues 
& Bicudo 2004). 

Em determinados ambientes, a maior 
quantidade de substratos disponíveis para 
colonização do perifíton pode proporcionar maior 
heterogeneidade na comunidade e, assim, aumentar 
a diversidade de espécies (Stevenson 1997). Com 
isso, quanto mais diversas as condições do ambiente, 
maior poderá ser o número de espécies (Lampert 
& Sommer 1997). No rio do Corvo, antes que a 
comunidade de algas perifíticas atingisse o pico 
de densidade, as oscilações registradas revelaram a 
capacidade de uma nova comunidade estabelecer-se 
ou recuperar-se, apesar das alterações/perturbações 
no ambiente. A relação do aumento da diversidade 
de espécies nas comunidades de algas perifíticas, 
com aumento da resiliência em ambientes mais 
heterogêneos, seria devido ao uso mais eficiente 
de uma quantidade maior de recursos disponíveis 
(Stevenson 1997; Lampert & Sommer 1997). Os 
valores da diversidade de Shannon-Wiener deste 
estudo foram superiores (2,2 a 3,1) aos encontrados 
por Lam & Lei (1999) para ecossistema lótico 
tropical (1,5 a 2,3 ind.bits), com maiores índices 
de diversidade e riqueza registrados no 15º dia de 
sucessão. 

Neste estudo de curta duração, sugere-se que 
a concentração de nutrientes, o pH e a turbidez 
(como evidenciado na ACP), foram os principais 
fatores controladores do processo de colonização 
da comunidade perifítica, sendo ainda influenciada 
pela precipitação pluviométrica. É esperado que, 
durante o curso direcional da colonização, ocorram 
mudanças na composição de espécies, aumento da 
diversidade e substituição de espécies estrategistas 
r em grande parte por estrategistas em K (Odum 
1988). Neste sentido, os resultados mostraram que 
as diatomáceas foram o grupo dominante, sendo 
r-estrategistas e os principais colonizadores, além 
de determinarem a diversidade durante todo o 
período.  Desta forma, os resultados deste estudo 
confirmam a hipótese levantada no início. 
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Resumo
A viagem de Martius e Spix pelo território brasileiro no século XIX gerou diversas obras, entre elas uma 
publicada em latim por Martius sobre plantas medicinais aqui então utilizadas. No trabalho datado de 1843, 
Martius lista mais de 800 espécies, ordenando-as em um sistema de classes de substâncias. Esta importante 
fonte de informações sobre plantas medicinais e para estudos em etnobotânica histórica foi traduzida para o 
português por Henrique Velloso d’Oliveira em 1854, com o intuito de torná-la mais acessível aos leitores em 
geral. A tradução apresenta graves inconsistências com o comprometimento da citação das espécies, incluindo 
criação de nomes botânicos a partir de comentários taxonômicos do autor original, omissões e adições de usos, 
propriedades, preparos, indicações, comparações, interpretações, além de outras questões botânicas. Alguns 
erros de tradução sugerem o desconhecimento de questões taxonômicas e morfológicas, contribuindo ainda 
mais para a descaracterização do original. A tradução altera o original a tal ponto que deve ser desconsiderada 
para fins de estudos sobre as plantas medicinais no Brasil. O texto original no entanto continua sendo uma 
rica fonte de informações sobre este tema. 
Palavras-chave: etnobotânica histórica, Henrique Velloso d’Oliveira, história da botânica, plantas medicinais.

Abstract
Martius and Spix´s trip through Brazil during the 19th century gave rise to many  works,  including a Latin 
manuscript by the famous botanist on the medicinal plants used  in Brazil. In 1843, Martius published a list 
of over 800 species,  classifying them according to the type of substance they contained. This important 
source of information on medicinal plants and historical ethnobotany was translated into Portuguese by 
Henrique Velloso d´Oliveira in 1854, aiming to make it more readily available to  all readers. The translated 
version contains serious translation errors that cast doubt on  species citations including the creation of new 
botanical names  based on the original author’s taxonomic comments, omission and addition of new usages, 
properties, modes of preparation, indications, comparisons, interpretation, and other botanical issues. Several 
translation errors indicate  a misunderstanding of taxonomic and morphological questions, further contributing 
to distortion of the original text. The translation alters the original text to such an extent that it should be 
disregarded in studies on medicinal plants in Brazil. The original work,  however, remains a rich source of 
information on this  topic.
Key words: botanical  history, historical ethnobotany, Henrique Velloso d’Oliveira, medicinal plants.
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Do importante legado deixado por Carl 
Friedrich Philipp von Martius, fruto de sua notória 
expedição pelo Brasil em companhia de Johann 
Baptiste Von Spix entre 1817 e 1820, poucas foram 
as obras que abordaram o emprego das plantas 

pelos nativos ou mesmo pelos outros habitantes 
do Brasil.

O único trabalho sistemático e aprofundado 
sobre o assunto, ou seja, o emprego medicinal 
das plantas foi o Systema Materiae Medicae 
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Vegetabilis Brasiliensis (Martius 1843), embora 
citações esparsas e relatos curiosos apareçam 
também na obra "Natureza, Doenças, Medicina e 
Remédios dos Índios Brasileiros" (Martius 1939). 
A partir de Martius (1843) observa-se que foram 
reportadas espécies medicinais nativas e exóticas, 
traçando comentários diversos sobre as plantas, 
dentro de sua visão erudita e crítica de cientista 
oitocentista, elevando a sua obra a um patamar 
de inestimável valor para a etnobotânica histórica 
(Brandão et al. 2009). 

Nessa obra, Martius (1843) lista 834 espécies 
de 388 gêneros e 125 ordens, organizando-as em 
um sistema de 11 classes de substâncias e 31 
subclasses, além de um anexo sobre tinturas. As 
espécies, plantas vasculares e alguns liquens, em 
cada classe ou subclasse, são apresentadas em 
níveis taxonômicos decrescentes: Ordem, Gênero/
Espécie. A grafia segue o sistema de Lineu: gênero 
e epíteto específico (em destaque), nome do autor, 
além de nome(s) popular(es). A cada espécie 
ou grupo de espécies são apresentados diversos 
tipos de comentários, principalmente sobre usos, 
propriedades e origem.

Em 1854, a referida obra foi traduzida 
do latim para o português pelo desembargador 
Henrique Velloso d’Oliveira (1804‒1867), que 
se dedicou à tradução em diferentes áreas como 
anatomia, língua francesa, filosofia e homeopatia, 
além de escrever livros sobre, por exemplo, xadrez 
e um curso de alemão (Silva 1859; Bortolleto & 
Sant’Anna 2002). 

A estrutura e divisão da tradução "Systema 
de Materia Medica Vegetal Brasileira" (Martius 
1854), segue basicamente o mesmo padrão 
do original, tendo como diferenças o início da 
obra com a emendada e adendo (Emendanda 
et Addenda), um protólogo (Prologo) e após as 
classes e antes do índice, uma listagem dos autores 
e obras contida no original.

No protólogo, “com o fim de tornar a leitura 
menos complicada e mais acessível à grande 
maioria dos leitores”, o tradutor assinala três 
alterações na forma de apresentação da obra: o uso 
do nome popular antes do científico, a ausência do 
nome popular quando não contido no original e a 
supressão da maioria dos nomes dos autores das 
espécies (Martius 1854). Porém, ao se confrontar 
o original com a tradução, o que se encontra é algo 
muito distinto.

A tradução da obra a torna indubitavelmente 
mais acessível aos falantes de língua portuguesa, 

porém como o próprio tradutor assinala: “em uma 
impressão de tão impertinente e minucioso trabalho, 
não podem deixar de escapar, principalmente 
na primeira edição, algumas pequenas faltas” 
(Martius 1854). Assim, embora contemporâneas, 
as duas obras, o original e a tradução, deveriam 
refletir e servir de base para o entendimento do 
ponto de vista do autor sobre a questão das plantas 
(Medeiros 2007), no entanto as “pequenas falhas” 
citadas não refletem o escopo do original escrito 
pelo eminente botânico.

O comprometimento da tradução se inicia 
com a diagramação, que leva a erros e complicações 
taxonômicas graves. No original, os gêneros e 
espécies são apresentados em itálico, seguidos 
de nomes populares, quando os há, enquanto nas 
linhas seguintes, em recuo, sinônimos ou mesmo 
nomes populares que constam em obras clássicas 
são adicionados, sempre se referindo à publicação 
e, não poucas vezes à ilustrações. Na tradução, por 
sua vez, há o abandono desta disposição gráfica, e 
como assinalado, primeiramente é colocado o nome 
popular, seguido do nome científico, este, porém, 
grafado em letras minúsculas, entre parênteses; 
os comentários são confusos e não referenciados.

A partir dessa diferença, o tradutor passa, 
com o alinhamento dos nomes científicos, a indicar 
que o que é tratado como sinônimo no original 
determinado pelo recuo do texto, seriam espécies 
distintas, criando com isto, uma série de nomes 
supérfluos e desnecessários.

Como se não bastasse a confusão de 
sinônimos, há a literal criação de nomes científicos 
de espécies com base nas observações contidas 
no original. Em nota explicativa sobre essas 
alterações (Martius 1854), d’Oliveira se explica a 
respeito do tratamento dado aos nomes científicos 
e sinônimos, “é maior trabalho do que aquelle 
a que nos resolvemos, sujeitar-nos a fazer esse 
exame a respeito de todos os casos” e assinala 
a seguir que tomou os devidos cuidados afim de 
não comprometer a obra. Porém não é isto o que 
ocorre. Pululam no texto nomes inexistentes no 
original e construídos sem qualquer conhecimento 
de nomenclatura botânica.

O aparente desconhecimento de Botânica 
e o descuido com as informações vão além das 
questões nomenclaturais, por si só bastante graves, 
por exemplo, “Cerei varii stantes”, empregado 
por Martius para se referir a várias espécies 
eretas do gênero Cereus, foi tratado como sendo 
uma espécie. Além dos problemas taxonômicos, 
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termos morfológicos como “rhizoma” e “cortex” 
são traduzidos como raiz.

O frágil entendimento botânico alia-se ao um 
suspeito domínio da língua latina, como pode ser 
observado quando o tradutor se refere a espécies 
do gênero Bidens, como bidentes, evidentemente 
não observando tratar-se do emprego da palavra no 
caso genitivo. Talvez o erro mais emblemático seja 
a tradução de “folia recens fricta odorem spargunt 
ingratum”, i.e., “folhas recém friccionadas liberam 
um odor desagradável”, por “as folhas frescas 
fritas espalhão cheiro desagradável”.

Com base apenas nos pontos até agora 
apresentados, a tradução já seria questionável, 
porém, como se trata de uma obra que versa sobre 
plantas medicinais, tampouco há cuidados com 
as informações relativas ao preparo, propriedade 
e indicações. Há omissões destes aspectos, 
supressões de informações contidas no original e 
não poucas adições que remetem ao entendimento 
que estas partem de Martius. Ora são preparos ou 
propriedades, ou indicações ou características que 
são inseridas ou eliminadas do texto. A lista é vasta 
e encontra-se difundida em muitos comentários 
sobre as espécies.

A obra do ilustre botânico, Martius, Systema 
Materiae Medicae Vegetabilis Brasiliensis 
(Martius 1843) é, tanto pela importância do 
seu autor, quanto pela qualidade do documento 
histórico etnobiológico, e pelas informações nela 
contidas, uma fonte importante para o estudo de 
plantas medicinais no Brasil.

No entanto a tradução de Velloso d’Oliveira, 
"Systema de Materia Medica Vegetal Brasileira" 
(Martius 1854), descaracteriza a obra original, 
tanto pela reestruturação proposta, quanto pelas 
inconsistências (erros de tradução, omissões e 
adições). O aspecto botânico, as propriedades, usos, 
preparos e indicações sofreram tal alteração que a 
tradução pode ser compreendida como outra obra. 

Talvez a única relevância científica possível 
para a tradução seja a de um objeto de estudo 

lingüístico de tradução, pois no que diz respeito 
a seu conteúdo, sugere-se aqui que ela deva ser 
evitada como fonte segura de informações sobre 
plantas medicinais. O original de Martius continua 
sendo uma segura fonte de informações sobre o 
tema.
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Abstract
This paper presents new nomenclatural combinations in Brazilian Lycopodiaceae, necessary for an 
upcoming conspectus of the family: there are 39 new combinations in the genus Phlegmariurus, and one 
in Pseudolycopodiella. Two taxa, formerly treated as varieties of Lycopodiella alopecuroides, are raised to 
status of species.
Key-words: nomenclature, Huperzia, Lycopodiella, Phlegmariurus, Pseudolycopodiella.

Resumo
São apresentadas novas combinações nomenclaturais em Lycopodiaceae do Brasil, necessárias para publicação 
de um conspecto da família: 39 combinaçãos no gênero Phlegmariurus e uma em Pseudolycopodiella. Dois 
taxa, antes tratados como variedades de Lycopodiella alopecuroides, são elevados ao status de espécies.
Palavras-chave: nomenclatura, Huperzia, Lycopodiella, Phlegmariurus, Pseudolycopodiella.
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Introduction 
This paper presents nomenclatural changes 

for the Brazilian species of the Lycopodiaceae. This 
family was the subject of studies of spore morphology 
(Wilce 1972), sporangium wall anatomy (Øllgaard 
1975), leaf and sporophyll anatomy (Bruce 1976), 
branching patterns (Øllgaard 1979), and molecular 
data (Wikström & Kenrick 2000, 2001). The results 
of these and others were the basis for acceptance of 
several new genera, mainly by Holub (1964, 1975, 
1983, 1985, 1991) and Haines (2003). 

Tryon and Tryon (1982) maintained one genus 
Lycopodium L. for all species in the family (except 
Phylloglossum), while Øllgaard (1987, 1989, 1990, 
1992) and Øllgaard & Windisch (1987) distinguished 
the genera Huperzia Bernh., Lycopodium, and 
Lycopodiella Holub in the Neotropics. 

Holub (1964) separated Phlegmariurus 
Holub from Huperzia; both genera are reported 
in Brazil.  He divided Lycopodium sensu 
Øllgaard (1987) into Austrolycopodium Holub, 
Diphasiastrum Holub, Diphasium Rothm., that 
occur in Brazil, in addition to Lycopodium s. 
strictiss. The genera Lycopodiastrum Holub, 

Pseudodiphasium Holub, Pseudolycopodium 
Holub, formerly included in Lycopodium s. str., 
occur only in the Old World.

Haines (2003) separated the genera Spinulum 
Haines and Dendrolycopodium Haines from 
Lycopodium sensu Øllgaard (1987). These two 
genera are Northern temperate in distribution.

The genus Lycopodiella sensu Øllgaard (1987) 
now includes four genera. Three of these occur 
in Brazil: Lycopodiella s. str., Palhinhaea Vasc. 
& Franco, and Pseudolycopodiella Holub, while 
Lateristachys Holub is restricted to the Old World.

The new classification, with 16 genera, is 
now widely accepted; the genera correspond almost 
completely to the groups presented by Øllgaard 
(1987), and reflect ancient divergence of separate 
evolutionary lines in the family. The criteria for 
the new classification will be given in the first 
part of an upcoming conspectus of the Brazilian 
Lycopodiaceae.

Lycopodiella duseniana (B.Øllg. & P.G. Windisch) 
B.Øllg. stat. nov. Basionym: Lycopodiella 
alopecuroides (L.) Cranfill var. duseniana B.Øllg. 
& P.G. Windisch, Bradea 5: 29. 1987.
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Lycopodiella tupiana (B.Øllg. & P.G. Windisch) 
B.Øllg. stat. nov. Basionym: Lycopodiella 
alopecuroides (L.) Cranfill var. tupiana B.Øllg. & 
P.G. Windisch, Bradea 5: 30. 1987.

Phlegmariurus acerosus (Sw.) B.Øllg., comb. nov. 
Basionym: Lycopodium acerosum Sw., Fl. Ind. 
Occid. 3: 1575. 1806. 

Phlegmariurus aqualupianus (Spring) B.Øllg., 
comb. nov. Basionym: Lycopodium aqualupianum 
Spring, Bull. Acad. Roy. Sci. Bruxelles. 8: 518. 1841.

Phlegmariurus badinianus (B.Øllg. & P.G. 
Windisch) B.Øllg., comb. nov. Basionym: Huperzia 
badiniana B. Øllg. & P.G. Windisch, Bradea 5: 7. 
1987.

Phlegmariurus biformis (Hook.) B.Øllg., comb. 
nov. Basionym: Lycopodium biforme Hook., Icon. 
Pl. 3: t. 228. 1839 [1840]. 

Phlegmariurus capillaris (Sodiro) B.Øllg., comb. 
nov. Basionym: Lycopodium capillare Sodiro, 
Recens. Crypt. Vasc. Quit. 90. 1883. 

Phlegmariurus christii (Silveira) B.Øllg., comb. 
nov. Basionym: Lycopodium christii Silveira, Bol. 
Comm. Geog. Geol. Est. Minas Geraes 2, n. 5: 
117. 1898.

Phlegmariurus comans (Herter ex Nessel) B.Øllg., 
comb. nov. Basionym: Urostachys comans Herter 
ex Nessel, Arch. Bot. São Paulo 1(4): 400. 1927.

Phlegmariurus deminuens (Herter) B.Øllg., comb. 
nov. Basionym: Lycopodium deminuens Herter, 
Bot. Jahrb. Syst. 43(Beibl. 98): 44. 1909.

Phlegmariurus erythrocaulon (Fée) B.Øllg., 
comb. nov. Basionym: Lycopodium erythrocaulon 
Fée, Crypt. Vasc. Brésil 2: 95. 1872-73.

Phlegmariurus flexibilis (Fée) B.Øllg., comb. nov. 
Basionym: Lycopodium flexibile Fée, Crypt. Vasc. 
Brésil 2: 94. 1872-73.

Phlegmariurus fontinaloides (Spring) B.Øllg., 
comb. nov. Basionym: Lycopodium fontinaloides 
Spring in Martius, Fl. bras. 1(2): 112, pl. 5, fig. 
2. 1840.

Phlegmariurus friburgensis (Nessel) B.Øllg., 
comb. nov. Basionym: Urostachys friburgensis 
Nessel, Arch. Bot. São Paulo 1(4): 391. 1927.

Phlegmariurus hemleri (Nessel) B.Øllg., comb. 
nov. Basionym: Urostachys hemleri Nessel, Arch. 
Bot. São Paulo 1(4): 389, t. 9. 1927. 

Phlegmariurus heterocarpon (Fée) B.Øllg., comb. 
nov. Basionym: Lycopodium heterocarpon Fée, 
Crypt. Vasc. Brésil 2: 93, 1872-73. 

Phlegmariurus hexastichus (B.Øllg. & P.G. 
Windisch) B.Øllg., comb. nov. Basionym: Huperzia 
hexasticha B.Øllg. & P.G. Windisch, Bradea 5: 
11. 1987. 

Phlegmariurus hippurideus (Christ) B.Øllg., 
comb. nov. Basionym: Lycopodium hippurideum 
Christ, Prim. Fl. Costaric. 3(1): 56. 1901.

Phlegmariurus intermedius (Trevisan) B.Øllg., 
comb. nov. Basionym: Huperzia intermedia 
Trevisan de Saint-Leon, Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 
17: 248. 1874. 

Phlegmariurus itambensis (B.Øllg. & P.G. 
Windisch) B.Øllg., comb. nov. Basionym: Huperzia 
itambensis B.Øllg. & P.G. Windisch, Bradea 5: 
12. 1987. 

Phlegmariurus killipii (Herter) B.Øllg., comb. 
nov. Basionym: Urostachys killipii Herter, Revista 
Sudamer. Bot. 10: 128. 1953 [Jan. 1954]. 

Phlegmariurus linifolius (L.) B.Øllg., comb. nov. 
Basionym: Lycopodium linifolium Linnaeus, Sp. 
Pl. 2: 1100. 1753. 

Phlegmariurus linifolius (L.) B.Øllg. var. 
jenmanii (Underw. & F.E. Lloyd) B.Øllg., comb. 
nov. Basionym: Lycopodium jenmanii Underw. & 
F.E. Lloyd, Bull. Torrey Bot. Club 33: 112. 1906.

Phlegmariurus loefgrenianus (Silveira) B.Øllg., 
comb. nov. Basionym: Lycopodium loefgrenianum 
Silveira, Fl. Serr. Min. 78, t. 30. 1908.

Phlegmariurus mandiocanus (Raddi) B.Øllg., 
comb. nov. Basionym: Lycopodium mandiocanum 
Raddi, Opusc. sci. Bol. 3: 280. 1819.
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Phlegmariurus martii (Wawra) B.Øllg., comb. nov. 
Basionym: Lycopodium martii Wawra, Oesterr. 
Bot. Z. 13: 218. 1863. 

Phlegmariurus mollicomus (Spring) B.Øllg., comb. 
nov. Basionym: Lycopodium dichotomum Jacq. ssp. 
mollicomum Spring, Flora 21(1): 162. 1838. 

Phlegmariurus mooreanus (Baker) B.Øllg., comb. 
nov. Basionym: Lycopodium mooreanum Baker, 
Gard., Chron., ser.3, 12: 582. 1892.

Phlegmariurus nudus (Nessel) B.Øllg., comb. nov. 
Basionym: Urostachys nudus Nessel, Arch. Bot. 
São Paulo 1(4): 396, t. 14. 1927. 

Phlegmariurus pungentifolius (Silveira) B.Øllg., 
comb. nov. Basionym: Lycopodium pungentifolium 
Silveira, Bol. Comm. Geog. Geol. Est. Minas 
Geraes 2, n. 5. 119. 1898. 

Phlegmariurus quadrifariatus (Bory) B.Øllg., 
comb. nov. Basionym: Lycopodium quadrifariatum 
Bory in Duperrey, Voy. Monde 245. 1829.

Phlegmariurus recurvifolius (Rolleri) B.Øllg., 
comb. nov. Basionym: Huperzia recurvifolia 
Rolleri, Notas Mus. La Plata, Bot. 21(103): 210. 
1989.

Phlegmariurus reflexus (Lam.) B.Øllg., comb. 
nov. Basionym: Lycopodium reflexum Lam., 
Encycl. 3: 653. 1792.

Phlegmariurus reflexus (Lam.) B.Øllg. var. 
minus (Spring) B.Øllg., comb. nov. Basionym: 
Lycopodium reflexum Lam. var. minus Spring, 
Nouv. Mém. Acad. Roy. Sci. Bruxelles 15: 26. 
1842. 

Phlegmariurus regnellii (Maxon) B.Øllg., comb. 
nov. Basionym: Lycopodium regnellii Maxon, 
Contr. U.S. Natl. Herb. 17(4): 424, t. 23. 1914.

Phlegmariurus rostrifolius (Silveira) B.Øllg., 
comb. nov. Basionym: Lycopodium rostrifolium 
Silveira, Bol. Comm. Geog. Geol. Est. Minas 
Geraes 2, n. 5: 118, pl. 2.. 1898.

Phlegmariurus ruber (Cham. & Schlecht.) B.Øllg., 
comb. nov. Basionym: Lycopodium rubrum Cham., 
Linnaea 8(4): 389. 1833.

Phlegmariurus sellowianus (Herter) B.Øllg., 
comb. nov. Basionym: Lycopodium sellowianum 
Herter, Bot. Jahrb. Syst. 43(Beibl. 98): 44. 1909.

Phlegmariurus silveirae (Nessel) B.Øllg., comb. 
nov. Basionym: Urostachys silveirae Nessel, Arch. 
Bot. São Paulo 1(4): 386. 1927.

Phlegmariurus treitubensis (Silveira) B.Øllg., 
comb. nov. Basionym: Lycopodium treitubense 
Silveira, Bol. Comm. Geog. Geol. Est. Minas 
Geraes 2, n. 5: 118, t. 3.. 1898.

Phlegmariurus wilsonii (Underw. & F.E. Lloyd) 
B.Øllg., comb. nov. Basionym: Lycopodium 
wilsonii Underw. & F.E. Lloyd, Bull. Torrey Bot. 
Club 33: 111. 1906.

Pseudolycopodiella benjaminiana  (P.G. 
Windisch) B.Øllg., comb. nov. Basionym: 
Lycopodiella benjaminiana P.G. Windisch, Bradea 
6: 22. 1991.
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Abstract 
Little knowledge has been gathered on ferns and lycophytes occurring in the semi-arid region of Brazil 
known as the Caatinga, perhaps due to the widespread idea that a semi-arid climate would be incompatible 
with environmental demands of ferns and lycophytes (high humidity and shade). Ferns and lycophytes are 
represented in the semi-arid region of Brazil by at least 41 species, 20 genera and 11 families, distributed in 
the northeastern states (except Maranhão) and Minas Gerais. In this region, most of the species were recorded 
in moist, shaded microhabitats: cracks in rocks, ravines in shaded areas, springs, temporary lakes or areas 
with temporarily flooded soil. Although the majority of species recorded are widely distributed throughout 
Brazil, the high representation of aquatic species and low representation of epiphytes demonstrate the unique 
identity of the fern and lycophyte flora of the semi-arid region.
Keywords: Caatinga, pteridophytes, flora, Northeastern Brazil.

Resumo
Pouco se sabe sobre as samambaias e licófitas ocorrentes na Caatinga do Brasil, talvez devido à idéia 
comumente difundida de que o clima semiárido seja incompatível com as exigências ambientais destas plantas, 
geralmente associadas a alta umidade e sombreamento. As samambaias e licófitas estão representadas na 
região semiárida do Brasil por pelo menos 41 espécies, 20 gêneros e 11 famílias, distribuídas nos estados do 
Nordeste (exceto Maranhão) e Minas Gerais. Na região semiárida do Brasil, a grande maioria das espécies de 
samambaias e licófitas ocorrem de fato em microhabitats úmidos e sombreados: fendas de rochas, barrancos 
em áreas sombreadas, nascentes, lagoas temporárias ou áreas com solos temporariamente alagados. Apesar da 
maioria das espécies registradas serem amplamente distribuídas no Brasil, a alta representatividade de espécies 
aquáticas e o baixo número de epífitas evidenciam um perfil da flora de samambaias e licófitas do semiárido.
Palavras-chave: Caatinga, pteridófitas, flora, Nordeste do Brasil.
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Although ferns and lycophytes may occur 
in a diversity of habitats, the vast majority are 
concentrated in tropical rainforests, which offer 
ideal conditions for the establishment of species, 
such as high humidity and shade (Page 1979; Tryon 
& Tryon 1982; Xavier & Barros 2005). These 
conditions are essential to the lifecycle of these 
plants, which have free-swimming gametes and 
external fertilization (Páusas & Sáez 2000).

Little knowledge has been gathered on ferns 
and lycophytes occurring in the semi-arid region 

of Brazil known as Caatinga (Barros et al. 1988; 
Ambrósio & Melo 2001; Prado 2003), perhaps 
due to the idea that a semi-arid climate would be 
incompatible with the environmental demands of 
ferns and lycophytes (high humidity and shade). 
Thus, the aim of this study is to broaden the list 
of fern and lycophyte species from the semi-arid 
region of Brazil and discuss floristic composition.

From the indigenous Tupi-Guarani Caa 
(woods) + tinga (white), the current use of the 
denomination Caatinga is characterized by the 
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physiognomic aspect of the vegetation in the dry 
season, which is characteristically xeromorphic and 
deciduous, sometimes with cacti and/or bromeliads 
(Andrade-Lima 1981; Fernandes & Bezerra 1990). 
Occupying basically northeastern Brazil, with some 
areas in the northern portion of the state of Minas 
Gerais (southeastern Brazil) (Leal et al. 2003), the 
phytogeographic province of the Caatinga (sensu 
Cabrera & Willink 1980) encompasses an area 
of approximately 10% of Brazil (CNRBC 2004), 
characterized by the savanna biome in Brazil, in 
conjunction with the Cerrado (Coutinho 2006).

Ferns and lycophytes are represented in the 
semi-arid region by at least 42 species, 20 genera 
and 11 families, distributed in the northeastern 
states (except Maranhão) and Minas Gerais (Tab. 
1). The families Pteridaceae and Anemiaceae stood 
out as the most representative in the semi-arid 
region, with nine and eight species, respectively. 
The genus Anemia Sw. had the greatest species 
richness in the semi-arid region (eight), as was 
reported by Windisch (1990), who states that 
many species of this genus are characteristic 
of semi-arid environments, exhibiting a set of 
xeromorphic characteristics. The genera Marsilea 
L. (four species), Salvinia Ség. (three species) 
and Azolla Lam. (three species) also stood out in 
terms of richness. These genera share the aquatic 
habitat, such as artificial lakes and temporary 
ponds. According to Kornás (1985), aquatic 
or amphibious species are curiously adequate 
for surviving in semi-arid regions such as the 
Caatinga and are usually the most numerous and 
diversified ecological group in such environments. 
The likely cause of this expressive representation 
may be related to the adaptation strategies 
mentioned by Kornás (1985), surviving the dry 
season as spores inside underground corms in 
the case of Isoetes luetzelburgii, or as sporocarps 
in the case of Salviniales (Azolla, Salvinia and 
Marsilea). According to Johnson (1986), among 
the amphibious plants of the genus Marsilea, there 
is no evidence of the existence of persistent, viable 
rhizomes in the dry season, and species survive this 
season in the form of sporocarps.

In the semi-arid region of Brazil, most 
of the species were recorded in moist, shaded 
microhabitats: cracks in rocks, ravines in shaded 
areas, springs, temporary lakes or areas with 
temporarily flooded soil. Few species tolerate 
the driest environments of the semi-arid region; 

these include Adiantum deflectens Mart., Anemia 
oblongifolia (Cav.) Sw., Doryopteris concolor 
(Langsd. & Fisch.) J. Sm., Pleopeltis polypodioides 
(L.) E. B. Andrews & Windham, Selaginella 
convoluta (Arn.) Spring and Selaginella sellowii 
Hieron.. Except for Adiantum deflectens 
(deciduous), the species are poikolohydric, that 
is, they roll up their leaves in the dry season to 
pottentially protect themselves from potential 
desiccation. 

Cited in a number of studies over the years 
(Rawitscher et al. 1952; Barros et al. 1989; 
Ambrósio & Melo 2001), Selaginella convoluta is 
mentioned as one of the plants best adapted to the 
semi-arid climate, especially because of its clear 
poikilohydric seasonal pattern. Regarding this 
topic, Braga (1960) apud Andrade-Lima (1989) 
states, “During the dry season, the “fronds” 
coil up and become brittle, resembling a rose of 
Jericho, which is from where it gets its common 
name. When receiving even the smallest amount of 
moisture, they open up and cover the ground like 
a green carpet.”

Species of epiphytic habitats are rare, 
with occurrence records only for Phlebodium 
decumanum (Willd.) J. Sm., Pleopeltis macrocarpa 
(Bory ex Willd.) Kaulf., P. polypodioides (L.) 
Andrews & Windham and Serpocaulon triseriale 
(Sw.) A. R. Sm., living preferentially on Syagrus 
coronata (Mart.) Becc., which is a typical palm of 
the region (Rufino et al. 2008).

Based on field observations and labels on 
voucher specimens, altitude appears to be an 
important factor for the establishment of many 
species of the semi-arid region, as there is greater 
floristic richness beginning at 400 m. Moreover, 
areas of the semi-arid region that are closer to 
wetter vegetation pertaining to the Atlantic Forest 
or Cerrado also appear to be favorable for the 
establishment of many species, which explains 
the occurrence and distribution of these taxa in the 
semi-arid region of Brazil.

The reason why a large part of the species of 
the semi-arid region of Brazil are widely distributed 
in other types of vegetation in the country may be 
associated with the fact that the northeastern region 
of Brazil is the “end point” of diverse systems of 
atmospheric currents (Nimer 1972) – the winds that 
converge in the semi-arid region come from other 
parts of the country. As the dispersion of spores is 
generally greater than that of seeds (Smith 1993) 
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Table 1 ‒ Unified list of ferns and lycophytes of the semi-arid region of northeastern Brazil and the state of Minas 
Gerais. States: MG- Minas Gerais; BA- Bahia; SE- Sergipe; AL- Alagoas; PE- Pernambuco; PB- Paraíba; RN- Rio 
Grande do Norte; CE- Ceará; PI- Piauí. *Added to the online list of ferns and lycophytes occurring in the Semi-Arid 
Region of Brazil, access on 16 Feb. 2011 (Prado & Sylvestre, 2010).

Táxon States Source literature Voucher samples

FERNS
Anemiaceae 
Anemia dardanoi Brade BA Barros et al. (2010) -
Anemia dentata Gardner ex Field & Gardner * AL, BA - Sarmento 364 (IPA)
Anemia ferruginea Humb., Bonpl. ex Kunth. * PE - Pontual s.n. (PEUFR)
Anemia hirsuta (L.) Sw. BA, CE, MG, 

PE
- Félix et Dornelas 987 

(EAN)
Anemia oblongifolia (Cav.) Sw. AL, BA, CE, 

MG, PB, PE, 
PI, RN

- Xavier et al. 232 
(PEUFR)

Anemia pastinacaria Moritz ex Prantl PB - Luetzelburg 36-27040 
(PEUFR)

Anemia rigida Sehnem BA Barros et al. (2010)
Anemia tomentosa (Sav.) Sw. BA, PB, PE, 

PI
- Xavier et al. 228 

(PEUFR)
Blechnaceae
Blechnum serrulatum Rich. * AL - Xavier et al. 213 

(PEUFR)
Gleicheniaceae
Dicranopteris linearis (Burm. f.) Underw. * BA, PE - Melo s.n. (BHCB)
Marsileaceae
Marsilea ancylopoda A. Braun * BA, MG - Salino et Stehmann 

3348 (BHCB)
Marsilea deflexa A. Braun * RN, SE - Carneiro 680 (ASE)
Marsilea minuta L. * PE - Pontual 80-1700 

(PEUFR)
Marsilea polycarpa Hook. & Grev. * BA, SE - Viana 702 (ASE)
Ophioglossaceae
Ophioglossum nudicaule L. f. * PB, PI - Barbosa et al. 2702 

(JPB)
Polypodiaceae
Phlebodium decumanum (Willd.) J. Sm. * BA - Correia et al. s.n. 

(HUEFS)
Pleopeltis macrocarpa (Bory ex Willd.) Kaulf. 
*

BA, SE - Xavier et al. 244 
(PEUFR)

Pleopeltis polypodioides (L.) Andrews & 
Windham *

BA, CE, PB, 
PE, AL

- Andrade-Lima 71-
6328 (IPA)

Serpocaulon triseriale (Sw.) A.R. Sm. BA, PE - França et al. 1850 
(HUEFS)

Pteridaceae
Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch. * BA, PE - Xavier et al. 209 

(PEUFR)
Adiantum deflectens Mart. * BA, CE, MG, 

PB, PE, PI, 
RN

- Júnior et al. 01 
(ALCB)

Adiantum delicatulum Mart. PI, BA Prado (2010)  -
Cheilanthes eriophora (Fée) Mett. * BA, PE, PI - Thomas et al. s.n. 

(CEPEC)
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Táxon States Source literature Voucher samples

Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) J. 
Sm. *

AL, BA, CE, 
PB, PE, PI, 
RN, SE

- Xavier et Melo 208 
(PEUFR)

Doryopteris ornithopus (Hook. & Baker) J. 
Sm. *

BA, PE - Andrade-Lima 75-
8056 (IPA)

Hemionitis tomentosa (Lam.) Raddi * AL, BA, MG, 
PE, PI, SE

- Lyra-Lemos et Prado 
3736 (MAC)

Pityrogramma calomelanos (L.) Link * BA, MG, 
PE, PI

- Salino 3031 (BHCB)

Trachypteris gilliana (Baker) Svenson BA, MG, PE - Harley et Giullietti 
54749 (HUEFS)

Salviniaceae
Azolla caroliniana Willd. BA, MG, PB, 

PE
- Sousa 2311 (JPB)

Azolla filiculoides Lam. BA, PB, PE - Xavier 221 (PEUFR)
Azolla microphylla Kaulf. PE, SE - Souza s.n. (ASE)
Salvinia auriculata Aubl. * BA, CE, MG, 

PB, PE, RN, 
SE

- Xavier et al. 231 
(PEUFR)

Salvinia minima Baker * BA - França et al. 2372 
(HUEFS)

Salvinia oblongifolia Mart. BA, MG, PE, 
SE

- Pontual 78-1685 
(PEUFR)

Thelypteridaceae
Thelypteris interrupta (Willd.) K. Iwats. * BA, CE, MG, 

PE
- Fernandes et Nunes 

8867 (UFP)
Thelypteris opposita (Vahl) Ching MG Salino & Almeida (2010) -
LYCOPHYTES
Isoetaceae
Isoetes luetzelburgii U.Weber in Luetzelb. * PE, PB - Araújo 148 (IPA)
Selaginellaceae
Selaginella convoluta (Arn.) Spring AL, BA, CE, 

MG, PB, PE, 
PI, RN, SE

- Bauptista 737 (HRB)

Selaginella erythropus (Mart.) Spring CE, PI, RN - Oliveira et al. 1144 
(MOSS)

Selaginella sellowii Hieron. BA, PE - Sotero et Novacosque 
01 (PEUFR)

Selaginella simplex Baker CE, PE Hirai (2010) -

and the direction of spore dispersal is closely 
related to systems of atmospheric currents, it is 
not difficult to suppose that much of the fern and 
lycophyte flora of the semi-arid region comes 
from the Amazon Forest, Cerrado and, especially, 
the Atlantic Rainforest, which is considered to be 
one of the largest centers of diversity, speciation 
and endemism in the Neotropical region (Tryon 
1972), with numerous projections into the natural 
semi-arid region. 

The fern and lycophyte flora of the semi-arid 
region of Brazil has certain particularities, such 

as the expressive richness of the genus Anemia, 
as well as high representation of aquatic species 
and heterosporate species, survival strategies 
in some species (poikilohydric and deciduous 
seasonal patterns and therophytic life form) and 
low representation of epiphytes. Together, these 
characteristics reveal the unique identity of the 
fern and lycophyte flora of the semi-arid region.

Some ferns named on the online list of the 
flora of Brazil (Tab. 1) merit a more detailed 
analysis with regard to their actual occurrence 
in the semi-arid region of northeastern Brazil. 
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Based on a significant sampling effort and a 
survey carried out of all herbaria representative 
of northeastern Brazil and the state of Minas 
Gerais (Xavier 2007), a need was identified for 
a revision of the occurrence of certain species 
in the domains of the semi-arid region, such as 
Asplenium pumilum Sw., Blechnum occidentale 
L., Blechnum polypodioides Raddi, Cochlidium 
pumilum C. Chr., C. serrulatum (Sw.) L. E. Bishop 
and Ctenitis ampla (Willd.) Ching. These species 
have also been found in surveys carried out in the 
field and at herbaria, but were discarded from the 
present study because they were invariably located 
in disjunct areas of evergreen tropical forest 
inserted in the domains of the semi-arid region. 
These areas are known as areas of exception 
(Lins 1989; Rodrigues et al. 2008) and they occur 
characteristically at altitudes above 600 m, with 
cooler temperatures and perennial access to water 
at many sites. Anemia mirabilis Brade should also 
be highlighted; this species is included on the 
online list of species of Brazilian flora (Barros et 
al. 2010), and is being updated as Anemia dentata 
Gardner in the present study.

Thus, the present study adds 22 species of 
ferns and lycophytes and updates the name of one 
species on the list of plants of the semi-arid region, 
totaling 47 species. On the other hand, with the 
removal of ferns interpreted in the present study 
as not occurring in this region, the total number 
of species of the semi-arid region of northeastern 
Brazil currently encompasses 41 species. 

The authors thank the Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
for grants conceded to the authors and Fundação O 
Boticário de Proteção à Natureza for the funding 
for this study.

References
Ambrósio, S.T. & Melo, N.F. 2001. New records of 

pteridophytes in the semi-arid region of Brazil. 
American Fern Journal 91: 227-229.

Andrade-Lima, D. 1981. The Caatingas Dominium. 
Revista Brasileira de Botânica 4:149-153.

Andrade-Lima, D. 1989. Plantas das Caatingas. 
Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro. 
243p.

Barros, I.C.L.; Santiago, A.C.P. & Pereira, A.F.N. 2010. 
Anemiaceae In: Forzza R.C. et al. (eds.). Lista de 
espécies da flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro. Available in <http://floradobrasil.jbrj.
gov.br/2010/FB090589>. Access on 16 Feb 2011.

Barros, I.C.L.; Silva, A.J.R. & Lira, O.C. 1988. 
Distribuição geográfica das pteridófitas ocorrentes 
no Estado de Pernambuco. Acta Botanica Brasilica 
2: 47-84.

Barros, I.C.L.; Silva, A.J.R. & Silva, L.L.S. 1989. 
Levantamento florístico das pteridófitas ocorrentes 
na zona das Caatingas do Estado de Pernambuco. 
Biologica Brasilica 1: 143-159.

Cabrera, A.L. & Willink, A. 1980. Biogeografia de 
America Latina. 2ed. OEA, Washington. 117p.

CNRBC ‒ Conselho Nacional da Reserva da Biosfera 
da Caatinga. 2004. Cenários para o bioma Caatinga. 
SECTMA, Recife. 283p.

Coutinho, L.M. 2006. O conceito de bioma. Acta 
Botanica Brasilica 20: 13-23.

Fernandes, A. & Bezerra, P. 1990. Estudos fitogeográficos 
do Brasil. Stylus Comunicações, Fortaleza. 205p.

Hirai, R.Y. 2010. Selaginellaceae. In: Forzza R.C. et al. 
(eds.). Lista de espécies da flora do Brasil. Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro. Available in <http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/FB092048>. Access 
on 16 Feb 2011.

Johnson, D.M. 1986. Systematics of the New World 
Species of Marsilea (Marsileaceae). Systematic 
Botany Monographs – The American Society of 
Plant Taxonomists 11: 1-87.

Kornás, J. 1985. Adaptative strategies of African 
pteridophytes to extreme environments. In: Dyer, 
A.F. & Page, C.N. (eds.). Biology of Pteridophytes. 
The Royal Society of Edinburg, Edinburg. Pp. 
391-396. 

Leal, I.; Tabarelli, M. & Silva, J.M.C. 2003. Ecologia 
e conservação da caatinga: uma introdução ao 
desafio. In: Leal, I.; Tabarelli, M. & Silva, J.M.C. 
(eds.). Ecologia e conservação da caatinga. Ed. 
Universitária da UFPE, Recife. Pp. XIII-XVII.

Lins, R.C. 1989. As áreas de exceção do agreste de 
Pernambuco. SUDENE/PSU/SER, Série Estudos 
Regionais, Recife. 402p. 

Nimer, E. 1972. Climatologia da Região Nordeste 
do Brasil. Introdução à Climatologia Dinâmica. 
Subsídios à Geografia Regional do Brasil. Revista 
Brasileira de Geografia 34: 3-51. 

Page, C.N. 1979. The diversity of ferns. An ecological 
perspective. In: Dyer, A. F. (ed.). The experimental 
biology of the ferns. Academic Press, London. Pp. 
10-56.

Páusas, J.G. & Sáez, L. 2000. Pteridophyte richness in 
the NE Iberian Peninsula: biogeographic patterns. 
Plant Ecology 148: 195-205.

Prado, J. 2003. Corrections and additional information on 
ferns from the semi-arid region of Brazil. American 
Fern Journal 93: 153-154.

Prado, J. 2010. Pteridaceae. In: Forzza R.C. et al. 
(eds.). Lista de espécies da flora do Brasil. Jardim 



488 Xavier, S.R.S, Barros, I.C.L. & Santiago, A.C.P.

Rodriguésia 63(2): 483-488. 2012

Botânico do Rio de Janeiro. Available in  <http://
floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/FB091805>. Access 
on 16 Feb 2011.

Prado, J. & Sylvestre, L. 2010. Pteridófitas. In: Forzza 
R.C. et al. (eds.). Lista de espécies da flora do Brasil. 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Available in 
<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/FB000007>. 
Access on 16 Feb 2011.

Rawitscher, F.; Hueck, K.; Morello, J. & Paffen, K. 
H. 1952. Algumas observações sobre a ecologia 
da vegetação das caatingas. Anais da Academia 
Brasileira de Ciências 24: 287-301.

Rodrigues, P.C.G.; Chagas, M.G.S.; Silva, F.B.R. & 
Pimentel, R.M.M. 2008. Ecologia dos Brejos de 
Altitude do agreste pernambucano. Revista de 
Geografia 25: 20-34.

Rufino, M.U.L.; Costa, J.T.M.; Silva, V.A. &  Andrade, 
L.H.C. 2008. Conhecimento e uso do ouricuri 
(Syagrus coronata) e do babaçu (Orbignya 
phalerata) em Buíque, PE, Brasil. Acta Botanica 
Brasilica 22: 1141-1149 .

Salino, A. & Almeida, T.E. 2010. Thelypteridaceae 
In: Forzza R.C. et al. (eds.). Lista de espécies da 

flora do Brasil. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 
Available in  <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/2010/
FB092154>. Access on 16 Feb 2011.

Smith, A. R. 1993. Phytogeographic principles and their 
use in understanding fern relationships. Journal of 
Biogeography 20: 255-264.

Tryon, R. 1972. Endemic areas and geographic speciation 
in Tropical American Ferns. Biotropica 4: 121-131

Tryon, R.M. & Tryon, A.F. 1982. Ferns and allied 
plants,with special reference to Tropical America. 
Springer Verlag, New York. 857p.

Windisch, P.G. 1990. Pteridófitas da região norte-
ocidental do Estado de São Paulo ‒ Guia para 
excursões. 2ed. UNESP, São Paulo. 110p.

Xavier, S.R.S. 2007. Pteridófitas da Caatinga: lista 
anotada, análise da composição florística e padrões 
de distribuição geográfica. Tese de Doutorado. 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. 
131p.

Xavier, S.R.S. & Barros, I.C.L. 2005. Pteridoflora e seus 
aspectos ecológicos ocorrentes no Parque Ecológico 
João Vasconcelos Sobrinho, Caruaru, PE, Brasil. 
Acta Botanica Brasilica 19: 777-781.

Artigo recebido em 18/02/2011.  Aceito para publicação em 19/08/2011.


	00-sumario 63-2
	01-ID 110
	02-ID 165
	03-ID 251
	04-ID 156
	05-ID 206
	06-ID 244
	07-ID 144
	08-ID 124
	09-ID 195
	10-ID 233
	11-ID 140
	12-ID 133
	13-ID 155
	14-ID 123
	15-ID 131
	16-ID 229
	17-ID 141
	18-ID 266
	19-ID 134
	20-ID 526
	21-ID 247
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco

